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Joseba OLAGARAI
Noiz hasi zinen seilu bilduma hau
egiten?
Orain 20 urte hasi nintzen. Guk tien-
da bat dugu Arraiozen eta manda-
tuak andre xahar bateri erauten niz-
kion. Beti propina ematen zidan bai-
na egun batian sabaian sekulako sei-
lu pila zituela eta ea hartu nahi ni-
tuen erran zidan. Igo eta han zituen
guziak hartu nituen. Seilu haiekin ha-
si nuen nire bilduma.
Zenbat seilu dituzu?
15.000 baino gehiago. Munduko 200
herrialde desberdinetakoak ditut. Kar-
petetan biltzen ditut eta dagoeneko
30 karpeta baino gehiago ditut. Gehie-
nak irla ozeanikoetakoak ditut baina
bertze aunitz herrialdetakoak ere bai:
Afrikakoak, Ameriketakoak, Europa
osokoak… Normalean urtean ez di-
tut 20 seilu baino gehiago hartzen
baina bilketa honetan daramazkidan
20 urtetan, ikusi zenbat lortu ditudan! 
Nola eta nondik lortzen dituzu sei-
luak?
Espainian ateratzen diren seilu be-
rriak “Servicio filatelico”tik bidaltzen
dizkidate baita Andorra, eta Ginea

Ekuatorialekoak ere. Bertzetik, ba-
dago “Discoplay” izeneko aldizkari
bat, normalean diskoen ingurukoa
baina tarteka seiluak ere agertzen di-
rena. Aldizkari horretan ikusten ba-
dut badela seiloren bat nik ez duda-
na, erosi egiten dut. Eta jendeak bi-
dalita ere hartzen ditut. Izan ere, nik
Paraguai, Brasil eta Argentinan jen-
dakiak ditut eta haiek igortzen dizki-
date herrialde horietako seiluak.
Garestia da horrelako bilduma bat
egitea? Zer balore izanen luke zu-
re bildumak?
Ez da garestia. Nik urtean ez dut
7.000 pezeta baino gehiago gasta-
tzen. Badira urteak seilu aunitz ate-
ratzen direnak, adibidez duela 11 ur-
te “Expo de Sevilla” egin zenean edo
Bartzelonako Olinpiadetan. Urte ho-
rietan seilu aunitz egiten dituzte eta
orduan gehiago gastatu nuen baina

normalean ez da garestia. Gainera,
nik ditudan seiluak arras merke eros-
ten ditut, normalean berez balio du-
ten prezioan. Espainian badira sei-
luak 1.500.000 pezeta balio dutenak
baina horiek ez daude nire esku. Bri-
tainia Handian ere oraindik garestia-
goak daude, han ateri baitzen le-
henbiziko seilua baina hangoak ere
ez dira nire bildumak sartzeko gisa-
koak. Nire bildumaren balorea? Ni-
retzat ez du preziorik, ez nioke inori
salduko. Urtetan eginiko lana dut eta
gusto handiz egina gainera. 
Noiz arte segituko duzu seiluak bil-
tzen?
Ez dakit, aspertu arte. Nik ez dut ne-
goziorako egiten, gustoz aritzen naiz.
Aunitz gustatzen zait, bilduma polita
egiteaz gain aunitz ikasten dudala-
ko. Seilu bat hartu eta nongoa den
ikusten dut, eta ongi ez badakit ma-
pan begiratzen dut eta gisa horretan
aunitz ikasten da. Adibidez “Hondu-
ras Britanica”ko seilu bat izan nuen
eta ez nekien non zegoen. Begira-
tzen hasi nintzen eta orain herrialde
hori ez dagoela ohartu nintzen. Pila-
ka ikasten da.

• Duela 20 urte hasi zen Juan
Carlos Mortalena arraioztarra
seiluak biltzen. Ordutik, ia
munduko xoko guzitako seiluak
bildu ditu bere bilduman.

• Seiluak biltzea ez dela
garestia dio Mortalenak eta
momentuan duen bildumak ez
duela preziorik: «Gainera,
aunitz ikasten dut seiluei
esker».

• «Asia eta Afrikako seiluak
dira politenak baina badut bat,
Gernika, bereziki gustatzen
zaidana» dio arraioztarrak.

«Munduko 200 herrialdetako 
15.000 seilu baino gehiago ditut»

«Amak eta koñatak erotu naizela

erraten didate, ez dute ulertzen

zergatik hartzen dudan holako

lana seiluak biltzen»
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ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Juan Carlos MORTALENA Arraiozko seilu biltzailea
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Joseba OLAGARAI
Ez da errexa Peio Martikorena be-

zalako pertsona bat definitzea: Lan-
gilea edo enpresarioa?. Berari gal-
detuta ere, ez daki baten edo ber-
tzeraren alde jotzen: «Langile edo en-
presario? Denetik pixko bat. Urte ba-

tzuk baditut enpresario gisara Marti-
kon, produktu ugari eskainiz. Lehe-
nago iturgin moduan aritu nintzen, ge-
ro mugara joan ginen, Ibardinera, ge-
ro ahatetara, berriz mugara, Dantxa-
rineara…  nahiko ibilbide egina du-
gu, bai».

Hori bai, ongi ezagutzen dutenen
arabera, langile porrokatua da Peio
Martikorena, ez bere bulegoan ese-
rita orduak ematen dituen enpresa-
ria,edozein lanetan langileei eskua
botatzeko prest dagoena baizik. Be-
re ustez, funtsezkoa baita elkarlana:
«Lana eginez gero, ekipoarekin el-
kartzea errexagoa dela erraten dute.
Nik hori egin dut eta orain arte ongi
joan zait». Horretaz ez da dudarik.
Ibardingo bentatik, Arantzako ahate
granjara egin zuen salto. Hura ttiki
gelditu eta Beran bertze baserri bat
erosi zuen zeregin horretarako, bai-
ta Zuñigan ere. Beran eta Alkaiagan
lantegiak ireki zituen ahateki produk-
ziorako. Geroztik, bertze produktu ba-
tzuekin ere lanean ari da, bakailua,
izokina… Bidasoako izokina ezagu-
na izan arren, Martikon ez dute ber-
takoarekin lanik egiten, ez baita as-

30 urteko iturgina zen orain dela hogeita hamar urte Peio
Martikorena beratarra. Baina lanbide hori utzi eta Ibardinen
benta bat erostea erabaki zuenetik erabat aldatu zitzaion bizitza.
Gero, Arantzan piru edo ahate granja erosi eta ahatekien
produkzioan hasi zen. Geroztik, bertze bi granja baditu lan
berean, Beran eta Zuñigan, Lizarra ondoan. Ahatekiekin ez ezik,
bertze produktu batzuekin ere hasia da orain lanean eta
Dantxarinean hipermerkatua, sagardotegia, jatetxea, ostatua eta
dantzalekua ireki ditu. Ipuineko Midas erregeak bezalaxe, ukitzen
duen guzia urre bihurtzen duela erraten dute batzuk.

AHATEKIEKIN HASI ETA BERTZE HAINBAT PRODUKTU ESKAINIZ

Etengabeko hazkuntzan ari diren
enpresen jabe da Peio Martikorena

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI
Peio Martikorena, «Conservas Martiko» enpresatik ateratzen diren produktuak aitzinean dituela.
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ki: «Izokinaren %80 Noruegatik ekar-
tzen dugu, baita Eskozia eta Irlan-
datik ere, Bidasoako izokinik ez du-
gu erabiltzen. Jatetxetan ongi mar-
txatzen du eta dendetan ere ongi ha-
si da. Poliki-poliki merkatua zabal-
tzen ari gara».

HIRUREHUN LANGILE BAINO
GEHIAGO

Azkeneko saltoa Bortzirietatik Ur-
dazubi aldera eman zuen, Dantxari-
neara. Hipermerkatua ireki zuen le-
henik, sagardoegia, jatetxea, osta-
tua eta dantzalekua ondotik. Inguru
honetan, Aceraliaren ondotik, langi-
le gehientsuen enplegatzen dituen
enpresa dela erraten ahal da, fabri-
ka eta benten artean hirurehun la-
gun enplegatzen baititu Martikok.
Granjak kontatuta pixko bat gehixe-
ago. «Gehiena hemengo jende gaz-
tea da, Berakoa edo Bortziriak  in-
gurukoa, desplazamenduetarako ho-
beki bertzerik ez da».

Etorkizunera begira, bere “inpe-
rioa” zabaltzen segitzeko asmoa du
Martikok, beti ere Iparraldeko muga
inguruan. «Behobian perfumeria kon-
tuekin hasi nahi dut, baimenen kon-
tua nahiko luze doa. Bertze proiek-
tu batzuk ere baditut burutan».

30 urte gibelera egin eta
nola pasatzen da 30 urte-
ko iturgin bat lana utzi eta
Ibardinen benta bat ireki-
tzera?
Iturgin gisara Ibardinentzat
lan aunitz egiten genuen eta
orduan pentsatu genuen, he-
men zerbait bada. Terreno
bat erosteko modua izan ge-
nuen, benta egin, gauzak
ongi joan ziren eta horrela
segitu genuen. 1967ko ekai-
nean ireki genuen benta eta
1969an iturgintza uztea era-
baki nuen.
Geroztik, ahatearen trans-
formazio lanetan hasi zi-
nen…
1988an Arantzan piru gran-
ja egin genuen, ttikia geldi-
tu zitzaigun eta Ibardingo ba-
serri batera ekarri genuen,
hura ere ttiki gelditu zitzai-
gun eta tarte horretan Zuñi-
gan ere granja montatu ge-

nuen. 1991n Zalaingo Iza-
rra lantegi zaharrera etorri
ginen eta 1998an Alkaiaga-
ko lantegi berria ireki ge-
nuen. 1999an izokinarekin
ere hasi ginen eta pixko bat
hori izanen litzateke gure ku-
rrikuluma.
Euskal Herrian aunitz sal-
tzen omen duzue, baina
pixkanaka Espainian ere
merkatua zabaltzen ari za-
rete eta Amerika aldera ere
jo duzue…
Euskal Herrian hasi eta ge-
ro Espainiara zabaltzen ha-
si ginen. Gero Kuban eta Ar-
gentinan egin ditugu opera-
zio on batzuk, Mexikon nahi-
ko ongi, Txilen entsaioetan
ari gara. Izokina Bidasoara
etortzen da arraultzeak erru-
tera eta gero ez dakit nora
joaten omen da bizia egite-
ra, guk ere izokinaren siste-
ma bera egiten dugu, Bida-

soatik abiatu eta segi urru-
ti, ikusiko dugu non gelditu-
ko garen.
Dantxarinean ere benta pa-
ratu zenuen, nahiko mo-
ttel zegoenean…
Bere garaian Dantxarinea
Ibardin baino hagitzez ga-
rrantzitsuagoa izan zen, bai-
na geldialdi bat izan zuen.
Pentsatu genuen gauza bat
ongi eginez gero lehengo bi-
detik hasten ahal zela. Due-
la bi urte benta egin genuen
eta ongi doaie.
Semeek ere laguntza eman
dizute, Martiko enpresa-
ren eta markaren etorki-
zuna segurtatua dago.
Marka ezikan, kalitateko pro-
duktua egin dugu eta orain
jubilazioan pentsatzen ha-
sia naiz. Pena da hori uztea,
baina mugak gaur egun be-
zala segituz gero… Marti-
kok boladaska baterako se-
gituko dutela erraten ahal
da. Timonel ona izan naize-
la uste dut, baina arraunla-
ri onik gabe trainerua ez do-
aie aitzinera.

“Lemazain ona izan naiz, baina arraunlari
onik gabe trainerua ez doaie aitzinera”

Peio MARTIKORENA  Enpresa burua

Geroztik bertze produktu batzueta-
ra zabaldu baldin bada ere, ahatekian
oinarritutako enpresa da Martiko. Eta
zerritik bezala, ahatetik ere guzia pro-
besten ahal dela jakinarazi digu Jose-
ba Martikorenak, Peioren seme zaha-
rrenak. Fabrikan ahatea hil eta lumatu
egiten dute. Ondotik hozgailuan sar-
tzen dute, gibela pixko bat gogortzeko
eta aisago ateratzeko. Gibela ateri eta
kalitatearen arabera bereizten dute.

Ahate barrenak eta zikinkeriak alde
batera utzita, zona garbian sartzen da
prozesua. Gibela zinta batzuen bidez
joaten da eta kalitatearen arabera sail-
katzen da, kolpeak, testura eta neurria
kontuan hartuz: extra, lehen maila, pus-
ketarako ibiltzen dena eta purea. 

Barrenak kenduta heldu den ahate-
ari berriz, lepoa moztu eta hezurretik
bereizten zaio haragia. Ahate paparra,
hegalak eta izterrak bereizten dira. Az-
ken biei gatza ematen zaie, gero egos-
teko. Paparra, gatza eman eta seka-
derora eramaten da, urdaiazpikoa egi-
teko. Paparrak bi eratara saltzen dira,
urdaiazpikoan eta freskoan. 

Confitsekzioan, produktua  bere sal-
tsan egosi egiten dute. Beraz, ahatea-

ren grasa berarekin, egosten dute iz-
terrak eta gero, latan sartzen dute. Jo-
seba Martikorenak dioenez, «base-
rrietan lukainkekin egiten den prozesu
bera da, grasa eman produktuaren bi-
zia luzatzeko eta ez hain abudo hon-
datzeko».

Martiko lantegian, ahatea lantzen.

AHATEKIAN OINARRITUTAKO PRODUKZIOA
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Euskal Herria:
kontzeptu
kulturala.
Nafarroa: Euskal
Estatua.

Euzkadi hitza asma-
tu zutenek arrakasta az-
karra ukan zuten. Eus-
kaldunon askatasun
egarria adierazteko kon-
tzeptu baliagarria izan
da urte luzez jende au-
nitzendako eskualde ba-
tzuetan. Azken 25 urte-
otan, Espainiak onartu
eta gidatu duen euskal
egituraketa instituziona-
larekin batera, Euskadi
hitza prostituitu da. Men-
debaldeko lurraldeek
haien egituratze politi-
koa adierazteko kon-
tzeptutzat hartu dutenez,
Euskal Herri osoaren
adierazpide politiko iza-
teko gaitasuna galdu du,
sekula izan baldin badu.

Euskadi kontzeptua-
ren ordezkotzat jo dute
hainbatek Euskal Herria.
Alta, azken hitz honek
sekula ukan ez duen esa-
nahi politikoa erantsi nahi
izan zaio. Izan ere, Eus-
kal Herria hitza euska-
raren herria adierazten
du, eta ez inolako asmo
politiko edo lurralde po-
litiko. Horrelaxe ulertu
zuten Joanes Leizarra-
gak eta Axularrek lehen
aldikotz idatzi zutenean.

Euskal Herria euska-
raren herria da. Euska-
raz mintzo den populua
adierazten du. Hizkun-
tzak, ordea, etengabe-
ko lurralde murrizketa ja-
san du azken 2000 ur-
teotan.

Erromatarrak, “Ager
Vasconum” -baskoien
lautada- eta “Saltus Vas-
comun” -baskoien men-
di aldea- ziotenean, hiz-
kuntz komunitate bakar

batez ari ziren. Orduan,
oraindik, politikoki egi-
turatu gabe zegokeen
populuaz, alegia.

Antso VI.a Jakituna
ez zebilen txorakerietan
euskarari “lingua nava-
rrorum” deitu zionean.
“Nafar” kontzeptua eus-
kaldun askeei zegokien
hitza izaki, nortasun  po-
litiko hori zeukatenen hiz-
kuntzatzat jotzen du erre-
geak.

IX. mendetik bere bu-
rua politikoki egituratuta
zeukan herri hark eten-
gabeko lurralde higadu-
ra jasan behar izan zuen:
1200.erako Nafarroako
Erresumak mendebal-
deko lurraldeak galduko
zituen (ordudanik Gaz-
telako koroaren menpe
bere burua administrati-
boki egituratuko zuten
Araba, Bizkaia eta Gi-
puzkoa); 1512.ean He-
go-Ekialdeko lurraldeak
(Nafarroa Garaia deitu
ohi duguna); 1620ean,
Nafarroako Erresuma
murriztua Frantziakoari
lotuko dio Luis XIII.ak.

Horren erreferentzia
historiko-politiko garbia
ukan duen herriak bere
memoria historikoari uko
egin eta XIX. mende
amaieran abiatuko den
“Euskal nazionalismoa-
ren” diskurtsoaren ara-
bera bideratuko du, na-
gusiki, bere askatasun
egarria. “Euskal estatu
Independienteak” deitu
zituzten erreferentzia his-
toriko faltsuetan oinarri-
tuta eta euskalduntasu-
naren eredu atlantiarra
nagusitzat hartuta, eus-
kal nazionalismoak ima-
ginario kolektibo murriz-
tua osatu zuen. Anacle-
to Ortueta bilbotarrak
“Desplazamiento geo-
gráfico del concepto de
Vasconia hacia el Atlán-
tico” esaldiarekin kriti-

katuko zuena (“Vasco-
nia y el Imperio de Tole-
do”. Ortueta, A. 1934;
428.or.).

