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Haur bertsolariak
lehian Elizondon
Nafarroako XVII. Bertso-paper
lehiaketako sariak banatu ondo-
tik, maiatzaren 24an bapateko le-
hiaketa eginen da Elizondon, bi
kategoriatan banatua.2003ko maiatzaren 22a • XXIII. urtea
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08Bidelagun elkartea
Malerrekara irekiz
Duela lau urte sortu zen Bazta-
nen Bidelagun taldea. Orain Ma-
lerrekan adinekoak eta etorkinak
laguntzeko boluntarioak lortzeko
kanpaina egiten ari da.
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Joseba OLAGARAI
Zaila al da marmeladaren merka-
tua inguru honetan?
Ba, ez da batere errexa. Jendeak goi-
zean gaizki gosaltzen du, kafesne
bat eta hori lasterka. Berandu ohera-
tzen gara eta azken momentuan jei-
kitzen gara, lasterka. Europan aisa
hobekiago gosaltzen da, gosari az-
karra egiten dute: zumoa, tostadak
mermeladarekin… Bariedade haun-
dia izaten da. Hau bera Frantzian, In-
glaterran edo Alemanian eginen ba-
nu, aunitz gehiago salduko nuke. Osa-
sunarendako hobe da ongi gosaltzea,
baina ohiturak horrelakoak dira.
Hortaz, non saltzen duzu marme-
lada?
Nafarroan gehiena. Gereziena ongi
saltzen da bentetan, Dantxarinean,
Ibardinen… frantziar turistek aunitz
erosten dute. Ardi gasna gerezi mar-
meladarekin jateko ohitura handia
dute. Gipuzkoan orain hasi naiz pix-
ko bat. Ferietan ere izaten naiz, ahal
dudanean. Astea Sainduan Alikan-
ten izan nintzen, Jadeako bortz egu-
neko feria batean. Madrilen ere izan
naiz, ekainean Segoviara gan behar

dut, urrian Alakanteko Deniara ga-
nen naiz… Esperientzia polita izaten
da, denbora librea eta lana nahas-
ten dut, turismoa ere pittet egiten dut,
bakarrik gaten naiz eta nere airera
ibiltzen naiz, gustora. Hori bai, ordu-
tegi gogorra izaten da: goizeko 10etan
hasi eta arratsean ez duzu ordurik.
Hemen inguruan ezagutzen duzu
gisa honetara marmelada egiten
aritzen den bertze norbait?
Ultzaman badira bi emakume mar-
meladak egiten dituztenak, baina ber-
tze modu batera lantzen dute. Asoi-
narekin egiten dute, kalimotxo mar-
melada… nahiko bereziak dira. Niri
ere gauza arraroak eskatzen dizki-
date, piper marmelada adibidez, bai-
na frutarekin aritzea nahiago dut.
Zenbait marmelada enkarguz ere
egiten dituzu, ez da?
Nire etiketa Irular da, baina Iruñeko

artisau kate batentzat ere egiten dut.
Hasieran nahiago nuen nere etike-
tarekin segitzea, baina azken finean
saltzeko bertze modu bat da. Le-
henbizian dena onartzen da eta orai
aski kontent nago beraiekin.
Egiten dituzun marmelada mota
guziak zure burutazioak dira?
Bai, hori bai. Probak eta probak egi-
nez… etxean arras mutur-finak ga-
ra, azukrea maite dugu, lau katu be-
zalakoak gara. Gustoen arteko ore-
ka bilatzea da, niri hori gustatzen zait
eta ez zait batere gostatzen gauza
berriak asmatzea, berez ateratzen
dira. Marrubia mentarekin nola ate-
ra nuen jakin dezazun, nik marrubia
izugarri maite dut . Behin banuen aho-
an mentazko txiklea eta marrubia jan
nuen eta, hara! zein gusto goxoa!
Frexkura ematen zidan eta hori ho-
rrela atera zen. Rona aunitz erabil-
tzen dut, erreposterian maite dut. Mar-
meladarekin probatu nuen eta ongi
ateratzen da. Joan den neguan Egu-
berrietako konpotaren oinarriarekin
(anixagarra, pikua, aran idorra, ore-
joiak, jerez ardoa, datila, giltxaurra,
kanela…) marmelada egin nuen.