Arana anaiek abiatu
zuten pentsamendu po-
litiko hark lehen urratsak
ematen zituen garaietan,
ordea, bazen bertzela-
ko ekarpenik. Nafarroa
euskaldunon babesleku
politiko historikoa izan
dela azpimarratu zuten
egile aunitz Asociación
Éuskara de Navarran bil-
du ziren (Campión, Itu-
rralde y Suit, Pedro Na-
vascués, Altadill...), bai-
na ildo berean sakondu
zuten bertze hainbat ez
ziren hego-ekialdeko ja-
torrikoak (Anacleto Or-
tueta -Bilbo-, Ildefonso
Gurrutxaga -Azpeitia-).
Guzti hauen ekarpenak
baztertu ditu XX. men-
deko euskal abertzale-
tasunak. Aranismoan oi-
narritu du euskal aber-
tzaletasunaren adar orok
bere diskurtsoa. Mende
luzez euskaldunon adie-
razpide politikoa izan den
Nafarroa kontzeptua
“Euskadi” izeneko as-
makizunaren zati bat ber-
tzerik ez zelakoan eta
“Nafar” kontzeptuak eus-
kaldunon nortasun poli-
tiko eta juridiko subira-
noa adierazten duela ain-
tzat hartu gabe. Mende
amaieran, Mendebalde-
ko lurraldeek osatuko du-
ten egitura politikoak -
EAEk- egin duen “Eus-
kadi” kontzeptuaren pa-
trimonializazioaren on-
dorioz, “Euskal Herria”
kontzeptuari eman nahi
izan zaio esanahi politi-
koa, nahiz eta jakin, ba-
dakigun, gure nortasun
kultural eta linguistikoa
adierazteko terminoa
baizik ez dela.

Nafarroa ez da Eus-
kal Herriaren zati bat. Ez
da euskal lurralde bat.

Nafarroa da euskal lu-
rraldea. Hain zuzen ere
lurraldetasuna, bere oso-
tasunean,  adierazten
duen kontzeptu histori-
ko, juridiko eta politikoa.
Nafarroa izan da eus-
kaldunon etxe politikoa.
Ezdugu zertan ezer erai-
ki beharrik. Zimentuak
nabarmenak dira. Be-
rreraikitzeko zimentu
garbiak baditugu. Gure
burua nafar herritarta-
sun politikoa berresku-
ratzeko bidean jarriko ez
dugun bitartean jai du-
gu.

Ikuspegi honetan oi-
nar r i tu ta  sor tu  zen
2001eko urrian NABA-
RRALDE ek imena .
2002. urtean zehar bar-
ne antolaketa lanetan ari-
tu gara. 2003. urteare-
kin batera gure burua
ezagutzera ematen ha-
si gara dozenaka aur-
kezpen txiki eginez, gu-
re webgunea osatuz
(www.nabarralde.com),
eta ekimenaren bizirau-
pen ekonomikoa ziurta-
tuko duten sustatzaile-
ak bilatuz  (500 dagoe-
neko). Kultura, ezagu-
pena, jakintza eta ko-
munikazioaren espa-
rruan kokatzen dugu gu-
re burua. Gure memoria
historikoa eta nortasun
politikoa berreskuratze-
ko lanean ezinbertzeko-
tzat jotzen baitugu di-
bulgazio eta komunika-
zio lana.

Honen bitartez dei
egiten dizuegu sentsibi-
litate honekin bat zatoz-
tenei gurekin harrema-
netan jar zaitezten: in-
fo@nabarralde.com  -en
bitartez edo (34) 902 197
051 telefonoan.

Erlantz Urtasun eta
Gaizka Aranguren

(NABARRALDEko ki-
deak)
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«Ameriketako Estatu
Batuetara begira
daude txinatarren
begiradak.
Paradoxikoa da, izan
ere, haientzat
Ameriketako Estatu
Batuak betiko etsaiak
eta gainditu
beharrekoak dira,
baina aldi berean,
haien gizarte eredua
nahi dute. Gorroto
izugarria diete baina
hala eta guztiz ere,
hara begira daude».

Jon ABRIL
Berako kazetaria
Gara 2003-04-22

«Ni gustoa nago
“Sorginen laratza”n,
Lagun handiak egin
ditut eta, batez ere,
horregatik nago
gustora. Baina egia da,
bestalde, beste
motatako proiektu
batean parte hartzea
gustatuko litzaidake.
Telebistako saioak, oro
har, bide beretsutik
doaz gehienak.
Aunitzetan
espektakulu hutsa da
telebista»

Estitxu FERNANDEZ
Lesakako kazetaria
Ze Berri? 2003-04

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK • • 11 GALDERA LABUR•

Oianko GARDE  Gartzaingo gaztea

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

Definitu zure burua hiru hitzetan.
Xirika, abenturera eta errebeldea.

Baztango neska kirikoketari baka-
rra omen zara…
Bai, zoritxarrez. Gehiago animatzea
gustatuko litzaidake.

Zergatik kirikoketa?
Txalapartarekin hasi nintzen eta gure

historia eta kultura berreskuratu nahie-
an, kirikoketari ekin nion gero.

Basetxean ikusi zaitugu. Zergatik
sartu zinen?
Esperientzia berri bat bizitzera.

Leku aunitzetan ezagutuko zaituzte
orai. Nola daramazu hori?
Nahiko ongi, baina momentu txarrak
ere badituzu. Zaila da denekin jato-
rra izatea.

Bidai bat irabaziz gero, norat joanen
zinateke gustora?
Australia, Brasil eta Egiptora.

Zerk lotsatzen zaitu?
Deus guttik.

Juerga on bat non eta norekin?
Lagunekin eta kontzertu on batean.

Bertute bat eta akats bat?
Bertutea naturaltasuna izaten ahal
da, beti naizen bezalakoa agertzea.
Akatsa, batzutan burugogorra naize-
la.

Zer da zure gorputzean gehien gus-
tatzen zaizuna?
Begiak eta irrifarrea.

Zer du Baztanek, bertze tokiek ez du-
tena?

Xarma berezi bat.

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630 198
BERA

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA

Gara 2003-04-22
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ttipi-ttapa
Maiatzaren 10ean,

larunbat goiz honetan,
Lesakan eginen da Bi-
dasoaldeko Musika Es-
kolen hirugarren topa-
keta. Aurtengoan le-
henbiziko aldiz Bidasoa
bazterretan dauden mu-
sika eskola guziek har-
tuko dute parte: Hon-
darribia, Hendaia, Irun,
Bera, Doneztebe, Le-
saka eta lehenengo al-
diz, Elizondo. 2001ean
Hondarribian eta iaz Be-
ran 350-400 ikaslek par-
te hartu baldin bazuten,
Lesakako saioak mar-
ka hori xehetuko du. 600
ikasle espero baitira.

Ekitaldia 10:00etan
hasiko da, kioskoan.
Bertan, Lesakako alka-
teak ongietorria ema-
nen die partehartzaile-
ek, eta aurreskua dan-
tzatuko da. Gero, Le-
sakako karriketan hiru
kalejira abiatuko dira.
10:30etan, gainerako
ekitaldiak hasiko dira,
horretako prestatu diren
hiru eskenatokietan
(Plaza Zaharreko apar-
kalekua, Udaletxeko ba-

tzar aretoa eta Alhondi-
ga). 12:30etan, behin
ekitaldi hauek akautu
eta gero, Zambrara erro-

merian joanen dira, Lan-
dazelaitik. Zambran iza-
nen da Topaketen itxie-
ra besta. Ikasle guziek

hartuko dute parte eta
lekukoa emanen zaio
heldu den urtean Topa-
keta antolatuko duen

Doneztebeko Agorreta
musika eskolari. Ekital-
dia akaututakoan, ha-
meketako ttiki bat es-
kainiko zaie parte har-
tu dutenei.

Javier Etxeberria, Le-
sakako Musika Eskola-
ko zuzendariak aipatu
duenez, honelako to-
pake ta  an to l a t zea
«erronka inportantea su-
posatzen du gure es-
kolarentzat, bai planifi-
kazio aldetik, baita an-
tolaketa aldetik ere. Ho-
rretarako, 2002ko urri-
tik aintzinera guraso eta
irakasleez osatutako tal-
de bat lanean ari da. Ga-
nera, bertze erakunde
batzuk ere laguntzen ari
dira: Lesakako Udala,
Zambra d iskoteka,
Abesbatza, Dantzariak,
Musika Banda, San Fer-
min jubilatu elkartea,
txistulari eta kordiolari
taldeak, Ione Elgorria-
garen trikitixa taldea…».

Jende aunitz espero
dute herrian egun ho-
rretan: «Ikasle eta la-
guntzaileen artean, Le-
sakara 1.500 lagun in-
guru etorriko dira».

Bidasoaldeko Musika Eskolen III. Topaketa
maiatzaren 10ean ospatuko da Lesakan
Seirehun musikari inguru karrikaz karrika hedatuko dituzte beraien doinuak

KULTURA

ARALAR MUSIKA ESKOLAK UTZITAKO ARGAZKIA

Apirilaren 12,Leitzeko Zineman, Aralar Udal Musika Eskolak  "Errege Berri
Bat" deituriko ipuin-musikala aurkeztu zuen. Ipuin Musikala Akordeoirako
José Tomás Portok idatziriko obra da. Guztira 8 fabula dira non oihaneko
animalen istoriak kontatzen dira, beraz, musika eta narrazioak bat egiten du-
te. Horretaz gain saioa marrazki eta argazki proiekzioez lagundurik osatu
zen. Musikariak Leitza,Lekunberri,Larraun,Basaburua,Ultzama,Araitz eta Be-
teluko ikasleak izan ziren eta beraiekin batera Barañaingo "Luis Morondo"
musika eskolako akordeoilari taldeak ere parte hartu zuen.Zuzendari lane-
tan konpositorea bera aritu zen eta ikasleekin batera denbora luzez hauek
prestatzen aritu diren Pilar Argiñena eta Marian Gonzalez irakasleek ere par-
te hartu zuten. Horretaz gain,Dani Narbarte musikaria aritu zen baxu lane-
tan eta narrazioan berriz  Javier Irigoien. Guztira 35 musikari izan ziren tau-
la gainean, zinea jendez beterik eta emaitza gustokoa denontzat.

KULTURA

& 948631076 • BERA
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JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN

666 235 466
948 630 683

Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA
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Amaia eta Ainhoa
Herriko gazte ba-

tzuen ekimenez, gazte
giroa sustatu asmoz eta
kuadrilen arteko harre-
manak sakontze aldera
bultzatu dute Gazte
Eguna, garai bateko
Gazte Jokoek sortuta-
ko giroa berreskuratze-
ko xedearekin. Maia-
tzaren 31n, goizeko
11:30etan hasiko da
besta eguna, aurkez-
penarekin. 12:00etan
kale antzerkia izanen da
eta 13:00etan pintxo
lehiaketa eginen dute.
14:00etan pintxo das-
taketa izanen da eta
15:30etatik aitzinera
Ginkana ku l tu ra la .
17:00etan proba konbi-
natua eginen dute eta
19:00etan bertso pote-
oa antolatu dute herri-
ko ostatuetan. 21:00e-
tan herri afaria antola-
tua dago eta 23:00eta-
tik aitzinera herriko tal-

deen kontzertua izanen
da herriko ostatuetan.

Ekitaldi hauetan par-
te hartu nahi duenak,

maiatzaren 14tik 26ra
eman beharko du izena
Kultur Etxean 16:00eta-
tik 19:00etara. Partaide

bakoitzak 10 euro or-
daindu beharko ditu, afa-
ria eta poteoa barne di-
rela.

Maiatzaren 31ko Gazte Egunean izena
emateko epea laister irekiko da
Garai bateko Gazte Jokoen giroa berreskuratu nahi dute antolatzaileek

BERA FLASH

ARGAZKIA: AITOR

Berako sarrera idekia
Aintzineko alean aipatzen genuen "Arkaitza" eta "Funvera" lantegien ondo-
an dagoen Berako sarrera itxia zegoela obrak egiten ari zirelako. Dagoene-
ko moldatze lanak akautu dituzte eta berriz ere ideki dute aipatu errepidea.
Beraz, hemendik aintzinera ezinezkoa da bide horretatik errepide nagusira
ateratzea, sarrera moduan bakarrik erabiltzen ahal da.

Toki Ona
kiroldegia
Toki Ona Kiroldegian
udaberri honetarako
ekintza desberdinak an-
tolatzen ari dira eta
hauen artean Tai-Chi
seminarioak egiteko as-
moa dago.  Maiatzaren
17 eta 24ko larunbate-
tan izanen dira saioak
eta izen ematea maia-
tzaren 9a arte egiten
ahal da Toki Ona Kirol-
degiko bulegoan edo
012ra deituta.

Oskar Goñi
atxilotua
Oskar Goñi, herriko zi-
negotzia eta Udalbil-
tzako zuzendaritza ba-
tzordeko kidea atxilotu
zuen Espainiako Poli-
ziak apirilaren 29ko goi-
zaldean, Udalbiltzaren
aurkako operazioaren
barnean.

Mugaz Gain
Jaialdia
Maiatzaren 15, 16, 29
eta 30ean, haur eta gaz-
teek egindako antzerki
jaialdia eginen da.

Agerra Mendi Taldeak, Bera-
ko Udalaren laguntzarekin, VI.
Berako Mendi Itzulia antolatu du.
Aurtengoan maiatzaren 18an egi-
nen da eta irteera goizeko
7:00etatik 8:00etara izanen da.
Hala ere, parte hartu ahal izate-

ko izen ematea Agerra Mendi El-
kartean egin beharko da goize-
ko 6:00etatik 7:50ak bitartean, 6
euro ordainduta. Bi ibilbide au-
keratzen ahal dira eta luzeena
ondorengoa izanen da: Agerra,
Larretagaina, Santa Barbara,

Idoia, Labiaga, Lizuniaga, Kon-
dendiaga, Larun, Yasola Zaha-
rra, Landagaita, Usataegieta, Ibar-
din, Azkenbenta, Mandela, Pos-
ta eta Agerra. Aipatu ez dela ino-
lako sailkapenik izanen eta kon-
tol postu guzietatik pasatu dire-
nei bukaeran diploma bat ema-
nen zaiela. 

Berako VI. Mendi Itzulia maiatzaren 18an

KIROLA

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

BERA

SAROBE
okindegia

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

BERAINEZ

Josu 
Goia 

Etxeberria

2. Mirentxu Garcia Lanz.
3. Oskar Goñi Petrire-
na. 4. Bittori Telletxea
Maia. 5. Ramontxo El-
gorriaga Errandonea. 6.
Garbiñe Goia Irazoki. 7.
Cristobal Ruiz Lopez. 8.
Angel Iraola Rozas. 9.
Txus Unsion Pabolleta.
10. Txaro Zubieta Erki-
zia. 11. Ibai Gogortza
Asensio
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Aitor AROTZENA
Herriko kultur talde-

etako ordezkariek bere
kezka adierazi dute kul-
tur etxea, liburutegia,
musika eskola eta era-
kusketa aretoa bilduko
lituzkeen kultur gunea-
ren nondik norakoak ar-
gitaratuak ikusi ondotik.

Duela lau urte talde
guzien beharrak kontu-
tan hartuko lituzkeen
egitasmoa egitea eska-
tu zioten udalari, proiek-
tuan kolaborazioa es-
kaintzeaz gain. Zenbait
bisiten ondotik, «zirri-
borroa edo oinarrizko
ideia diseinatu genuen».
Kultur taldeen idatzia-
ren arabera, harreman
hori eten zen eta Nafa-
rroako Aldizkari Ofizia-
laren bidez komentua-
ren inguruko lurrak bir-
kalifikatu behar zirela ja-
betu ziren. «Honi buruz
Herriko Etxean galdetu
dugunean dagoeneko
bukatuta dagoen proiek-
tu bat aurkitu dugu, mun-
ta handiko kultur gune
batena. Proiektu hone-
tan eskatutako zenbait
gauza agertzen dira,
bertze batzuk falta dira
eta gauza berriak ere
badira». Kultur taldeak
berriz ere bildu egin zi-
ren eta gehienentzat
proiektu ezezaguna ze-
la kontuan hartuz, bere
ezaugarriak zein egoe-
rari buruzko bilera in-
formatiboa eskatu zio-

ten Udalari. Udalak es-
kaera onartu zuen eta
talde ezberdinei era-
kustaldi osotua eta xe-
hea egin zien.

Irain ikastetxe publi-
koko eta Tantirumairu
ikastolako guraso el-
karteek, Lesakako Ban-
dak, Txistulariek, Triki-
tilariek, Akordiolariek,
Euskara Batzordeak,
Musika Eskolako gura-
soek, Bertso Eskolak,
Herri Eskolak, Gazte
Abesbatzak, Lesakako
Abesbatzak, Mairu An-
tzerki Taldeak eta Tant-
irumairu Euskal Folklo-
re Taldeak sinatutako
idatzian ageri denez,
«ohartu gara egitasmo-
ak badituela zenbait ara-
zo eraikina egin baino
lehen konpondu nahiko
genituzkeenak, proiek-
tu hau gure parte har-
tzerik gabe burutzen ari
baita». Proiektua akau-
tutakoan espektatibak
bete gabe gelditzen ahal
direla uste dute: «era-
bili behar duten taldeek
inork baino hobeki da-
kigu egonerokotasune-
an ditugun arazoak eta
horietarako konponbi-
deak».

Kultur taldeek
partehartze
handiagoa eskatu
diote Udalari
Kultur Etxearen proiektuan
kolaborazioa eskaini nahi dute

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Hameka koadrilatan bildutako ehun bat gaztek parte hartu zuten apirilaren
26ko Gazte Olinpiadan. Giro eta umore ederra paratu zuten plaza inguruan,
goizeko «Mandaulitik mandaulira» jokoarekin, paella egitearekin, bazkaria-
rekin eta bazkal ondoko proba konbinatuarekin (argazkian probetako bat).
Kattun egindako afarian ere ehun gazte bildu ziren, beraz, arrakasta osoz
joan zela erraten ahal da, dudarik gabe. 

LESAKA

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

LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

ONIN

Deñe 
Abuin 

Arrasate

2. Fermin Altzugarai Igan-
tzi. 3. Tomas Maia Tapia.
4. Gabriel Igartzabal Etxa-
bide. 5. Jose Ramon Ta-
berna Arana. 6. Alfonso
Obeso Perez de Calleja.
7. Maite Telletxea Mayo.
8. Salvador Madariaga Al-
mandoz. 9. Jose Maia Al-
tzugarai. 10. Jose Igna-
cio Arriola Altzugarai. 11.
Jose Miguel Arbelaiz Her-
nandorena.

PNV-EA

Jose Luis
Etxegarai
Andueza

2. Juan Fermin Mitxele-
na Larralde. 3. Juan Car-
los Ayala Fernandez. 4.
Laura Iantzi Mitxelena. 5.
Esteban Irazoki Irazoki.
6. Antonio Hidalgo Hi-
dalgo. 7. Pedro Apezte-
gia Altzugarai. 8. Agustin
Arriola Altzugarai. 9. Se-
veriano Txoperena Ma-
txikote. 10. Carlos Ubiria
Portu. 11. Jose Esteban
Etxebeste Apeztegia.

HERRIA AINTZINERA

Begoña 
Igoa 

Almandoz

2. Andoni Sarasola Iar-
zabal. 3. Iban Maia Or-
mazabal. 4. Kontxita Erro
Jauregi. 5. Jose Angel Zu-
biria Leiza. 6. Karmele Or-
doñez Sancho-Miñano.
7. Jose Esteban Etxebe-
rria Tapia. 8. Patricia Mar-
tinez Mateo. 9. Fco Ja-
vier Susperregi Otxote-
ko. 10. Ainhoa Terreros
Garcia. 11. Jose Juan Zu-
bieta Portu.
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Joseba eta Nerea
Bibisekzioa gaitzat

hartuz, 25 bat argazkiz
osaturiko erakusketa
paratu du Itziar Mendi-
koa 21 urteko etxalarta-
rrak. Bibisekzioa anima-
liekin esperimentatzea
da, helburu militar edo
zientifikoarekin, pasti-
lak, gasak, likidoak…
probatzeko egiten de-
na. Proba horiek direla
eta, animaliek zenbat

sufritzen dute erakutsi
nahi  izan du argazki go-
gor hauen bidez.

Arte Ederrak ikasten
ari da Itziar Leioako uni-
bertsitatean eta erran
digunez «gai ezezagu-
na da bibisekzioa, ba-
tere aditua ez dena eta
agian zer pentsatu ema-
nen digute gai honi bu-
ruz». Erakusketa maia-
tzaren 16ra arte egonen
da zabalik eta nahi du-

tenek bisitatzen ahal du-
te Etxalarko Kultur Etxe-
ko bigarren solairuan
16:00etatik 19:30etara.

Bataioak
Urtero bezala bazko

igandean bataioak izan
ziren herrian. Bi izan zi-
ren bataiatuak: Axular-
ko Xabier Iparragirre Zu-
bieta eta Matiseneko
Leire Iribarren Indabu-
ru.

Animaliei egiten zaizkien esperimentuei buruzko argazki gogorrak ikusten
ahal dira Itziar Mendikoak prestatu duen erakusketan.
Apirilaren 12an egin zen Bortzirietako Korrika. Irteera Etxalartik zen eta le-
henbiziko hiru kilometroak Altxatak, herriko gazteek eta udalak egin zituz-
ten. Argazkiak ikusten ahal den bezala, jende mordoska bildu zen herrian
eta zenbaitzuk bidegurutzeraino ailegatzea ere lortu zuten. Etxalarko Korri-
ka Batzordea arront gustura ageri zen bildutako jendearekin eta euskararen
aldeko oihua herritik zabaltzen aritu zirenei bere esker ona adierazi nahi die.

Bibisekzioari buruzko erakusketa
paratu du Itziar Mendikoak 
Kultur Etxean
Azkenean moldatu dute herri sarrerako errepide

Zarandia, 4 - LESAKA

KKOOXXKKIILLAAKKOOXXKKIILLAA
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

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

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda
Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

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

EA

Manuel 
Leza 

Olaizola

2. Agustin Arribillaga
Danboriena. 3. Aranza-
zu Zubieta Ameztoi. 4.
Jose Antonio Telletxea
Bergara. 5. Jose Ariz-
tegi Irigoien. 6. Joseba
Andoni Genua Santa-
maria. 7. Aitor Sansiñe-
na Sarobe.

HERRI TALDEA

Miguel Mari
Irigoien

Sanzberro

2. Jose Maria Maia Ariz-
tegi. 3. Anabel Arburua
Olagarai. 4. Patziku Iri-
sarri Elizagoien. 5. Ne-
rea Mitxeltorena Iparra-
girre. 6. Jose Manuel Ira-
zoki Gainza. 7. Salva-
dor Ansalas Ozkariz.

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Bizpahiru urteren ondotik, azkenean moldatu du-
te herri sarrerako errepidea. Joan den apirilaren
hirugarren astean breaztatu zuten 2. kilometrotik
4.era joaki den zatia. Orsa S.L izan da obrak egi-
ten ari den enpresa, N121 errepidea moldatzen
ibili den bera. Horrela, orain etxalartarrek badu-
gu bolada bateko karretera.

ETXALAR

    



Oskar TXOPERENA
Inor guttik espero

zuena gertatu da maia-
tzaren 25eko udal hau-
teskundeetarako ze-
rrendak jakiterakoan.
Izan ere, orain arte izan-
dako sei legealdietan
beti bi talderen artean
aukeratu ahal izan du-
gu igantziarrok, baina,
oraingoan bat bertzerik
ez da izanen, Herri Tal-
dearena. Azken legeal-
dian alkatetza izan duen
PNV/EA taldeak ez du
izenik eman. Ondorioz,
izendapen ofiziala hau-
teskundeen ondotik har-
tuko badute ere, Herri
Taldeko zazpi partaide
hauek izanen dira udal-
batza osatuko duten zi-
negotziak: Jesus Mari
Begino, Juan Mari Ar-
burua, Anuntxi Txope-
rena, Vidal Etxarte, Je-
sus Mari Sein, Blanka
Matxikote eta Andres
Zelaieta. Lehengo ze-
rrendak ikusita berri-
kuntza haundia izan da
taldearen barrenean, Vi-
dal Etxarte baita zine-
gotzi lanetan lehen ari-
tu den lagun bakarra.    

Pilota
Txapelketa eta
nesken bilkura

Apirilaren 27an hasi
zen Nafarroako herriar-
teko pilota txapelketa
Malerrekaren aurka he-
rrian jokatutako partide-
kin. Hiru kategori ttikie-
netan jokatzen da B mai-

lan eta lehen jardunal-
dian hiru partidak galdu
ziren hagitz indartsua
den Malerrekaren aur-
ka. Zaila da herri bakar
batek, ttikia izanik gai-
nera,hainbertze herri bil-
tzen dituen taldearen
aurka lehiatu ahal iza-
tea.

Palaz ari diren nes-
kak, berriz, Irun, Herna-
ni eta Hondarribiko tal-
deekin ekainaren 1ean
Igantzin bilkura egiteko
gelditu dira. Pala parti-
dak izanen dira goiz oso-
an eta ondotik Biltoki El-
kartean izanen dute baz-
karia.
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Lehenbiziko aldiz zerrenda bakarra
izanen da udal hauteskundeetan
PNV/EAk ez du hurrengo legealdirako bere hautagaitza aurkeztu

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Orain dela hilabete pare bat inguru hasi ziren Sasoi enpresaren langileak ur
biltegi berria egiten. Uhaldeko borda eta Goietxebordaren tartean ari dira la-
nean eta dagoeneko zola azpian dauden istalazio guziak eta zola bera ere
eginak dituzte. Orain urari eutsiko dioten paretak akautu nahian dabiltza.
Eguraldiak orain arte bezala segitzen badu honen beharra izanen da udan.

Basajaun
elutsa
1680tik aitzinerako
kontuak biltzen ditu
herriko artxiboan da-
goen libururik zaha-
rrenak. Ikatza egite-
ko egurraren sal-
menta izaten zen di-
ru sarrera garrantzi-
tsuenetako bat, eta,
hori dela medio, pa-
raje izen ugari ageri
da bertan. Goian ai-
patzen dugun para-
jea Ezpeltegitik Ar-
garatetxeberri aldera
dagoen erreka zokoa
da. Gaur egun Basa-
llusko erreka deitzen
zaio eta aldaera ida-
tzi aunitz ezagutu izan
ditu: Basaelus, Ba-
sailus, Bazareluz, eta-
bar. Nola jakin, ordea,
izen honen jatorrizko
erranahia aipamenik
zaharrena ez aurkituz
gero? 1704: «cobra-
dos cien reales de
Bauptista de Migue-
lena por cargas de
monte de hacer car-
bón en el paraje de
Bassaiaun Elus». 

Herria ezagutuz

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

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

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

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

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

HERRI TALDEA

Jesus Mari
Begino 
Garro

2. Juan Mari Arburua
Etxeberria. 3. Anuntxi
Txoperena Matxikote. 4.
Vidal Etxarte Martinez.
5. Jesus Maria Sein Or-
doki. 6. Blanca Matxi-
kote Irigoien. 7. Andres
Zelaieta Eltzaurdia.



Nerea ALTZURI
Urteroko Astesantu-

ko asteburu luzea atzen-
dua dugu. Opor ttikiak,
bisitariak, elizkizunak,
kanpo giroa... osagai
hauek eta abar luze bat
gaineratuz joan ziren
egun horiek. Herritar ba-
tzuk atseden egun ho-
riek herritik kanpo pa-
satzen dituzte. Hala ere
bertakoek kanpora ate-
ratzeko baino ohitura
gehiago dute kanpota-
rrek herrian egunak iga-
rotzeko. Aterpea, lan-
detxeak...beteak izan di-
re astesantuan eta pa-
satu berri dugun zubiko
asteburuan. Batzuk ber-
tzeek baino egun gehia-
go izan dituzte oporral-
diaren barrenean. Ira-
kaskuntza esparruko la-
gunek ohiko oporrak
izan dituzte urteroko le-
gez. Astesantuko opo-
rrak hartu aintzineko
egunak, apirilak 14, 15
eta 16, ikasturteko ekin-
tza batekin osatu zituz-
ten Berako Toki- Ona

institutuko batxilergoko
lehen mailako ikasle eta
irakasleek. Guzira ho-
geita hamar ikaslek ( tar-
tean aranztarrak) eta bi
irakaslek aste motza
ikasgelan egin beha-
rrean ikastokitik kanpo
egin zuten. Mendi ate-
raldia antolatuta, hiru
egunez, Beratik abiatu
eta bertan akatutu zu-
ten ibilbidea, Aritxulegin
eta Arantzan gauak pa-
satuz. Lehenengo egu-
nean, Aritxulegin egin
zuten lo. Bigarrenean,

asteartean herriko Ater-
pean gaua iragan zuten
eta biharamunean he-
mendik abiatuz, Berara
ailegatu ziren, han As-
tesantuko oporraldia pa-
satu bitarte agurtu ta nor-
bera bere etxera buel-
tatuz. Eguraldia lagun
izanik, egun paregabe-
ak pasatu zituztela erran
digute.

Eskulanen
ikasturte
bukaera

Eskulanetako lagun

taldeak ikasturtea agur-
tu zuen hilabete hasie-
ran. Guzira hogei ingu-
ru ikasle aritu dira Pui
irakaslearekin eskula-
nak egiten. Gisa guzie-
tako lehengaiak erabi-
liz, eskulan politak egin
dituzte astearte arra-
tsaldero bi txandatan bil-
tzen ziren emakumeek:
jarroiak, kuadroak, ispi-
luak, tapeteak, zintzili-
kari hornitzaileak... Ha-
ria, margoak, beirak,
egurra, teilak...erabiliz
era guzietako hornitzai-

leak ekarri dituzte etxe-
an paratzeko edo opa-
ritzeko zinez gauza po-
litak. Urtero bezala, afa-
ri bat antolatu du talde-
ak ikasturtea agurtzeko
eta klaseetan egindako
lanei buruz lagunartean
lasai ederrean solaste-
ko.

Eskulanen ikastaroa
aintzinera eramateko,
Nafarroako Emakume-
en Institutuak diruz la-
gundu du. 1.420 euro-
ko dirulaguntza hartu du
ikastaro honek.

herriz herri
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Toki-Onako Batxilergoko lagunen
mendi ateraldiak herrian
geldialdia egin zuen
Bera-Aritxulegi-Arantza-Bera ibilbidea egin zuten
hiru egunez hogeita hamar ikasle eta bi irakaslek

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

ARANTZA

HARATEGIA

URDAITEGIA
Kanttonberri 4

Tfnoa: 948630018 
BERA

PNV-EA

Vicente 
Arozena

Biurrarena

2. Sagrario Iparragirre
Gonzalez. 3. Pablo Ber-
gara Larretxea. 4.Fco.
Javier Taberna Iturria.
5. Mª Luisa Almandoz
Mitxelena. 6. Juan Mª
Iturria Mazizior. 7. Jose
Gabriel Larretxea Leiza

BAGARA

Jose Ramon
Amoros 
Oskoz

2. Nerea Altzuri Ordoki.
3. Xabier Altzuri Ape-
zetxea. 4. Gabina Goia
Iparragirre. 5. Mentxu
Peña Lizarazu. 6. Teo-
doro Pikabea Zubieta.
7. Xabier Zugarramurdi
Altzuri.

Udal hauteskundetarako bi talde aurkeztu dira he-
rrian. Goitian ageri dira bi zerrendak eta zerren-
da-buruen argazkiak. Ezkerrean, berriz, Bagara
udal taldeak agerraldi publikoa egin zuen apirila-
ren 18an herriko plazan.
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HERRIARENGATIK

Ricardo
Sagaseta
Andiarena

2. Santiago Jorajuria Mi-
txeltorena. 3. Jose Mi-
guel Lasaga Telletxea.
4. Angel Mª Larraburu
Calzado. 5. Francisco
Javier Migeltorena Jua-
nena. 6. Iñaki Telletxea
Goñi. 7. Iñaki Balezte-
na Agerralde.

ttipi-ttapa
2003ko diru sarrera

eta irteerak zehazten di-
tuzten udal aurrekon-
tuak onartu dituzte Bein-
tza-Labaien, Donama-
ria, Oitz eta Urrozko He-
rriko Etxeetan.

Beintza-Labaienen
478.378,35 euroko au-
rrekontu osoa izanen
dute. Inbertsioak, berriz,
250.786 eurokoak iza-
nen dira. Kanposantua
berritzen joanen da ko-
pu ru r i k  hand iena ,
93.156,88 euro. Mendi-
ko lanetarako 92.550
euro bideratuko dira, hi-
rigintza udal plana idaz-
teko 21.000 euro eta ur
depositoa inpermeabi-
lizatzeko 10.000 euro.

Donamariako udale-
an, 72.391,49 euroko

aurrekontua onartu du-
te. 441.171,17 euro in-
bertsioetara bideratuko
dituzte. Belagietara eta
nekazaritza lurretara do-
azen bideak moldatzen
230.709,08 euro gasta-
tuko dira. Mendiko la-
netan 40.643,77 euro
joanen dira. Joan den
urtean egindako zenbait
lan ordaintzen joanen
da diru-zati handi bat:
moldatutako bideentza-
ko 115.000 euro, Uxa-
rreako elektrifikaziora-
ko 60.542 euro eta Plan
Munizipala ordaintzen
akitzeko 20.220 euro.