• Etxerako eta lagunendako
beti egin du marmelada Mari
Jose Brust iruritarrak.
Lanbidetzat duela zortzi urte
hartu zuen eta duela lau urte
hasi zen lan honetan
burubelarri, autonomo gisara.

• Marmelada mota berezi
aunitz egiten ditu: Fruta
gorrien marmelada,
melokotoiarena, marrubia
mentarekin, albarikokea
laranja likorearekin, udarea
giltxaurra eta ronarekin, pikua
eta melokotoia nahasiak,
klaudia arana, gerezia… Gusto
berrietarako erreztasuna du.

«Marmelada saltzea zaila da, hemen
presaka eta gaizki gosaltzen dugu»

«Mentazko txiklea ahoan nuela

marrubia jan nuen eta hara! zein

gusto goxoa! Frexkura ematen

zidan eta mermelada sortu nuen»
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ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Mari Jose BRUST Iruritako marmelada-egilea
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ARTXIBOKOAK

Xaharrak zaintzea izanen da Malerrekako boluntarioen zereginetako bat.

Joseba OLAGARAI
Bidelagun elkarteak Malerrekara

(Doneztebe, Donamaria, Elgorriaga,
Ituren, Zubieta, Oitz, Urrotz), Sunbi-
lla, Bertizarana (Oieregi, Narbarte,
Legasa) eta Basaburuara (Beintza-
Labaien, Saldias, Eratsun, Ezkurra)
zabaldu nahi du bere proiektu guztia,
bertan finkatu eta bertakoekin landu,
ahalik eta modu egokienean zonal-

deko gizarteak dituen arazoei aurre
egiteko. Isidro Herguedas, Bidelagun
elkarteko kideak jakinarazi digunez,
«Baztanen egindako proiektua eka-
rri nahi dugu, baina pertsona ezber-
dinekin eta egoera ere ezberdina da.
Boluntario talde bat sortu nahi dugu,
eta hauekin junta bat osatu, erabaki
independienteak hartu, hemengo erre-
alitatea ongi ezagutzeko eta ongi fin-

katzeko. Ez du zerikusirik izanen Baz-
tanekin: proiektuak bai, baina fun-
tzionamendua bertakoa izanen da.
Hortik aparte, gero boluntario horie-
kin programa batzuk martxan jartzen
saiatuko gara. Bat izanen da bizileku
eta egoitzetan laguntza ematea xa-
har jendeari. Ospitaletan ere bolun-
tariotza programa. Bakarrik dagoen
jendeari laguntza ematea.  Beste pro-
grama bat boluntarioei zuzendutako
prestakuntza da, eta gero, errealita-
teak erakutsiko digu zein programa
berri martxan paratu».

MAIATZAREN 5ETIK 25ERA
LAGUNTZAILEAK LORTZEKO
KANPAINA

Proiektua abian jartzeko hainbat
bilera egin dituzte Malerrekako gizarte
eragileekin (Udalak, Malerrekako Gi-
zarte Langilea, Osasun Etxeko Gi-
zarte Langilea, Malerrekako Parro-
kiak…). Bilera hauen ondorioz, bule-