Oitzen, 601.279,95
euroko aurrekontua iza-
nen dute eta kopuru ho-
rretatik 459.988,21 eu-
ro inbertsioetara bide-
ratuko dira. Obrarik han-
diena, herriko ur garbien
eta zikinen sareak be-
r r i t zea  i zanen  da ,

276.013 euro bideratu-
ko baitira lan horretara.
Mendiko lanetan 90.390
euro joanen dira, erre-
pide nagusitik herrirako
sarbidea moldatzen
73.642 euro eta behe
tentsioan elektrifikazioa
egiten 13.388 euro.

Urrotzen, azkenik,
348.929 euroko aurre-
kontua izanen dute. Aur-
t engo  i nbe r t s i oak
215.416 eurokoak iza-
nen dira. Diru kopururik
handiena ur garbi eta zi-
kinen sareak berritzen
joanen da, 118.000 eu-
ro. Iazko aurrekontutik
ere 166.000 euro har-
tuko dira lan honetara-
ko. Nekazaritza bideak
moldatzeko 76.000 eu-
ro izanen dira, Utsala-
ko karrika moldatzeko
20.000 euro eta mendi-
ko lanetarako 20.176
euro.

Udal aurrekontua onartu dute Beintza-
Labaien, Donamaria, Oitz eta Urrotzen
Mendiko lanetan joanen dira inbertsio zati handiak

MALERREKA

Herriko Alkartasuna
1. Ignacio Urroz Gra-
jirena. 2. Juan Pedro
Zozaia Goñi. 3. Mar-
tin Mariezkurrena
Juanena. 4. Martin
Lazkano Goñi. 5. Mª
Jose Larraioz Arizte-
gi.

DONAMARIA

BOSTORRAZ

Jose Miguel
Galarregi
Apeztegia

2. Jose Antonio Ma-
riezkurrena Ibarra. 3. Mª
Cristina Olazar Apezte-
gia. 4. Juana Josefa
Urroz Arruti. 5. Santos
Irurueta Santesteban.

ELGORRIAGA

Eratsungo Agrup.

Jose Luis
Eskudero

Bengoetxea
2. Jose Martin Retegi
Deskarga. 3. Julian Re-
tegi Barberia. 4. Jesus
Deskarga Bengoetxea.
5. Jose Juan Deskarga
Bengoetxea.

ERATSUN

IRUÑARRI

Pedro Antonio
Deskarga
Elizalde

2. Juan Maria Elizalde
Ezkurra. 3. Francisco
Mitxelena Bazterrika. 4.
Francisco Maria Telle-
txea Querejeta. 5. Re-
migio Erasun Elizalde.

IDOIA

Martin
Gastearena

Balda

2. Peio Zestau Juanto-
rena. 3. Miguel Maria
Lasarte Mariezkurrena.
4. Jesus Mª Mariezku-
rrena Telletxea. 5. Jose
Mª Gogortza Jauregi.

EZKURRA

ARTOLA

Faustino
Mariezkurrena

Azpiroz

2. Jose Miguel Petrirena
Altzuguren. 3. Alba Fer-
nandez Martinez. 4. Jose
Miguel Petrirena Muru-
garren. 5. Iosu Apeztegia
Ibarra. 6. Aitor Zugarra-
murdi Agirre. 7. Josune
Otxandorena Andiarena.

EA

Jose Maria
Hernandorena

Lastiri

2. Martin Irazoki Zubie-
ta. 3. Margari Capdequi
Aiertza. 4. Jose Fran-
cisco Errandonea Zu-
bieta. 5. Jose Miguel Ze-
laieta Lastiri. 6. Mª Jo-
se Mitxelena Otegi. 7.
Francisco Javier Petri-
rena Arretxea.

SUNBILLA

URROTZ
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ttipi-ttapa
«Bertizko jaurerriko

argazki zaharra: Pedro
Zigaren legatua» izen-
burupean argazki era-
kusketa zabalik dago
apirilaren 17tik uztaila-
ren 20ra Bertizko Jau-
regiko Erakusketa Are-
toan. Berriki erretiratu
den Jose Mindegia par-
keko guardak utzitako
argazkiak dira. Bertan,
gehien bat, 1898tik
1949ra parkeko nagusi
izan zen Pedro Ziga Ma-
yo eta Dorotea Fernan-
dez bere emaztearen bi-
zimodua ageri da. Ga-
rai hortan moldatu ziren
jauregia eta kapera, eta
gaur egun ezagutzen
dugun jardina eratu zen.
Horretaz gain Aizkole-
giko bidea eta kaxkoan
dagoen etxea egin zi-
ren. Azken hau 1917an
akautu zen. Garai ho-
rietako argazkiak iza-
nen dira ikusgai era-
kusketan. Horietako ba-
tzuk, duela bi urte argi-
taratu zen liburuan ere
ageri dira.

Pedro Zigak inguru-
mena zaintzeko ahale-

gin berezia egin zuen
eta hil ondoren, Diputa-
zioari eman zion jaure-
rria, bere ezaugarriak
aldatu gabe manten-
tzeko baldintzarekin.
Gaur egun, Nafarroan
turisten bisita gehien ja-
sotzen dituen lekua da
Bertizko Parkea.

UDAKO ORDUTEGIA ETA
SARBIDE BERRIA

Erakusketa honekin
batera, udako ordutegia
izanen dute hemendik

aitzin Bertizko instala-
zio ezberdinek. Hone-
la, parkea 10:00etatik
20:00etara zabalik iza-
nen da; Jardin botani-
koa eta Turismo Bule-
goa goizeko 10:00eta-
tik 14:00etara eta arra-
tsaldeko 16:00etatik
20:00etara irekiko da eta
Naturaren Interpretazio
Zentruaren eta erakus-
keten ordutegia goize-
ko 10:00etatik 13:30eta-
ra eta arratsaldeko
16:00etatik 19:30etara

izanen da. 
Bertze aldetik, Ber-

tizko parkean sartu nahi
dutenek sarbide berria
izanen dute Etxeberria
baserri inguruan. Orain
arte basora zoaien jen-
dea sartzen zen hortik,
baina hemendik aitzin,
jardin botanikoa, natu-
raren interpretazio zen-
trura edo  jauregira  sar-
tu ahal izanen da. Bisi-
tariek informazioa eta
harrera ere izanen du-
te sarbide berrian.

Bertizko Jaurerriko argazkiak
ikusgai uztailaren 20a arte
Berriki erretiratu den Jose Mindegia guardak utzi ditu

BERTIZ

BERTIZKO JAURERRIA LIBURUTIK

Pedro Zigaren bizimo-
duaren berri ematen du-
ten argazkiak  d i ra
gehien bat erakusketan
ageri direnak.

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

PIKABEApinturakpinturak

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA

PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERA

(Iñaki)

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

B. ELKARTALDEA

Andres
Etxenike 

Iriarte

2. Antonio Hernandore-
na Etxepare. 3. Blas Ma-
ri Andresena Etxeberria.
4. Aitor Zelaieta Mike-
larena. 5. Julian Sala-
berri Bulman. 6. Iban
Urriza Arretxea. 7. Asier
Irisarri Martiarena.

BERTIZARANA
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Mikel ILLARREGI
Iazko ikasturtean,

Saldiasko Otsonta es-
kolako ikasleek Bertold
Bresch idazle alema-
naren olerki lan baten
egokitzapena prestatu
eta filma grabatu zuten.
Ondoren aldeko kritikak
aditu zirenez, aurten iaz-
koaren jarraipena pres-
tatzea erabaki dute. Ho-
netarako, lanaren gidoia
eskolan bertan landu du-
te eta ondoren, graba-
keta lanetarako, Gipuz-
koako aktore gazteen
laguntza izan dute, tres-
neriaren erabileran ba-

tez ere. Grabaketa la-
nak, egun eta toki ez-
berdinetan egin badira
ere,  apirilaren 5ean he-
rria zenbait momentu-
tan itxuraldatu zen; fo-
koak, mikrofono han-
diak, telebista monito-
reak,... eta berrogei la-
gun baino gehiago la-
nean. Bertako ikasleaz
gain, hainbat guraso,
irakasle, ikasle eta bes-
telakoak azaldu ziren fil-
maren grabaketa lane-
tan. 

Orain gelditzen den
bakarra filma berria ikus-
tea, ea noiz den?

Otsonta eskolako
ikasleek iazko
filmearen jarraipena
grabatu dute
Lanaren gidoia eskolan bertan
landu dute

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…

BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88

EA

Jose Mª
Gorosterrazu

Elizalde

2. Jose Iparragirre Alta-
mira. 3. Miguel Angel
Petrirena Azpiazu. 4. Jo-
sune Ariztoi Etxepete-
leku. 5. Mª Cristina Ele-
na Apeztegia Saldias.
6. Eusebio Elizalde Ma-
riezkurrena. 7. Fermin
Jose Elizalde Azpiroz.

ITUREN

ELUTSA

Jon Mikel 
Aragon 
Ibarra

2. Ander Ortuoste Iba-
rra. 3. Jose Mª Indako-
etxea Jaunarena. 4. Jo-
su Otxandorena Minde-
gia. 5. Oinatz Asensio
Santesteban. 6. Jaione
Telletxea Telletxea. 7.
Koro Elizalde Elizalde

ZUBIETA

INDEPENDIENTEAK

Pedro 
Urrutia

Grajirena

2. Sebastian Ezkurra
Etxekolenea. 3. Jose
Ramon Etxeberria Be-
nito. 4. Jacinto Domin-
guez San Nazario. 5. Ju-
lian Erasun Erasun

SALDIAS

SALDIAS

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Apirilaren 5ean itxuraldatua agertu zen Saldias, grabazio lanen ondorioz.
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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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ttipi-ttapa
Apirilaren 24an egin

zen Erreka elkarteko ur-
teko batzar nagusia eta
bertan zuzendaritza ba-
tzordea berritu zen. Juan
Telletxea Urroz izanen
da lehendakari berria.
Duela 27 urte Erreka el-
kartea sortu zenetik zu-
zendaritza batzordeko
kide eta azken seietan
presidente izan den Pe-
dro Bañaresen lekua
hartuko du Juan Telle-
txeak. Presidenteordea
Javier Almandoz izanen
da; idazkaria Iñigo Jua-
nenea; diruzaina Pablo
Elizondo; eskubaloiko
bokala Xixo Larraza;
mendikoa Alejandro
San Miguel; txirrindula-
ritzakoa Xabier Baña-
res; atletismokoa Santi
San Miguel; judokoa Os-
kar Mindegia eta aurten
sortu berri den pilota ata-
leko bokala Patxi Altxu
izanen da. Dagoeneko,
Malerrekako eskuz bi-
nakako lehendabiziko
txapelketa antolatu eta
abiarazi du pilota ata-
lak. Finalak herriko bes-
tetan jokatuko dira.

Erreka elkarteak aur-
ten izanen duen aurre-
kontua ere onartu zen
batzarrean: 36.429,45
euro. Erditsua pilota ata-
l a k  e ramanen  du ,
18.000e; eskubaloiak
6.802,95e; txirrindula-
ritzak 356,50e; atletis-
moak 1.480 e; mendiak
2.200e; areto-futbol txa-
pelketak 300e, paleta

goma txapelketa irekiak
1.020e, herriko txapel-
ketak 470e, udako eki-
taldiek 1.800e eta ber-
tze gastuetan 4.000e.

Diru-sarrerei dago-
kienez, udalaren dirula-
guntza izanen da han-
diena, 12.000eEgube-
rrietako zozketarekin
4.200e lortzen dute,
bazkideen kuotarekin
4.100, Eskubaloi Fede-
raziotik 1.500.

ESKERTZA
Pedro Bañaresek

Erreka lagundu duten
enpresa, denda eta par-
tikularrak eskertu nahi
ditu lerro hauen bitar-
tez: «Gauza aunitz egin
dira denen laguntzare-
kin. Hasieran 135 baz-
kide ginen eta orain 245
gara. Bada zerbait».

Juan Telletxea da
Erreka elkarteko
presidente berria
Sei urteren ondotik kargua utzi
du Pedro Bañaresek

Kokoriko
mendiko
batzordeak
176.500
euroko
aurrekontua
onartu du

Kokoriko Mendiko
Administrazio Junta
176.471,43 euroko di-
ru sarrera eta irteerak
izanen ditu aurten, be-
rriki onartutako aurre-
kontuaren arabera. Di-
ru sarrera handiena fi-
nantza aktiboen kon-
t u t i k  i zanen  da ,
131.471,40 euro eta
transferentzia arrun-
ten bidez 37.406,96
euro sartuko dira. Gas-
t ue i  dagok ienez ,
67.938,58 euroko in-
bertsioak aurreikusi di-
ra.

Erakunde honek,
Sunbilla eta Elgorria-
gako Udalek eta Nar-
barteko kontzejuak ga-
rai batean zuten mu-
galarrea kudeatzen
du, 181 hektarea in-
guruko hariztia. Ira-
baziak udalen eta kon-
tzejuaren artean ba-
natzen dira, %40 Sun-
billarentzat, bertze
%40 Narbarterentzat
eta bertze %20a El-
gorriagarentzat.

OIHANA

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike

PNV

Alfredo
Zugarramurdi

Zozaia

2. Serafina Grazenea
Esain. 3. Pablo Garziare-
na Juanena. 4. Teresa
Gaspar Gutierrez. 5. Je-
sus Mª Juanena Ariztegi.
6. Jose Antonio Irazoki Ira-
zoki. 7. Mª Belen Retegi
Beloki. 8. Jose Fco Javier
Larretxea Goñi. 9. Jose
Luis Arozena Lazkano

EA

Ramon
Etxebeste

Urrutia

2. Jose Cruz Irigoien
Irungarai. 3. Vicente
Maylin Telletxea. 4. Be-
len Arregi Albero. 5. Mª
Jose Rekarte Belarra.
6. Mercedes Altzuri Ber-
tiz. 7. Xabier Mendioroz
Fagoaga. 8. Jose Ga-
llego Bautista. 9. Martin
Arretxea Belarra.

DONEZTEBE

ARTXIBOKOA

Pedro Bañaresek 26 ur-
te eman ditu Erreka el-
karteko zuzendaritza
batzordean, azkeneko
seiak presidente gisa-
ra.
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Juana Mari SAIZAR
Zizur Nagusian lau

terdiko pilota txapelke-
tan, lehen mailako ju-
benilen artean Mikel
Olazabal txapeldun
suertatu zen finala 18-
9 irabazita. Bigarren
mailako jubeniletan, be-
rriz, Unai Onsalok 16-
18 galdu eta azpitxa-
peldun gelditu zen. Ba-
dirudi etorkizun ona du-
gula pilota munduan.

Pake-Tokiko
mus txapelketa

Pake-Toki elkarteko
XIV. mus txapelketa jo-
katu zen. Hemen ere
gazteak garaile: Igor
Arraiago eta Iñaki Goi-
koetxeak irabazi zieten
Luis Layana eta Miguel
Zabaleta beteranoei.

Egunpasa
Miguel apaiz gazte-

ak eta katekistak egun-

pasa antolatu zuten he-
rriko ume eta gaztetxo-
ekin, nahi zuten gu-

zientzat irekia. Goizean
ibilaldia egin zuten Go-
rritiraino, ogitartekoa jan

ondoren herrira bueta
eta arratsaldez Iruñera
zinema ikustera.

Pilotari gazteak bikain
aritu dira Zizurko
txapelketan
Mikel Olazabal txapeldun eta
Unai Onsalo azpitxapeldun

ARESO
HERRIA LANTZEN

Tomas 
Lozano 
Barrios

2. Josefa Marzol Tolo-
sa. 3. Txomin Etxarri Mu-
xika. 4. Luis Miguel Nie-
to Baranda. 5. Trinidad
Miranda Funes. 6. Ra-
mon Alguero de Val. 7.
Ignacio Bengoetxea Ba-
lerdi.

ARESOARRAK

Josefa Antonia
Onsalo 
Treku

2. Milagros Oreja Arraia-
go. 3. Inmaculada Ma-
tias Angulo. 4. Juana
Arribillaga Sasiain. 5.
Domingo Gereño Mar-
zol. 6. Margarita Caba-
llero Otaegi. 7. Juan Es-
teban Arraiago Eskiroz.

BATZARRE

Mikel 
Baraibar

Garmendia

2. Jose Joaquin Artola
Arraiago. 3. Antonio
Alustiza Arzadun. 4. Mi-
guel Mª Begiristain Ma-
doz. 5. Jaione Olazabal
Caballero. 6. Mª Carmen
Rezola Zabaleta. 7. Jon
Pellejero Zabaleta.

ttipi-ttapa
Urdazubi, Zugarra-

murdi eta Baztango
Udalek eta Malerreka
eta Bortzirietako Man-
komunitateek nekazari-
tzan belarra ensilatze-
ko erabiltzen den plas-
tikoa bildu eta errezi-
klatzeko zerbitzu berri
bat martxan paratuko
dute laister. Honen in-
guruko informazioa, era-
kunde hauetatik neka-
zariei bidali zaien esku-
titzean ageri da.  

Hain zuzen ere, az-
ken urteotan gero eta

gehiago erabiltzen den
entsilatzeko plastikoa
bota edo erretzea per-
tsona zein animalien
osasunarendako arras
kategarria dela ikusirik,
hauek biltzea eta tek-
nologiberriei esker Na-
farroako Carcar-en
Montejurrako Manko-
munitateak martxan ja-
rriko duen gisa horreta-
rako eremu birziklatzai-
lera eramatea erabaki
dute inguru honetako
udal erakundeek. Beti
ere, gero eta zerbitzu
hobea ematea, eta ahal

diren hondakin guziak
birziklatze bidean jar-
tzea baita udal eta Man-
komunitate hauen egin-
kizuna. 

Mikel Altzuart, Baz-
tango Udaleko Inguru-
men eta Zaborretako Zi-
negotziak aipatu digu-
nez, «Nafarroako Go-
bernuko Ingurumen eta
Nekazaritza Departa-
mendutik eta Leader
Plus programatik mo-
mentuz finantziaziorik
lortu ez badugu ere, gu-
re herrien eta inguru-
menaren aldeko apus-

tua egiten dugunez plas-
tiko hauek bildu eta pa-
les, banku edota erai-
kuntzarako materiale
bihurtzeko erabakia har-
tu dugu udal eta man-
komunitateek».

Honela, dei berezia
egin zaie plastiko hauek
erabiltzen dituzten ne-
kazari eta abeltzainei,
dohaineko zerbitzu hau
erabiltzeko zenbait bal-
dintza betez.  

Lehendabizikoa uda-
letxean izena, telefonoa
eta helbidea ematea iza-
nen litzateke, hilabete

bakoitzeko lehendabi-
ziko larunbatetan ka-
mioia pasatzeko. Ber-
tze aldetik, belarra en-
tsilatzeko plastikoak bil-
duko dira bakarrik, hau
da dentsitate apaleko
polietilenoa, bai boloak,
bai zanjak estaltzeko
erabiltzen direnak. Be-
raz, sokak berezi eta
ahal den garbiena utzi
behar da. Kargatzeko
prest multzo batean utzi
behar da, beti ere ka-
mioi kozkor bat lumare-
kin aisa sartuko den to-
kian.

Belarra ensilatzeko erabiltzen
den plastikoa birziklatzeko
kanpaina abian jarriko dute
Baztan, Urdazubi eta Zugarramurdiko Udalek eta
Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateek

INGURUMENA 
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Esteban AROTZENA
Hemendik aste gu-

txira bere karguak utzi-
ko dituen udalbatzak
prest utzi du aurtengo
aurrekontua eta onar-
tuak iazko kontuak.

Lehenengo atalari
buruz, aurrekontuaz ale-
gia, esan 1.486.790 eu-
rokoa dela osotara eta
dirutza honetatik zatirik
handiena, milioi batetik
goiti, inbertsioentzat iza-
nen dela. Hauen artean
aipagarrienak, Alkain-
tzuriain, Domiña, Do-
miñazpi, Aitasemegi,
Kapero-Rezola, Atta-
borro eta Atanzalain au-
zo edo baserrietarako
bideak galipotatzen era-
biliko litezkeen 360.000
euroak edo Lubineko pi-
lotaplaza konpontzeko
a u r r i kus ten  d i r en
204.500 euroak dira. 

Inbertsioekin segituz,
piszinarako 81.000 eu-
ro bideratu dira eta Za-
harren Egoitzarako be-
rriz, 63.000 euro. 

Dena den, Herriko
Etxean esan zigutenez,
obra hauek aurrekon-
tuetan sartzeak ez omen

du burutuko direnik ziur-
tatzen, Nafarroako Go-
bernuaren dirulaguntza
beharko baitute horta-
rako eta oraindik lotu ga-
be omen dago alde hau.

Gainerako gastuak
betiko ataletan sartzen
dira, hau da, pertsona-
lerako 213.000 euro,
gastu arruntetarako

166.000 euro, eta udal
zerbitzu ezberdinetara-
ko 103.000 euro.

MENDITIK ETORRIKO
DIRA DIRUSARRERA
HANDIENAK

Dirusarrerak zenba-
tzea askoz errexagoa
da zalantzarik gabe, er-
d ia baino gehiago,

840.000 euro, menditik
etorriko baita ohi beza-
la. Inbertsioen balizko
subentzioak 195.000
eurokoak izanen lirate-
ke; mendien hobekun-
tzagatik 290.000 euro
jasoko dira, eta zerga
eta tasa ezberdinekin
27.000 euro.

GOIZUETA

Milioi terdi euroko aurrekontua
onartu du Udalak urte honetarako
Inbertsioetarako milioi bat baino gehiago bideratuko da

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

GOIZUETA BIZIRIK

Imanol
Legarreta
Narbarte

2. Pedro Salaberria Zu-
biri. 3. Jon Uitzi Lujan-
bio. 4. Juan Jose Inda-
koetxea Goizueta. 5.
Agustin Eskudero Ta-
berna. 6. Eva Elizegi
Narbarte. 7. Mª Isabel
Salaberria Loiarte.

ARGAZKIA: ESTEBAN

Liburuen Nazioarteko Eguna ospatu zuen eskolako Goxali liburutegiak ere.
Gustora hartu zituzten neska-mutikoek hainbat argitaletxek oparituta aile-
gatu berri diren aleak.

Aurten ere
hauteskunde
zerrendarik ez 

Duela lau urte ger-
tatu zen bezalaxe, aur-
ten ere ez da udal hau-
teskundetarako ze-
rrendarik aurkeztu Ara-
non. Beraz, azaroa bi-
tartean udala osatu ga-
be geldituko da. Ikusi
egin beharko da aza-
roan Herriko Etxean
lan egiteko prest da-
goen talderen bat ager-
tzen den.

ARANO

 



Mikel ILLARREGI
Tindouf-eko basa-

mortuan, 1975. urtez ge-
roztik, 200 bat mila erre-
fuxiatu  bizi da, eta ego-
era larrian bizi gainera.
Egoera larria aipatzen
dugunean, beste kan-
poko laguntzei esker bi-
zi direla, esan nahi du-
gu. Jakina da, gure he-
rrietara –Leitzara ere–
uda garaian umeak etor-
tzen direla. Hona etor-
tzen direnean, osasun
zerbitzua, elikadura ego-
kia, munduan zehar be-
raien egoera zabaltzea
eta abar luze bat aipa
daitezke helburu mo-
duan. Gure zonaldeko
kasuan esan beharra
dago guzti honek hamar
mila euroko gastua due-
la eta Nafar Gobernua-
ren laguntzarik ez du-
tela jasotzen . Honetan,
umeen bidaia, seguro-
ak, garraioak etabar sar-
tzen dira. 

Honi aurre egiteko
boletoak salgai jarri di-
ra eta honekin batera
norberak aurrezki ku-
txetan eman dezakeen
dirua. Honetaz gain,
oraingo honetan, maia-
tzaren 16ean, gaueko
10:00etan eginen den
jaialdi berezia;"Zu gu-
rekin eta Sahararrekin".
Bertan, saharar musi-
ka, euskal musika, dan-
tzariak eta bereziki, 14
urtez, Sahararako kan-
pamenduetan bizi izan
den Gurutze Irizarren
testigantza. Aurtengo
udari dagokionez, Lei-

tzan, Elizondon, Etxala-
rren, Lesakan,Zubietan,
Iturenen, Lekarozen eta
Zigan izanen dira.

Antolatzaileen par-
tetik esan, nahitaezkoa
dela zuen partaidetza
eta eskerrak eman egi-
nen dituzuen ahalegi-
nengatik.

Mandoegiko
haizeak

Ederra bezain hai-
zetsua gertatu zen, hain-
bat mendizale edota na-
turzale  taldek antolatu-
riko Mandoegirako mar-
txa. Jakina da, Eusko

Jaurlaritzak Parke Eoli-
ko hainbat ezartzeko as-
moz, proiektu bat aur-
keztu zuela. Horien ar-
tean, Mandoegi aldean
kokatuko zena azaldu
zuten. Horrek, iri-
tziak iritzi, Nafarro-
ako Gobernuaren
erantzuna ere jaso
zuen, Nafarroako
lurraldean kokatzen
baitzen. Kokapen
honen aurka azal-
tzeko apir i laren

28an aipaturiko mendi
martxa antolatu zen. Ur-
totik abiatuta, Mandoe-
gira igo eta ondoren Goi-
zuetara jaitsi ziren bil-
dutako ehun lagunek.

Zu gurekin eta
Sahararrekin
Saharako umeak ekartzeko
beste kanpaina egingo da udan
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Erreleboa hartu,
erreleboa eman
Korrikaren amaieran,
Tomas Azpiroz alkate-
ak hartu zuen lekukoa
Udalbiltzaren izenean.
Dena den, orain laster,
froga gogorragoa has-
tear dago, udalarena
alegia, eta oraingo ha-
maika pertsonetako kor-
porazioak, beste talde
berri bati -berriak gehie-
nak- eman beharko dio
lekukoa. Hau idaztera-
koan,  ilegalizazioaren
mamuak, bazter guztiak
astindu ditu. Amaiera
non duen ez jakin arren,
bitartean, jakinda ala us-
tekabean, hurrengo kol-
peak prestatu eta eman,
ematen ditu. Demokra-

z i a ren  i zenean ,
behin eta berriro, he-
rri honek dituen hain-
bat bitarteko deu-
sezten ahalegintzen
dira, honen lekuko
hamaika adibide as-
paldiotan. Injustoa
benetan... 

LEITZA FLASH

LARRAIN

Maria Angeles
Zestau 

Baraibar

2. Jaione Astibia Asti-
bia. 3. Asier Zabaleta
Apezetxea. 4. Dabid
Anaut Peña. 5. Juan
Arangoa Satrustegi. 6.
Miren Heleni Zabaleta
Urkiola. 7. Tomas Azpi-
roz Alkoz. 8. Carlos Ma-
ria Agirre Zubitur. 9. Kar-
mele Lazkano Sesto-
rain, 10. Toribio Miguel
Gereño Marzol. 11. Ar-
kaitz Lasarte Olano.

EA

Juan Jose
Lazkano 
Gomez´

2. Luis Maria Lizartza
Saralegi. 3. Aitor Etxa-
rri Pellejero. 4. Unai Mar-
tinez. Barranco Garai-
koetxea. 5. Jose Anto-
nio Perurena Loiarte. 6.
Brigida Azpirotz Sara-
sola. 7. Antonio Alcaraz
Goienetxea. 8. Jose Mi-
guel Sagastibeltza Itu-
rrarte. 9. Gregorio Sa-
gastibeltza Sagastibel-
tza. 10. Maria Luisa Ga-
rro Muñoa. 11. Tomas
Erbiti Caballero.

ARALAR

Patxi 
Saenz 

Lazkano

2. Maria Teresa Barrio-
la Saralegi. 3. Francis-
co Oronoz Zabaleta. 4.
Fermin Barriola Aierdi.
5. Luis Javier Iturrarte
Alduntzin. 6. Miguel Ma-
ria Olano Irurtia. 7. Mar-
garita Zabaleta Zabale-
ta. 8. Juan Gabriel Za-
baleta Zabaleta. 9. Isi-
dro Otermin Sagastibel-
tza. 10. Jose Maria Oro-
noz Zabaleta. 11. Miren
Lore Barinaga-Remen-
teria Zabaleta.

UPN

Silvestre Maria
Zubitur 

Goñi

2. Mª Teresa Sukunza
Berasain. 3. Pedro Ur-
kiola Zestau. 4. Daniel
Mugika Zestau. 5. Felix
Gerardo Caballero Az-
piroz. 6. Jose Juan La-
rralde Cerezales. 7. Jo-
se Alvarez Diaz. 8. Mi-
guel Angel Ariztimuño
Canflanca. 9. Fermin Az-
piroz Martinikorena. 10.
Juan Lana Guembe. 11.
Micaela Olano Zabale-
ta.

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI

Mandoegiko  ibilaldia egin zutenen arean bazeu-
den leitzarrak ere.
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Margari eta Koro
Zugarramurdiko

mendizaleak biltzen di-
tuen Atxuria mendi tal-
deak astebete gibele-
ratu du hilabetero egi-
ten duen mendi ateral-
dia. Jakina denez, Atxu-
riakoak hilabete bakoi-
tzeko bigarren igande-
an egin ohi dute beraien
txangoa. Baina, aldi hun-
tan, maiatzaren 11 He-
rri Urrats eguna denez,
maiatzaren 18an egitea
erabaki dute. Egun ho-
rretan Itsasuko Itzulia
eginen dute. 

Beti bezala, parte
hartu nahi duenak aitzi-
neko ortzeguna, maia-
tzaren 15a, baino lehen
eman behar du izena.

Ekainean Urruñara
eginen dute sasoi hun-
tako azken bidaia. Uda-

ko atsedenaldiaren on-
dotik, irailean Elizondo-
Harrikulunka-Urruxka
ibilbidea eginen dute.

Elektrifikazio
lanak
Urdazubiko sei
auzotan

Urdazubiko Udalak
Elecnor S.A. enpresari
eman dio Larrainta, Iri-
bere, Telleria, Leorlas,
Dantxarinea eta San
Salvador auzoaren za-
ti bateko elektrifikazio
lanak, 376.860 euroren
truke. Udalak azken ba-
tzarrean eman zituen la-
nak eta enpresak zortzi
hilabete izanen ditu la-
nak akitzeko.

Atxuria mendi taldeak
astebete gibeleratu du
hilabeteko ateraldia
Maiatzaren 18an eginen dute
Itsasuko Itzulia

KAPRITXO
Arropa 

eta opari
denda

KAPRITXO
Arropa

eta opari
denda

& 649 450249 • LEITZA& 649 450249 • LEITZA

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

JATETXEA
& 948 580101

Santiago 1
ELIZONDO

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

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

BAZTANBAZTANBAZTAN

URTXUME

Andres
Diharasarri
Organbide

2. Santiago Villares Ote-
gi. 3. Jose Maria Ariztia
Plaza. 4. Gregorio Iri-
goien Dessein. 5. David
Bidaurre Elizegi. 6. Juan
Ramon Otegi Lauren-
zena. 7. Martin Arrieta
Tapia.

URDAZUBI

ZUGARRAMURDI - URDAZUBI

AKELARRE

Lazaro 
Dainziart
Iribarren

2. Jose Antonio Martu-
ret Arkauz. 3. Juan Ma-
ria Cordoba Elizegi. 4.
Faustino Jesus Etxabe
Ladera. 5. Izaskun Agi-
rre Ganboa.

ZUGARRAMURDI

Zug. ELKARTEA

Evaristo
Mentaberri

Mihura

2. Juan Mª Elizalde Ez-
kurra. 3. Francisco Mi-
txelena Bazterrika. 4.
Francisco Mª Telletxea
Querejeta. 5. Remigio
Erasun Elizalde.

ARTXIBOKOA

Atxuria mendi taldea Ez-
peleta bidean, Arrano
Mendi urrunean.



ttipi-ttapa
Joan den ur teko

abenduan aukeratu zi-
ren herrietako alkate eta
juntakide berriek lehen
aldiz bere lekua hartu
zuten apirilaren 22an
egin zen urteko lehen
Junta Generalean. He-
rri aunitzeko alkateen-
tzat, lau kuarteletako
juntakideentzat eta
mendi batzordekoentzat
estreinaldia zena, Ba-
lleko Udaleko alkate-zi-
negotzientzat azken
Junta Generala izan
zen. Patxi Oiartzabalek
guziak agurtu zituen, al-
katetza utziko baitu.

Junta Generalean
ohiko gaiak eztabaida-
tu ziren, gehien bat he-
rri lurrekin, irazelaiekin
eta gisakoekin lotuta-
koan. Dena den, he-
rrietako alkateek balia-
bide gehiago eskatu zi-
tuzten 15 herriak hobe-
ki kudeatu ahal izateko.

Azienda
hondakinak ur-
depuradoran

Nilsak Balleko Uda-
lari jakinarazi dioenez,

Baztango ur-zikinen de-
puradorara azienden
hondakinak ailegatu di-
ra hasiera-hasieratik.
Egoera horrek okertze

bidea hartu du eta otsai-
lean bi aldiz ataskoak
izan dituzte hondakin
hauen pilaketagatik. Nil-
saren arabera, honen

ondorioz zenbait arazo
sortzen dira, instalazio-
aren errendimendua kal-
tetzen dutenak. Azien-
den hondakinak sane-

amendu sare publikoe-
tara botatzea debeka-
tzen du legediak eta ho-
nen berri ematea eska-
tzen dio Udalari.