DONEZTEBEN BULEGOA IREKI DU BIDELAGUN ELKARTEAK

Adinekoak eta etorkinak babesteko
boluntarioak behar dira Malerrekan
Duela lau urte, 1999an sortu zen Bidelagun Elkartea Baztanen.
Hasieran bi erizain, bi apez eta jubilatu baten ekimena izan zena
60 boluntario bildu ditu gaurdaino, Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdin lan egiteko. Bidelagun elkartea anitza da,
akonfesionala, irabazi asmorik gabea eta bertakoa. Xahar,
ezindu, etorkin eta edozein talde bazterturi borondatezko
laguntza eskaintzea da elkartearen xedea. Beraiek dioten bezala,
«hartzaile izateko, lehenik eman egin behar da». Orain, Baztan
aldeko esperientziaz baliatu nahi dute, Malerreka, Sunbilla eta
Bertizarana inguruan ere gisako proiektua abiarazteko.
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goa lortu zuten, Doneztebeko Uda-
lak emana eta Langarra taldearekin
banatua Azkarreta etxean. Bertze-
tik, boluntarioak lortzeko eta Bidela-
gun ezagutzera emateko kanpaina
eginen dute maiatzaren 25a bitarte.
«Foiletoak etxeetan banatu ditugu
–dio Isidrok–, euskaraz eta erdaraz,
Bidelagun elkartea ezagutzera ema-
teko xedearekin, eta bigarrenik jen-
deak parte hartzera animatuz. Bo-
luntario bezala parte hartu nahi due-
nak bere izena ematen ahal du. He-
rri ttikietan boluntario talde bat sortu
nahiko genuke. Akaso taldea osa-
tzea zaila da, baina herri bakoitzetik
bizpahiru pertsona beharko genituz-
ke, taldearen begiak izateko, ikuste-
ko zein premia dauden eta nola eran-
tzun behar horiei. Animatu nahi due-
nak, 948 581327 edo 660 313225 te-
lefonoetara deitu».Kanpaina akitzen
denean, maiatzaren 29an eta 30ean
bi hitzaldi eginen dira. Lehenbizikoa
xaharrei buruz eginen da. Camino
Oslé, Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoko Gizarte Lanaren Departamen-
duko irakaslea etorriko da. Bigarren
egunean, etorkinak eta Bidelagunen
betebeharraz ariko da Vicente Blas-
co, Iruñeko Caritaseko Inmigrazio
Departamenduko arduraduna.

Zer da Bidelagun?
Bidelagun, beharrean da-
goenari laguntzeko bolun-
tario taldea da. Talde plura-
la edo anitza da, akonfesio-
nala, irabazi asmorik gabe-
koa eta izan nahi du berta-
ko taldea, hemen sortua eta
hemengo boluntarioekin egi-
na. Gure helburua xaharrak
laguntzea da, etxetan dau-
den adineko pertsona zain-
tzen dituztenak ordezkatzea,
elkarrekin egotea, solasa
ematea, paseatzera atera-
tzea, konpainia egitea, gau-
za aunitz badira egiteko.
Bigarren helburua da ezin-
duak laguntzea. Oraindik ez
dugu hedatu, baina asmoa
dugu.
Hirugarrena edozein talde
bazterturi laguntza ematea
da. Gaur egun, batez ere
etorkinak ditugu, inmigran-
teak, kanpotik datozenak.

Hainbat taldek parte har-
tzen duzue kultur anizta-
sunaren aldeko platafor-
ma honetan: eskolak, sin-
dikatuak, osasun etxeak,
emakume taldeak eta udal
zerbitzuak ere ari dira la-
nean…
Etorkinen mundu horretan
kokatu behar da zuk erraten
duzuna, multikulturitate pro-
grama bat lantzen dugu ho-
rren barnean. Hori aitzinera
ateratzeko, gan den urtean
Baztanen hainbat bilera egin
genituen gizarte talde ho-
riekin eta programa hori sor-
tu zen. Orain guk prestatu-
tako ekintza horiek egi bihur-
tzen ari dira eta fruitua ema-
ten ari dira: eskolan egin di-
tuzte gauza batzuk, ikasto-
lan ere bai, euskara taldea
hasi da etorkinekin, sindi-
katuekin… mantso-mantso
ematen diren pausuak dira.
Bulegoan hainbat eta hain-
bat etorkin errezibitzen di-
tugu, beraien aferekin, eta
laguntza ematen saiatzen
gara.