Herrietako alkate berriek ardura eta
baliabide gehiago eskatu dituzte berriz ere
Autonomia eta gestio ahalmen gehiago eskatu zuten Junta Generalean
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BAZTAN

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

GUAZIN

Xabier
Ballarena
Iturburua

2. Isaac Rekalde Iri-
goien. 3. Maria Antonia
Garde Saharrea. 4. Peio
Etxandi Juanikotena. 5.
Miren Elurre Iriarte Ba-
ñez. 6. Asier Maritore-
na Azkarate. 7. Nerea
Iturriria Meoki. 8. Jose
Luis Retegi Iturbide. 9.
Oianko Garde Jaunsa-
ras. 10. Jesus Mari Prim
Ustariz. 11. Mª Pilar Mi-
geltorena Etxenike. 12.
Miguel Mortalena Otei-
za. 13. Mª Resurrecion
Elizagoien Etxegarai.

EA

Virginia 
Aleman 
Arrastio

2. Florentino Goñi Te-
lletxea. 3.Santiago Al-
dako Aleman. 4. Remi-
gio Lizasoain Adansa.
5. Iñigo Iturralde Elize-
txe. 6. Bernardo Amia-
no Magirena. 7. Carlos
Garaikoetxea Etxenike.
8. Jose Javier Bazterri-
ka Mutuberria. 9. Fer-
nando Astiz Lasa. 10.
Rafael Agerre Alman-
doz. 11. Agustin Olabe
Oskaritz. 12. Santiago
Ibargarai Telletxea. 13.
Patxi Oiartzabal Irigoien.

UPN

Leopoldo 
Jaen 

Sobrino

2. Jose Antonio Fco Ber-
gara Sanzberro. 3. Be-
goña Sanzberro Iturriria.
4. Ignacio Agerrea Al-
menar. 5. Mª Isabel Bi-
dart Santxotena. 6. Anas-
tasio Nagore Garralda. 7.
Antonio Bengoetxea Itu-
rriria. 8. Antonio Mª Iri-
goien Sarratea. 9. Angel
Goñi Mitxelena. 10. Ana
Mª Elizalde Urmeneta.
11. Juan Jose Etxeberria
Azkarraga. 12. Fco. Ja-
vier Rekarte Urrutia. 13.
Gregorio Oiaregi Arriaga

PSN (PSOE)

Martin Jose
Zabalza 
Arregi

2. Fco Javier del Castillo
Diaz. 3. Juan Manuel Se-
bastian Perez. 4. Santia-
go Sebastian Urdin One-
ka. 5. Amaia Villanueva
Fernandez. 6. Fermin Pal-
ma Aginaga. 7. Sagrario
Requetebitate Urzai. 8.
Francisco Benitez Diaz.
9. Mercedes Palomares
Zunzarren. 10. Fco Ja-
vier Latorre Martinez. 11.
Koldo Paulo Lasa Aristu.
12. Asun Apestegia Jau-
rrieta. 13. Juan Jose Li-
zarbe Baztan

 



ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Toki Administrazio
Departamenduak onar-
tutakoaren arabera,
28.000 euro bideratuko
dira 2001-2003 Hirurte-
ko Azpiegitura planaren
barnean zeuden bi lan
egiteko. Gartzainen, he-
rriko sarbideetan argiak
paratuko dira, N-121-B
errepidea eta Ariztegi
arteko bidegurutzean,
baita Elizamendiko bi-
degurutzean ere. Lan
honen aurrekontu osoa
16.306 eurokoa da eta
Toki Administrazio De-
partamenduak 11.535
euro jarriko ditu.

Bertze lana, Elizon-
dotik Beartzungo bide-
an dagoen Agozpeko
zabortegia behin beti-
koz ixtea izanen da. Ber-
tan dauden zaborrak
kendu, lurra bota, bela-
rra erein eta zuhaitzak

sartuko dira. Lanaren
aurrekontua 18.078 eu-
rokoa da eta Nafarroa-
ko Gobernuak 16.433
euro jarriko ditu.

Azken lan hau da-
goeneko emana du Ba-
lleko Udalak. Sunbilla-
ko Sasoi Eskabazioak
enpresak eginen du
13.602,70 euroren tru-
ke.

UTZITAKO ARGAZKIA

Elizondoko “San Francisco Javier” Ikastetxe Publikoko gela guztietan in-
terkulturalitateari buruzko gaia landu zuten martxoan. Horretarako gela ba-
koitzak, eskolan dituzten ikasleen herrialdetatik bat hartu eta arlo guztietan
lan egin dute: Hizkuntza arloan, Matematikan, Ingurunean, Musikan, Plasti-
kan, etabarrean. Egindako lanarekin, apirilaren lehenengo astean, Eskola-
ko Jantokian erakusketa antolatu zuten. Esperientzia hau denontzat oso in-
teresgarria eta aberatsa izan da, eskolatik jakinarazi dutenez.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Irakur zaletasuna  sus-
pertzeko asmoz, Nafa-
rroako ikastolen elkar-
teak  azken 5 urtetan,
JUUL kanpaina  bultza-
tu du ikasleei gehien
gustatzen zaien liburua
eta ilustratzailea auke-
ratzeko. Baztan Ikasto-
lak parte hartu du  kan-
paina honetan. Hautes-
kundeak hurbiltzean
hauteskunde mahaia
osatu zen eta ikasleek
boza eman zuten.
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Nafarroako
Gobernuak 28.000
euro bideratu ditu
azpiegitura lanetarako
Agozpeko zabortegia itxi eta
Gartzainen argiak jarriko dira

BAZTAN

BAZTAN
FUNERARIA
Mateo Lertxundi

TANATORIO ZERBITZUAK
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA

EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK

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



Franck DOLOSOR
“Hogoigarrenean, sa-

soin ederrean“ leloare-
kin, hogoigarren Herri
Urrats besta ospatuko
da maiatzaren bigarren
igandean aintziraren in-
guruan. Goiz goizetik
4,5 kilometroko ibilbidea
irekiko da urratsez urrats
herria eta ikastolak la-
guntzeko eta 11etan os-
patuko den ekitaldi ofi-
zialean besta huntako
sortzaileak omenduko
dituzte. Bi metrako ha-
rria ezarriko da aintzi-
raren bazterrean eus-

kararen aldeko bestak
20 urte betetzen ditue-
la oroitarazteko. Saga-
rroi ,  Gozategi,  Zea
Mays, Labrit eta Bide
Ertzean bezalako tal-
deek kontzertuak es-
kainiko dituzte. Bertso-
lariak, trikitilariak eta
dantzariak ere Senpe-
ren egonen dira bazte-
rrak alegeratzeko. Be-
rrikuntzetan, 600 metra
luzeko tirolina ezarriko
da lakuaren gainean
abenturazaleentzat eta
zozketaren lehen saria
Tailandiarako bidaia iza-

nen da. Bertzalde, He-
rri Urrats bezperan Xu-

ttipi-ttapa • herriz herri
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Hogeigarren Herri Urrats besta
ospatuko da igande honetan,
maiatzaren 11n aintziran
ESAIT euskal selekzioko besta ekainaren 1ean
izanen da Gantxikin

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE

Besainka lehiaketako pilotazaleak.

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

SENPERE

Peronne jaun andereak harri-bitxiko eztaiak os-
patu dituzte apirilaren 20an.

beroko “Lau-Buru“ dan-
tza eta kantu ikusgarria
eskainiko da Gantxikin.
Aurtengo irabaziekin,
Iparraldeko ikastolak eta
Seaska lagunduko dira
beti bezala eta bereziki
Ziburu eta Donaixtiko
kolegioen eraikuntza be-
rriak.

Aintzirarat hurbiltze-
ko autobusak erabiltzea
gomendatzen dute He-
rri Urratseko antola-
tzaileek.

Bertzalde, ekainaren
1ean, euskal selekzio-
aren aldeko besta iza-
nen da Gantxikin, ESAI-
Tek antolatua.

Betroinak Senperen egon ziren bazko igandearekin.



Ihintza, Angela eta Eneko
Azken epea apirila-

ren 15an finkatua zen
iparraldeko herrientzat
budjetaren bozkatzeko.
Azkainen 3 aldiz bildu
ziren hautetsiak herriko
aurrekontuen bozka-
tzeko. Azkenean apiri-
laren 15ean berean lor-
tu zuen gehiengoaren
adostasuna Laduxe Au-
zapezak. Ondorioak la-
rriak izan zitezken he-
rritarrentzat hala ez ba-
zen gertatu, legeak bai-
tio halakotan prefetak
duela budjeta bere gain
hartu behar. 

Egia erran sorpresa
sortu zuten auzapeza-
ren zerrendako 4 hau-
tetsiek budjeta ez on-
hartzeko erabakia azal-
du zutenean martxoa-
ren 28an. 4 horien erra-
netan hautua «ez zen
estrategikoa» izan bai-
zik eta «desadostasun
baten adierazteko» pa-
rada, ez baitzen beren

iritzia aski kondutan har-
tua. Bainan kasu hortan
ardura haundia hartzen
zuten beren gain Cha-
rrier hautetsiaren ara-
bera, jakinez «Auzapez
aldaketa baten egiteko
aski zela budjeta ez boz-
katua izatea». Laduxek
bere harridura adierazi
zuen, Goyenaga axuen-
tari erantzunez ez zela
lan bilkuretan agertu ere. 

Azkenean bere ze-
rrendakoek sustengua
ez baitzioten gehiago
eskaintzen, Laduxek
oposiziokoekin osatu
zuen egun hartan ge-
hiengo berri bat. Bainan
hortarako erabakiak har-
tu behar izan zituen, bi
delegazio kenduz Go-
yenaga eta Tapia axuen-
tei (oposizioko bi hau-
tetsik hartu zituzten be-
ren gain) eta atletismo
pistarik ez egiteko hau-
tua eginez. Egun har-
tan okerrena baztertua
izan zen bainan ez dai-

teke erran gehiengo be-
rri bat sortu denik kon-
tseiluan, ikusi beharko
oraitik aitzina adostasun
horrek noiz arte irauten
ahalko duen. 

Errugbian Sara
ezin gaindituz

Herriko errugbilariek
ez zuten garaipena lor-
tu erdi finalean Sararen
kontra apirilaren 13an.
28 eta 5 galdu zuten
Axularren herrian. Mai-
la igoera huts egin zu-
ten beraz egun hartan,
Sarak aldiz ez, eta 3.
zerrendako finalean ez
dute parte hartuko az-
kaindarrek. 

Hala ere ohorezko fi-
nala jokatuko dute maia-
tzaren 11n, Herri Urrats
egunean, Arrangoitzen
Salbatarreren kontra. 

Sebastien
Gonzalez 

Sebastienek bi par-
tida egin zituen banaz-
kako xapelketan. Lehe-
na aski errex irabazi ba-
zuen Armendaritzen
kontra, bigarrena xa-
pelketaren faboritoaren
kontra galdu zuen 22-
5. Sebastienek ez zuen
gauza haundirik egiten
ahal izan Aimar Olaizo-
laren kontra. Goizueta-
rrak laster atxeman zi-

tuen Azkaindarraren hu-
tsak nun ziren. Pilota
gehienak eskuin alde-
an ezarriz egin zituen
tanto gehienak. 

Saski Baloia 
Saski baloian gizo-

nak maila batez igotze-
ko segurtatuak dira ja-
danik. Departamendu-
ko finala ere jokatuko
dute maiatzaren 18an. 

Martintxo 23an 
Martintxo taldeak go-

mita luzatzen die kan-
tuzale guziei kantatze-
rat etortzeko maiatza-
ren 23an herriko ostatu
batean.

herriz herri
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ARGAZKIA: MAIDER LADUXEK UTZIA

Plazan ostatuko palantxa lehiaketa
Plazan ostatuak urte guziz bezala palantxa lehiaketa antolatuko du aurten
ere. Gero eta arrakastatsuagoa da Plazako torneoa, 3 zerrenda martxan ezar-
tzeko asmoa dute gizonentzat, batto adinekoentzat, bertze bat emazteentzat,
eta gaztetxoek ere berena izanen dute bikote kopuru aski handia aurkezten
bada. Argazkian, 2002ko gaztetxoen zerrendako lehiakideak ageri dira.  

Herriko kontseiluak
zailtasun handiarekin
bozkatu zuen budjeta
Auzapezak bi delegazio aldaketa
egin zituen eta Atletismo pistarik
ez egitea erabakia izan zen

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

AZKAIN
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Joana eta Saski
Maiatzaren 10ean,

aurten Gaztetxeak an-
tolatuko du urte guziz
egiten den Herri Urrats
bezperako kontzertua.
Gazteek saratar ainitzen
laguntza ukanen dute
gau hortan dena ongi
iragan dadin. Gaueko
20:00etatik goiti, aperi-
tifa denboran gaiteroak
izanen dira plaza alai-
tzeko. 21:00etan kon-
tzertua hasiko da on-
doko taldeekin. AK, Ipa-
rraldeko metal taldea;
KEN 7 Hegoaldeko tal-
de ezaguna; Itsasuko
Piarres talde disko-me-
tala (70. hamarkadako
soinuak oraiko tenden-
tziekin);  Barr icada,
Txantrea eta Euskal He-
rriko talde mitikoa; eta
bukatzeko dantzaldia Zi-
potz Ero taldearekin. Za-
tozte denak gure herri-
ko Gaztetxea susten-
gatzera!

Sarako errugbi
taldea finalean

Nahiz eta zortzi pun-
tuko berantarekin hasi
zuten partida, lehen fa-

sean Azkainen galdu
baitzuten 17 eta 9, gu-
re errugbilariek garai-
pena eta finalean sar-
tzea lortu dute. Jendea
harritua gelditu da sa-
ratarren animoa ikusiz
zelaira sartzean. Laur-
den baten buruan, be-
ren beranta bi entse-
guekin gainditu zuten.
Azkenean, bigarren

atsedenadiaren ondotk
hirugarren entsegu bat
emanez partida bukatu
zen, 28 eta 5. Gure mu-
tilek partida eder bat jo-
katu dute eta agian ber-
din eginen dute Kanbo-
ren kontra igande ho-
netan, maiatzaren 11n,
Urruñan iraganen den
finalean! Hortako, es-
pero dute ainitz saratar

hurbilduko dela Urru-
ñara!

Saratarrak
Union
Basqueko
txapeldun

Zuraiden, apirilaren
13an iragan diren Union
Basque esku huska txa-
pelketako finaletan, adi-
netakoen mailan, sara-

tarrak nagusi dira. Pie-
rre Arotzarena eta Fré-
dérick Barnetchek, Iri-
guin eta Sansberro itsa-
suarrak gainditu dituz-
te partida 40-37tan utziz. 

Nahiz eta hamar pun-
tu berantarekin hasi,
partidua gogorra eta
ederra izan da eta az-
kenean, Pierre eta Fré-
déric-ek txapela Sarara
ekarri dute. Aupa zuek!

Dantzari ttiki
Eguna
maiatzaren 8an

Aurten Dantzari Tti-
ki Eguna maiatzaren
8an iraganen da Pauen,
eta beti bezala Sarako
Zazpiak Bat taldeak par-
te hartuko du.

Joko Berri
txapelketako
finalak

Joko Berriko finalak
ere ortziral honetan,
maiatzaren 8an iraga-
nen dira eta ondotik zi-
kiro jatea izanen da. Ize-
nak emaiteko deitu te-
lefono zenbaki haueta-
ra: 05 59 54 29 69 edo
05 59 54 24 96.

Maiatzaren 10ean, Herri Urrats bezperan,
Gaztetxearen kontzertua iraganen da
Sarako errugbi taldea, hirugarren mailako finalera iritsi da

SARA

ARGAZKIA: XABI BERROUET
Azkaineri Animainean 28 eta 5 irabazi ondotik, hirugarren mailako finalean
izanen dira Sarako Basurdeak igande honetan. Urruñan jokatuko dute Kan-
boren kontra. Jokalariek espero dute ainitz saratar hurbilduko dela Urruña-
ra eta garaipenarekin herrirat itzultzea.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519
IKUSMENAREN
BERRESKURATZEA
• Miopia
• Bista alfertua
• Estrabismoa
• Begi lausoak-kataratak

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

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

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA

ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia      • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

San Marcial, 7-4 IRUN

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060
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SORTZEAK

HERIOTZAK
Goiatz Etxeberria Iparragirre, Iruñean,
apirilaren 13an.
Jon Girard, Sarakoa, martxoaren 24an.
Mikel Etxarte Leitza, Etxalarkoa, apirila-
ren 11n.
Mikel Gorostidi Jaimerena, Arizkungoa,
apirilaren 3an.
Irati Mikelarena Igoa, Zigakoa, martxo-
aren 27an.
Urki Neol Burlada, Arizkungoa, apirila-
ren 14an.
Aritz Elizondo Urrutia, Lekarozkoa, api-
rilaren 18an.
Unai Ballarena Telletxea, Elizondokoa,
apirilaren 19an.
Unax Altsua Apezetxea, Goizuetakoa,
apirilaren 16an.
Alazne Mariezkurrena Sansiñena, Aur-
tizkoa, apirilaren 15ean.
Lorea Ourdanabia, Azkaingoa, martxo-
aren 18an.
Mickael del Puerto Goiburu, Berakoa,
martxoaren 31n.
Lorena Perez Cueva, Berakoa, apirila-
ren 10ean.
Idoia Goia del Moral, Berakoa, apirila-
ren 14ean.
Leire Ruiz Altzuguren, Berakoa, apirila-
ren 16an.
Alaitz Gortari Alkain, Irungoa, apirilaren
29an.

Santiago Ibarra Espelosin, Etxalarkoa,
apirilaren 15ean, 82 urte.
Carmen Diaz Atienza, Elizondon, apiri-
laren 10ean, 82 urte.
Maria Goienetxe Gartxitorena, Alman-
dozkoa, apirilaren 10ean, 86 urte.
Petra Elizetxe Olaetxea, Lekarozkoa,
apirilaren 16an, 81 urte.
Juan Iturbide Maia, Elizondokoa, apiri-
laren 19an, 83 urte.
Vicenta Sukunza Urkiola, Leitzakoa, api-
rilaren 18an, 89 urte.
Alain Colbeau, Azkaingoa, martxoaren
22an, 58 urte.
Robert Jacques Petit, Azkaingoa, mar-
txoaren 30ean, 80 urte.
Jeanne Larronde veuve Ameztoi, Az-
kaingoa, apirilaren 3an, 100 urte.
Martin Otxoteko, Azkaingoa, apirilaren
14ean, 89 urte.
Fernande Paule Jeanne Chevalier veu-
ve Lourtet, Azkaingoa, apirilaren 19an,
90 urte.
Ignacio Lazkanotegi Arribillaga, Bera-
koa, apirilaren 16an, 81 urte.

EZKONTZAK
Florencio Ziaurriz Ariztegi eta Elixabe-
te Telletxea Juanenea, Alkoz eta Bein-
tza-Labaiengoa, martxoaren 29an.
Santiago Migeltorena Etxenike eta Ele-
na Telletxea Bidegain, Berroeta eta Eli-
zondokoa, apirilaren 12an.
Christophe Ténet eta Oihana Céline Cla-
verie, Azkaingoak, apirilaren 4an.
Ignacio Maria Mariezkurrena Mariez-
kurrena eta Maria Lourdes Santesteban
Santesteban, Eratsun eta Zubietakoa,
apirilaren 12an.

Eskela eta
eskertzak

948 631188
Eskela jartzeko (nahi

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

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

BORTZIRIETAKO
EUSKARA
MANKOMUNITATEA

BORTZIRIETAKO AHOZKO TRADIZIOA
GIZARTERATZEKO PROIEKTUAK

KONTRATATZEKO LAGUNTZA KONTRATUA,
HITZARTUA ETA PRENTSAN IRAGARKIA JARRITA

Xedea: Bortzirietako ahozko tradizioa gizarteratzeko proiektuak kon-
tratatzea. Zehazkiago, liburu dibulgatiboa eta CD Romaren iru-
diak testuak eta maketazioa egin beharko dira. 

Aurrekontua: Kontratuaren aurrekontua 14.000 eurokoa da guztira,
BEZ barne.

Lana egiteko epea: Lana 6 hilabeteko epean bukatu beharko da.
Prozedura: Klausula hauetan aipatzen diren lanak Nafarroako Ad-

ministrazio Publikoen Kontratuei buruzko ekainaren 16ko 10/1998
Foru Legearen arabera esleituko dira, laguntza kontratu bidez,
prozedura hitzartuari jarraituz eta iragarki bidez.

Proposamenen aurkezpena: Lizitazioan parte hartzeko proposame-
nak Bortzirietako Euskara Mankomunitateko erregistroan aurkez-
tuko dira, 2003ko maiatzaren 30eko 15:00ak baino lehen.

Klausula administratibo partikularren plegua interesatuen eskura dago Bor-
tzirietako Euskara Mankomunitateko egoitzan, Aratzako Herriko Etxean.

Arantzan, 2003ko apirilaren 14an
Jose Ramon Amoros Oskotz

Bortzirietako Euskara Mankomunitateko lehendakaria
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Aitor AROTZENA
Belate pilota elkarte-

ak antolatutako ligaren
finalak jokatu ziren api-
rilaren 12an Zizur eta
Barañainen eta emaitza
bikainak eskuratu zi-
tuzten eskualdeko pilo-
tariek. Sailkapen oro-
korrean, Baztan eta Ma-
lerrekako pilotariak bil-
tzen dituen Txaruta el-
kartea izan zen onena,
30 punturekin eta Lei-
tzako Aurrera bigarren
13 punturekin. Berako
Gure Txokoak ere ga-
raipen bat lortu zuen, 19
urtetik goitiko helduen
mailan.

Adinean behetik goi-
ti hasita, 7-8 urteko tti-
kien lehendabiziko mai-
lan, Zugarralde elkarte-
ko Agirre eta Espinalek
18 eta 12 irabazi zieten
Txarutako Untxalo eta
Elizalderi. Adin honeta-
ko bigarren mailan, Txa-
rutako Andueza eta Ja-
enek 18 eta 16 irabazi
zieten Sutegiko Gasta-
minza eta Loreari. 

9 eta 10 urteko ume-
en lehen mailan, Gure
Pilota elkarteko Ijurra
eta Navarrok 18 eta 6
irabazi zieten Txaruta-
ko Arizmendi eta Apez-
tegiari. Adin honetako
bigarren mailan, Txaru-
tako bi bikoteen arteko
finala jokatu zen. San
Martin eta Zestauk 18
eta 10 irabazi zieten Os-
koz eta Agestari. Hiru-
garren mailan, berriz,
Larraungo Aldaregia eta
Hernandorenak 18 eta
12 irabazi zieten Aurre-
rako Jaunarena eta Be-

lokiri. 
11 eta 12 urteko ki-

muen lehen mailan, Au-
rrerako Jaunarena eta
Aranburuk 18 eta 16 ira-
bazi zieten Gure Pilota-
ko Antsotegi eta Ara-
ñari. Kimuen bigarren
mailan Larraungo Iha-
ben eta Barberenak 18-
12 irabazi zieten Araitz
Beteluko Garmendia eta
Pradosi eta hirugarren
mailan, Oihantzabal el-
karteko Martikorena eta
Telletxeak 18 eta 5 ira-
bazi zieten Lagunak tal-
deko Otamendi eta Zun-
zarreni.

13 eta 14 urteko hau-
rren lehen mailan, Txa-
rutako Loiarte eta Jau-
neneak tantu bakar ba-
tez galdu zuten Pilota-
jaukuko Etxeberria eta
Iturriotzen kontra, 17 eta

18. Bigarren mailan, be-
rriz ere Txarutakoen ar-
teko finalean, Mindegia
eta Irigoienek 18 eta 3
irabazi zieten Irigoien
eta Jauregiri. Hirugarren
mailan, Tafallako Ojer
eta Caballerok 18 eta
16 irabazi zieten Bi Haiz-
peko Ibero eta Rojori.

15 eta 16 urteko ka-
deteen lehen mailan,
Txarutako Arregi eta Ez-
kurrak 18 eta 10 iraba-
zi zieten Auñamendiko
Retegi eta Orozi. Biga-
rren mailan, Aurrerako
Nieto eta Belokik 6 eta
18 galdu zuten Lagunak
elkarteko Perez eta Ira-
giren kontra. Hirugarren
mailan, berriz, Zuga-
rraldeko Mertxan eta Ji-
menezek 18 eta 7 ira-
bazi zieten Pilotajauku-
ko Maiza eta Ruiz Be-

ginori.
17 eta 18 urteko gaz-

teen lehen mailako final
gogorrean, Txarutako
Urtasun eta Erasok 22
eta 21 irabazi zieten Au-
rrerako Ontsalo eta Ja-
kari. Bigarren mailan,
Lagunak taldeko Sal-
dias eta Otazuk 22 eta
18 irabazi zieten La-
rraungo Lopetegi eta
Barberenari.

19 urtetik goitiko hel-
duen lehen mailan, Be-
rako Gure Txokoako Ze-
rezo eta Irastorzak 22
eta 5 irabazi zieten Au-
rrerako Olazabal eta Ba-
randaraineri. Bigarren
mailan, azkenik, Auña-
mendiko Castello eta Vi-
llanuevak 22 eta 10 ira-
bazi zieten Pilotajauku-
ko Gartziandia eta Ube-
dari. 

Eskualdeko ordezkariak bikain
Belatek antolatutako Ligan
Txaruta lehendabizikoa izan da taldeka eta Leitzako Aurrera bigarren

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Ttiki-ttikitatik ari dira pilotan inguru honetako neska-mutikoak eta gero ho-
ri nabari da lortzen dituzten emaitzatan.

PILOTA
Inaxio Perurenak
265 kiloko harri errek-
tangularra bizkar gai-
nean berdindu zuen api-
rilaren 20an Atxondon,
eta orain arte 19 urte-
rekin beste inor egin ga-
be zegoena egin zuen. 
Leitzarrak otsailean egin
zuen lehen ahalegina
harri horrekin Euskadi-
ko Sei Orduetan, baina
orduan ez zuen helbu-
rua betetzea lortu. Orain
dela hilabeterako zuen
bigarren ahalegina egi-
teko asmoa, baina be-
re burua prest ikusten
ez, eta atzeratu egin
zuen. Atxondon, ordea,
ez zuen hutsik egin.
Markak lasaitu ederra
eman ziola aitortu zuen
Inaxiok: «Berotze arike-
tak egiterakoan-eta,
buelta asko ematen diz-
kiozu buruari. Donosti-
an marka ez lortzeak us-
te baino min handiagoa
egin zidan, baina gaur-
koan gauzak ongi ate-
ra zaizkit» esan zuen. 

Jone Fagoagak
Espainiako Skeet Olin-
piko txapelketa irabazi
zuen apirilaren 12an Va-
lladoliden. Duela bi ur-
te ere txapelketa hau
irabazi zuen, baina jo-
an den urtean bigarren
izan zen. Sorbaldan
duen lesiotik erabat osa-
tu gabe dago oraindik
Jone Fagoaga eta hori
nabaritu zen txapelke-
tan. Lehendabiziko bi ti-
raldietan bere maila
eman zuen, baina hiru-
garrenean jautsi egin
zen. Ez ordea, txapela
ez irabazteko haina.
Sorbaldatik behar be-
zala errekuperatzen bal-
din bada, maiatzean
Presidente Kopan par-
te hartuko du Jone Fa-
goagak Valladoliden eta
ekainean Granadan egi-
nen diren nazioarteko
bi probetan hartuko du
parte.

FLASH



Abel Barriola eta Aimar Olaizola
buruz buruko txapelaren bila
Finalerdiko
ligaxka elkarren
kontra jokatuz
hasi dute
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PILOTA

Aste hondar hone-
tan hasi da buruz bu-
ruko pilota txapelketa
nagusiko finalerdiko li-
gaxka. Lehendabiziko
partidan eskualdeko bi
ordezkariak, Abel Ba-
rriola leitzarra eta Ai-
mar Olaizola goizueta-
rra aritu dira elkarren
kontra. Gaur egungo
txapeldunak ez zuen
lan handirik egin fina-
lerdietan sartzeko, lau-
tan utzi baitzuen Koka.
Goizuetarrak, aldiz, hi-
ru partidu irabazi behar
izan ditu finalerdietan
sartzeko, baina honek
ere espero baino ara-
zo guttiago izan zuen.
Bost tantutan utzi zituen
Imaz eta Gonzalez eta
Patxi Eugik bederatzi
egin zizkion.

Finalerdiko lehen jar-
dunaldiko bertze parti-
dan, Ruben Beloki eta
Patxi Ruiz aritu ziren.
Belokik Asier Olaizola
goizuetarra kanporatu
zuen, 22-14 irabazita. 

Orain arte ikusita-
koaren arabera, Ba-
rriola eta Olaizola iza-
ten ahal dira faborito,
beti ere Belokiren bai-
menarekin eta Ruizek
nerbioei nola eusten
dien ikusi aurretik. Fi-
nalerdiko bigarren jar-
dunaldian, aste hondar
honetako galtzaileak al-
de batetik, eta irabaz-
leak bestetik, ariko di-
ra elkarren kontra maia-
tzaren 17 eta 18an. Fi-
nala ekainaren 15ean
jokatuko da.
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g MENDI IBILADIAK

BAZTAN
Maiatzaren 11n Herri
Urratsera joanen dira
Baztango Mendigoizaleak.
Maiatzaren 18an Abartanera
ibilaldia.

ZUGARRAMURDI
Maiatzaren 18an Itxasuko
Itzulia eginen du Atxuria
mendi taldeak.

BERA
Maiatzaren 18an Berako
Itzulia antolatu du Agerra
mendi taldeak. Xehetasunak
9. orrian.

g KINTO BAZKARIAK

LESAKA
Maiatzaren 17an 1973 eta
1974an sortutakoen kinto
bazkaria. Poteoa 13:00etan
Koskilan. Bazkaria 14:30etan
Kattun. Txartelak: Haizegoa
eta Koskilan, 20 euro.
Maiatzaren 14a baino lehen.

g BILERAK

LESAKA
Maiatzaren 16an
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen batzar
orokorra Alkaiagako Enpresa
Zentruan, 19:30etan. Bilera
irekia izanen da. Euskararen
egoera Bortzirietan eta
euskararen normalizaziorako
Bortzirietan dugun
azpiegitura aztertuko dira.

g KONTZERTUAK

SARA
Maiatzaren 10ean
Gaztetxeak antolatutako
Herri Urrats bezperako
kontzertua. Xehetasunak 26.
orrian.

g OSPAKIZUNAK

SENPERE
Maiatzaren 11n Herri Urrats.
Xehetasunak 24. orrian.

30
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 23,00 E

Zerri gizena
0,94 E kiloa.

Zerramak:
0,46 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,16 
1.koa 3,04
2.koa 2,95
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,22
1.koa 3,10
2.koa 2,99

Oharra: Prezioak 180-
220 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
265,00 E eta idixkoak
255,00 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: 4,30/4,65

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Apirilaren 18tik 25era bitarteko prezioak)

Azkeneko asteetan «Ezkontzeko
prest!» saioa ikusgai izan da ttipi-
ttapa telebistan, ortzegunetako al-
bisteen ondotik. Bertan, ezkon-
tzaren ordurako inguru honetako
komertzio ezberdinen eskaintza
ikusgai izan da. Bada, hemendik
aitzin, egun eta tenore berean, uda-
berri eta udako modaren inguruan
eskualdeko jantzidenda, oineta-
kodenda eta osagarri ezberdinak
eskaintzen dituzten komertzioen
eskaintza ikusteko modua ere iza-
nen da. Azkeneko tendentziak,
gehien eramanen diren telak, mo-
da-modako zapata eta sandaliak,
barreneko erroparik polit eta era-
kargarriena… hori guzia eta ber-

tze gauza aunitz gehiago ikusi ahal
izanen dituzue ortzegunero, be-
rrien ondotik.

ERREPORTAI INTERESGARRIAK
Bertzalde, orain arteko ildoari se-
gituz, erreportai interesgarriak etxe-
an ikusteko modua ere izanen du-
zue. Inguru honetan, lehengaiak
erabiliz produktu bikainak eskain-
tzen dituzten lantegi ugari badira.
Horietako bik, Berako Conservas
Martikok eta Elizondoko Malkorra
goxotegiak nola lan egiten duten
erakutsiko dugu. Gure mugetatik
urrun joanez, Jon Abril eta Asier
Gogortzak Txinara egindako bi-
daiaren berri ere emanen dugu.

EZKONTZEN ONDOTIK MODA

Udaberri eta udako janzkerak
ortzegunero ttipi-ttapan

Iker Goenaga zizurkilda-
rra Euskal Herriko musi-
karen erreferentzia bat da
jadanik. 1993. urtean dis-
ko bat konpartitu zuen
Maixa ta Ixiar taldearekin
eta harrezkeroztik hain-
bat diskotan zein zuze-
neko proiektutan kolabo-
ratzaile izan da. Egun, Os-
korri taldearen partaide
dugu. 1998an bakarkako
lehen diska kaleratu zuen
(«Soinugorri»). «Txiki-
txuterik» bere bigarren
diskoa da beraz, musi-
karen haizetara zabaldu-
riko bihotzaren isla, udaz-
keneko basoaren usai-
nez beteriko doinuak, fres-
koak, naturalak, mami-
tsuak. «Txikitxuterik» egi-
learen haize-arrosa du-
gu; errealitateen, senti-
menduen eta gogoaren
bidegurutzea, non ipa-
rreko hotza, hegoaren be-
roa, sartaldearen hezea
eta sortaldearen lehorra
bildu ohi diren. Disko ho-
netan kantu onak, sin-
pleak, eskurakoiak eta
sendoak bildu ditu.

«Txikitxuterik»

ELKAR, 2003
IKER GOENAGA

DISKAK
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g SOLASALDIAK

BERA
Maiatzaren 13an, Toki-Ona
Institutuan «Elkarbizitzaren
mugak eta arauak. Ikasketak
eta ordutegiak» solasaldia
eskainiko du Txus Congil
sikologoak 18:00etan. Toki-
Onako Guraso Elkarteak
antolatua.