“Etorkinei laguntzeko multikulturitate
programa lantzen ari gara Baztanen”

Isidro HERGUEDAS  Bidelagun-eko kidea

Malerrekan boluntario premia du Bi-
delagun elkarteak. Xaharrekin, etorki-
nekin edo beharrean dauden edozein
pertsonekin lanean ariko diren lagun
horiek zenbait baldintza bete behar di-
tuzte, Isidro Herguedasek aipatu digu-
nez: «Boluntarioa izateko gauza ba-
tzuk eskatzen ditugu: pertsona xaloa
izatea, bertzeei errespetu osoa izatea,
konfidentzialtasuna, hau da, gertatzen
diren gauza guziak bere baitan geldi-
tu behar dira, ez dio inori deus erran
beharrik. Pertsona alaia eta lasaia izan
behar da, umila eta gehien bat, huma-
noa eta solidarioa. Perfil hori eskatzen
dugu. Animatzen den jendearekin so-
lastuko dugu eta talde hori prestatuko
dugu, zer den Bidelagun, zer den bo-
luntario izatea, bere eskubide eta be-
tebeharrak, nola hurbildu xaharrari,
hainbat eta hainbat gauza formakun-
tza barrenean».

Baztanen lau urteko esperientziak
erakusten duenez, adinekoekin izanen
dute lanik handiena. «Adinekoa ongi
eta zoriontsu bizi dadin laguntzea, be-
re ondoan joanez, bere bizitzako az-
ken tartea ahalik eta duinen iragan de-
zan helburuarekin». Inmigrazio arlo an,

«etorkina gurean hartu eta laguntzea,
integrazioa sustatzea eta kultura be-
rriak hartzean herritarrak sentsibiliza-
tzea» izanen da helburua, Isidro Her-
guedasek azpimarratu duenez.

BOLUNTARIOEN PERFILA

Etorkinen integrazioa sustatzea eta kul-
tura berriak hartzean herritarrak sentsi-
bilizatzea dira Bidelagunen helburuak.
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A

• IRAKURLEAK MINTZO • 

UPN-ri botua eman?
Hauteskundeak ba-

datoz eta hasi gaitezen
horren inguruan solas-
ten. Norbatteri botua
emateko eskatzia libre
da, ta ez emateko es-
katzea ere zilegi izateko
itxaropena dut, horixe
egin nahi baitut nik.

Bat biño gehigori kez-
katzen digu gure ingu-
ruan UPN-k jasotzen di-
ttun botu kopuru izuga-
rria,  Baztan eta Malda-
erreka inguruan alegia.
Nahi den taldeari boza
emateko askatasuna ba-
dagola erranen didazue,
noski, ta horixe nahi du-
gu denok, biño UPN-k
daraman bidia ikusita,
hala ere botu mukurua
biltzia, nolapatteko gaiz-
ki ulertua dela pentsatu
nahi dut, hau da, eztut
pentsatu nahi hemengo
jendia partidu hortako
gobernuak itten dittun
gauzen alde dagola, gu-
re teilatura harriak bota-
tzia gustatzen ezpazai-
gu beinpin... Bere ize-
nean “Navarro” hitza da-
goelako ote? Edo jaun-
txo trajedunak, endelu
haundikoak direlako ta
hitz potoluak erraten ba-
dakitelakoz?

Gobernu honek egi-
ñiko gauza trakets au-
nitz aipatu ditzaket,
gehiegi, biño uste dut
bizpairu nahiko direla be-
rari bizkarra emateko.

Alde batetik euskara
eta euskal senaren kon-
trako politika, ez al du-
gu inguru hontan eus-
kara, hori biño gehigo
baloratzen? Modu hon-
tan ankapian xeatu eta
burla itten uzteko hain-
bat guttiesten al dugu
gure hizkuntza? 