ETXALAR
Maiatzaren 20an, Kultur
Etxean «Ardurak hartzeko
komunikazioa eta
hezkuntza» solasaldia
eskainiko du Txus Congil
sikologoak. Toki-Onako
Guraso Elkarteak antolatua.

g BIDAIAK

LESAKA
Maiatzaren 16an,
Lourdesera bidaia antolatu
du San Fermin jubilatu
elkarteak. Izen ematea
bazkideentzat maiatzaren 11
baino lehen (15 euro).
Bazkide ez direnek
maiatzaren 12an (18 euro).

g IKASTAROAK

ETXALAR
Maiatzaren 12tik 23ra,
Internet Ikastaroa Kultur
Etxean. Nabegazioa eta
informazio bilaketa, Outlook
Express, bideokonferentzia
eta txat. Iraupena: 25 ordu.
Apuntatzeko: 948 635386.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Maiatzaren 5etik 11ra
Etxalar, Doneztebe (M.
Etxarte), Elizondo (R.
Gezuraga) eta Goizueta.

Maiatzaren 12tik 18ra
Arantza, Ituren, Elizondo
(Iturralde), Irurita, Leitza (O.
Erbiti) eta Goizueta.

Maiatzaren 19tik 25era
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (S. Larraioz),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.
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Egitan mobbing-a zer den ja-
kiteko edo ideia argiagoa iza-
teko, bere ezaugarrien eta on-
dorioen ikuspegi orokorra ema-
nen dugu.
Mobbing-a lankideen artean
edo lan hierarkian goitiago edo
beheitiago daudenekin jarre-
ra negatiboa izatea da. Jarre-
ra horren ondorioz, kaltetuari
jazarpena eta eraso sistema-
tikoak egiten zaizkio denbora
luzez, bakandu eta bakarrik
sentiarazteko helburuarekin.
Akosatzaileak biktima deu-
seztatu nahi du, baina nola lor-
tzen du?
• Bere komunikatzeko ahal-

mena murriztuz.
• Bere ardurak neurri gabe jau-

tsiz edo igoz.
• Bere lana edota bizi pertso-

nala etengabe kritikatuz.Eta
zehazkiago, hiru ezaugarri
orokor hauek nola somatzen
dira? Nola susmatzen ahal
da mobbing kasu baten ai-
tzinean gaudela?

• Pertsona hori modu eraso-
korran edo mehatxugarrian

zuzentzen zaizu.
• Ez dizu informazio nahikorik

ematen edo okerrekoa ema-
ten dizu, zure emaitzak  ez
daitezen onak izan.

• Jartzen dizkizun helburuak
sobera handiak dira, duzun
denborarekin edo baliabide-
ekin konparatuz.

• Ez dizu deustarako kontuan
hartzen.

• Barregarri uzten dizu.
• Ez dizu betebeharrik ematen

edo ematen dizkizunak zure
ahalmenen azpitik daude.

• Zure lanari edo bizitza pertso-
nalari buruzko gezurrezko zu-
rrumurruak zabaltzen ditu.

• Zure lankideekin solastea ga-
lerazten dizu.

• Ez dizu zure lana betetzeko
baliabide nahikorik eskain-

tzen: ez dizu telefonoa, faxa,
ordenagailua… erabiltzen uz-
ten.

Eta zein ondorio ditu mobbing-
ak?
• Beldurra.
• Suminkortasuna.
• Kontzentrazioan edo memo-

rian gorabeherak.
• Motibazioaren galera.
• Depresioa.
• Loaren nahastea.
• Suizidio burutapenak.
• Bertze eritasun fisikoak.
Horregatik, akosatzaile hauek
garaitzeko, mobbing-aren bik-
tima zarela uste baduzu, zure
eskubideei buruz informa zai-
tez.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

JAKIN BEHARREKOAK

Mobbing

Lantokian, akosatzaileak biktima deuseztatu nahi du, bere ko-
munikatzeko ahalmena murriztuz edo etengabe kritikatuz.

Mobbing-a «modan» dago
azken aldian. Denok aditu

dugu zerbait mobbing-az edo
laneko jazarpen moralaz, 

baina aunitzek laneko
estresarekin edo jazarpen 

sexualarekin nahasten dute…
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Sail honetan iragarkia jartzeko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.948 63 11 8800-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

- 627 762 200

Emakume euskaldun ba-

tek goizez ordu batzuz lan

eginen  luke. %617 567 047

LANA
302 Eskaintzak
Tolosa eta Hondarribia.

Udaltzaingorako 10 lanpos-

tu iragarrita. Eskakizuna: Es-

kola Graduatua. Informazioa:

Adoz % 948 199 596

Suhiltzaileak. Lanean bere-

hala hasteko, Euskal Herri-

ko Parketan egin ezazu lan.

Lan-baldintza ezinhobeak.

Eskakizuna: Eskola Gra-

duatua. Adoz. % 948 199 596

Basozaina.. Euskal Herriko

Parke eta Natur-Erreseratan

egin ezazu lan. Lanera altxa-

tzeak etengabe. Eskakizu-

na: Eskola Graduatua. Infor-

mazioa: Adoz % 948 199 596

Garraiolaria. Profesional bi-

lakatzeko titulua lortzeko. He-

datzen ari den sektorea. Adoz

% 948 199 596

Osakidetza. Laster deial-

diak: erizain-laguntzaileak,

ATS-DUE eta zaindariak.

gai. % 607 978 656.

Lokala salgai. % 670 410

581

LURRAK/ORUBEAK1
112. Saldu
Muskitz (Imotz bailaran)

etxea egiteko 700m2ko lur

eremua salgai. Iruñetik 20

minutura. % 948 503 207 -

699 523 790

LANA
301 Eskaria
Emakume batek etxeko la-

nak egin edo jatetxe batean

ontziak garbitzen lan eginen

luke. % 626 852937.

Emakume batek zerbitzari

moduan lan eginen luke uz-

taila eta abuztuan. %650 772

171 (Ainhoa)

Emakume batek etxeko la-

nak egin edo jatetxe batean

ontziak garbitzen lan eginen

luke. % 661 383 292

Emakume batek etxeko la-

nak egin, zaharrak eta ume-

ak zaintzen edo jatetxe ba-

tean ontziak garbitzen lan

eginen  luke. %678 265 413

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

ARIZKUN. Pisu mobleztatua

salgai. Trastero eta garajea-

rekin. Sartzeko moduan. Ego-

era onean. % 639 012 085

LEITZA. Herri zentzuan 90m2

pisua salgai. % 656 787 678

ETXALAR.  Etxe unifamilia-

rra salgai. % 670 410 581.

ELIZONDO. Braulio Iriarten

pisua salgai. %943 260513.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA.  Pisu ederra eta nahi-

ko berria errentan emateko

da. 100m2koa. Herriaren kan-

poaldean, herrigunetik

500metrotara. Kalefakzioa-

rekin. % 616 244 210

BERA.  Agerran, Azkain 12,

3.esk. pisua errentan eman

nahi da. % 943 625 355

SUNBILLA.  Herritik 3km-ra

etxea errentan emateko. Ur-

te osorako. % 948 393 070 -

608 672 106

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu

BERA. Pisu bat errentan har-

tuko genuke. %626 852937.

ETXEBIZITZAK
106 Bertzelakoak
BERA.  Pisua konpartituko

nuke pertsona bat edo bire-

kin.. % 948 631188 (Nerea)

BERA.  Apartamentu edo pi-

su bat behar da  norbaitekin

konpartitzeko.%94-4004643

- 699 324 458 (Begoña)

GARAJE/LOKALAK10
107 Salgai
ELIZONDO. Santiago ka-

lean 200m2tako bajera sal-

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

• Edozein herritan badugu zerbait. 
• Leitza: terreno eta pisuak erosten dira.

948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS

• Donezteben obra berriak. Santa Luzia
plazanazken 2 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

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

eta KOLOKAZIOA
Material motak:
• Haritza
• Sapelly
• Iroko
• Elondo
• Pinua

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

eta KOLOKAZIOA
Material motak:
• Haritza
• Sapelly
• Iroko
• Elondo
• Pinua

Ventas Auzoa 27 (Landetxa) • 20305 IRUN
Tel: 943 628171 • Faxa: 943 632660 • e-mail: hoppe@euskalnet.net
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Mendi-bizikleta emaku-

mearena falta da martxotik.

Orbea urdin eta zilar

kolorekoa. % 600 902631.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Musika ekipoa salgai.

2000w, etapa  eta ekipoko

kableekin.Berbena  talde ba-

tena. Egoera oso onean. %

649 83 99 22

Idazki makina  salgai. Gu-

txi erabilia. % 948 510 318

Mostradorea eta estante-

ria zur eta burniz eginak sal-

gai. Erakuslihoetarako ego-

kiak. % 687 346 476 (Maite

Labiano).

Inglesina markako kapota, si-

lleta. taka-taka eta jaio be-

rriendako hamaka egiten de-

na salgai. % 667 675463.

DENETARIK
703 Bertzelakoak 
Trikitixa erosiko nuke.Ego-

era onean egon dadila. %948

610 803 (eguerdi eta iluna-

barretan).

33
A

33

Adoz % 948 199 596

Aire kontrolatzaileak. Aire-

portuak. AENAk eskainitako

250 lanpostu. Eskakizuna: in-

gelera maila ertaina. Infor-

mazioa: Adoz % 948 199 596

Gida-eskola irakaslea. Di-

ru-sarrerak: 1.500 euro in-

guru. Langabeziarik gabeko

lanbidea. Informazioa: Adoz

% 948 199 596

Udaletxe, erakundeetanofi-

zio-funtzionari bezala egin

ezazu lan. Eskola Gradua-

tua edukita: harreragileak, lo-

rezainak, txoferrak, atezai-

nak… Presta zaitez. Infor-

mazioa: Adoz % 948 199 596

Liburutegi laguntzaileak.

Udaletxe, agiritegi, dokumen-

tazio-zentruetan… lanpos-

tuak. Adoz:% 948 199 596.

netik ostiralera, interna mo-

dura. Urteko 14 ordain, Se-

gurtasun Soziala eta hilabe-

teko oporrak. %600 767 075.

Ibardingo benta batean

frantsesa dakien saltzailea

bilatzen dugu. %948 630 175

- 609 480 646

Leitzako jatetxe batean su-

kaldeko laguntzaile bat be-

har da.% 627 906 381

Ibardingo kantinan fran-

tsesa dakien neska bat be-

har da astesburu eta udan

lan egiko. % 948 630 734

Ultzamako MAIER enpre-

sak langileak behar ditu. %

619 829 289

MOTORRA
501 Salerosketak
1997ko Fiat Bravo HGT 2.0

20v 147cv gorria salgai.

78.000km. Llanta eta fal-

doiekin. ASD. Pioneer mu-

sika ekipoa. Egoera onean.

% 606 280 895

Derbi Senda 75cc motoa

salgai. Estrarekin eta ego-

era onean. % 948 510 723

Administrariak. (Tekniko eta

laguntzaileak). Bertako Uda-

letxe eta erakundeetan la-

na. Deialdiak laster. Eskaki-

zuna: Eskola Graduatua.

Adoz. % 948 199 596.

ETXALAR.  Zerbitzari bat

behar da jatetxean lan egi-

teko.% 948 635 450.

Leitzaldeko enpresa batek

kamioilaria behar du. % 619

829289 (Cederna-Garalur).

Argin edo peoi bat behar

da. Malerreka aldean lan egi-

teko. % 948 451 843 (gaue-

ko 9tik aintzin).

Behobiako merkataritza

gunean zerbitzari bat behar

da. % 629 472 589

Azpeitia. Neska bat behar

da bi ume zaindu eta etxe-

ko lanak egiteko, astelehe-

(arratsaldeko 7etatik aintzin)

Crisler Voyager  salgai. NA

3872 AK. Egoera onean. %

619 733 867

ANIMALIAK
602 Salgai
Aker ñañoak salgai. %

679 419 321 (arratsaldeko

5etatik aintzin)

Behorra salgai, paseoan

ibiltzekoa. % 689 042598.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
BERAko industrialdean

giltza batzuk galdu ditut.

10-12 giltza zituen giltza-

rian. Aurkitzen dituenak

saria izanen du. % 948 635

166 - 689 702 891.

Seat markako giltza galdu

da. % 686 733349.

Elizatxo Hiribidea, 14-16
20303  -  IRUN

Tfa: 943 628 411
Faxa:  943 628 432

irungolasalle@ilsalle.org

BATXILERGOAK    Aurre izen-ematea: Maiatzaren 2tik 9ra
LANBIDE  HEZIKETA    Aurre izen-ematea: Ekainaren  2tik  11ra

KALITATEZKO 
HEZKUNTZA

BATXILERGOAK: • Teknologikoa
• Osasu eta Natur Zientziak
• Giza eta Gizarte Zientziak

ERDI MAILAKO • Mekanizazioa
LANBIDE HEZIKETA • Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoak
GOI MAILAKO • Mekanizatze Bidezko Ekoizpena
LANBIDE HEZIKETA • Elektronika eta Sistema Automatikoak

• Administrazio eta Finantzak
Hizkuntza ereduak:  D (Euskeraz) eta  A (gazteleraz)

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Terrano 5 atekoak,Clio D, 
Montero 3 atekoa, Opel Combo, Berlingo,

Opel Midi, Suzuki Long Body 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN
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3434 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.

EENNEEKKOO

TTEELLLLEETTXXEEAA

IIRRAAOOLLAA

igantziarrak 10
urte bete ditu
apirilaren
24ean. Aunitz
urtez familia
guztiaren
partetik.

NNAARROOAA

GGAALLIINNDDOO

LLEEIIZZAAk  2 urte
bete ditu
apirilaren 23an.
Muxu haundi
bat Joseba,
atta eta amaren
partetik.

IIRRAAIIDDEE SSAA--
GGAARRDDIIAA AAMMIIAA--
NNOO gazteluarrak
11 urte bete ditu
apirilaren 18an.
Zorionak Erik
anaiaren eta
gurasoen
partetik. Muxu
pila pila.

GGAAIIZZKKAA OORR--
TTEEGGAA AALLTTZZUU--
GGUURREENN berata-
rrak maiatzaren
16an urtea be-
teko du. Zorio-
nak familiaren
eta bereziki Ju-
leneren partetik.
Muxuak.

JJUULLEENN

PPAALLEENNZZUUEELLAA

EETTXXEEPPAARREE

lesakarrak 6
urte bete ditu
apirilaren 28an.
Zorionak
«porterista».

AALLFFOONNSSOO

RREEYY

MMAARRTTIINNEEZZ

beratarrak 36
urte bete ditu
apirilaren 23an.
Zorionak
familiaren
partetik.

AANNDDEERR MMEENN--
DDIIBBEERRRRII AALLEE--
MMAANN arizkunda-
rrak urteak bete
ditu maiatzaren
5ean. Zorionak
iloba Leiren
partetik. Ea
egiten duzun
gasna-pastela.

JJOOSSEEBBAA

GGAALLIINNDDOO

LLEEIIZZAAk  4 urte
bete ditu
apirilaren 17an.
Zorionak ama,
atta eta
Naroaren
partetik.

PPAABBLLOO

AANNSSAALLAASS

beratarrak 68
urte beteko ditu
maiatzaren
12an. Zorionak
andrearen eta
alabaren
partetik.

IIKKEERR

TTEELLLLEETTXXEEAA

IIGGOOAA

beratarrak 2
urte bete ditu
maiatzaren
5ean. Zorionak
familiaren
partetik.

AAIINNAARRAA

PPAALLEENNZZUUEELLAA

EETTXXEEPPAARREE

lesakarrak 3
urte beteko ditu
maiatzaren
16an. Zorionak
eta muxu
haundi bat,
«trasto».

MMIIKKEELL

MMIINNDDEEGGIIAAk
urteak beteko
ditu apirilaren
26an. Aunitz
urtez Lesakako
kintoen
partetik.

JJUUAANNAA MMAARRII

MMIIGGEELLTTOORREENNAA

MMAAIIAA

lesakarrak
urteak bete ditu
maiatzaren 2an.
Zorionak Jonen
partetik.

JJOOSSEEBBAA

PPEETTRRIIRREENNAA

beratarrak 20
urte bete ditu
maiatzaren 2an.
Zorionak amatxi
eta atatxiren
partetik.

OOIIHHAANN CCAANNAA--
BBAALL EETTXXAARRTTEE

igantziarrak 5
urte beteko ditu
maiatzaren
22an.
Zorionaketa
muxu haundi
bat denen
partetik.

NNAAIIAARRAA

DDAAGGEERRRREE be-
ratarrak 4 urte
beteko ditu
maiatzaren 9an.
Zorionak amatxi
eta atatxiren
partetik.

IITTXXAASSOO EESS--
TTAANNGGAA donezte-
barrak 2 urte be-
teko ditu maia-
tzaren 22an.
Zorionak eta bi
muxu amatxi,
Jexux, Edurne
eta Ainhoaren
partetik
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