Bertzalde, bizitzeko
behar dena, dirua, ogi-
bidea... Ez al gara kon-
turatzen partidu honek,

ta seguraski PSN-k ere
bai, gure ingurua atzen-
dua duela? Ez duela in-
guru hontan industriarik
indartzeko asmorik, ber-
tako jendeak lan bila kan-
pora alde egin ez dezan?
ACERALIA ere poliki-po-
liki itsiko dute, orduan
negarrak ta ortz karras-
kak! Ez al da bistan in-
guru hau turistentzat es-
kaparate bat bertzerik ez
dutela nahi?

Ta akitzeko bertze
adibide ttikixeago bat:
errepideak, doneztebe-
tik Beintzara doaiena, ez
al da lotsagarria? Bizi-
kleta karrerak esperatu
behar al dittugu hori kon-
pontzeko?

Mesedez, zentzu pix-
ko bat izan, eta ez eman
botorik gure alde deus
eta kontra aunitz egitten
duenari, denentzat ho-
be izanen da eta. Zer
gehigo nahi du UPN-k,
batere lanik egin gabe
botuak biltzen badittu?

Ez eman bozar ik
UPN-ri.

Zorrozkilia.

Noiz arte!!! 
Atzo Egunkaria, gaur

UdalBiltza, bihar 250
hautes zerrenda ta hu-
rrengoa zer edo nor?

Euskal kirolariak, fut-
bolariak, pilotariak, ha-
rri jasotzaileak ta gero
idazleak, musikariak,
ikasleak!!....

Bainan bainan noiz
arte segiko dugu, segi-
tuko dute bide hortatik.

Ni behintzat amesten
duten gauza bakarra:
Herriak,  zahar ta gazte,
eskubide ta eragile so-
zial berriro erakutsi be-
har dugula kalean, egin
dugun bezala Donostian
(Egunkariaren Alde) gu-
re haserrea ta oihuka-

tzen guk euskaldunok,
baita mundu osoan be-
rreskuratu behar ditugula
bizian diren balore ta
prinzipio handienak: As-
katasun intelektuala ta
prakt ikua,  E lkarren
Errespetua, Tolerantzia,
diferentzien onarpena,
leialtasuna, orokorrean
zintzotasuna ta zuzen-
tasuna. 

Desagertu dadi la
munduan osoan bizi du-
gun: Faltsukeria, Egois-
moa, Ustelkeria, gezu-
rrak, manipulazioak ta…
lista luzea da…

Esan behar dugu goi
kargu politiko, ekonomi-
ko horiei Nazkatuta gau-
dela horien kalkulo elek-
tero/politiko/ekonomi-
ko...ta abar

Nahiko jolastu dute-
la ta Momentua iritsi de-
la, gure herriak nahiko
indar ta gogo duelakotz,
euskaldunok mundu
osoan duen irudi hori be-
rreskuratzea!!

Gu euskaldunok sin-
ple ta ustez garaibateko
baloreak praktikan ema-
nez lortuko dugu mun-
dua ta gizartea bidera-
tzea!!

Kristian AMORENA
(Musikaria) 

SARA

Baztan Kirol
Taldeak esker onez

Maiatzaren 2tik 4ra
Elizondon emakume es-
kubaloiko igoera fasea
antolatu eta jokatu du-
gu. Hori gauzatzeko
ezinbertzekoa suertatu
zaigu klubaren kanpotik
ailegatu zaigun lagun-
tza. Hori dela eta, Baz-
tandarren Biltzarra el-
karteari, Baztango uda-

lari (kirol koordinazio bu-
legoari batipat), Nafa-
rroako Eskubaloi Fede-
razioari, San Francisco
Javier Ikastetxeari (Isa-
bel, Patxi...), C.D. Baz-
tani, Panificadora Baz-
tanesari, Txemari (osta-
tu hornitzailea)Ttipi-tta-
pari, Luis Mariri (gure
behin behiniko zuzen-
daritza batzordea), Je-
xux Bailoni (prentsara-
ko lotura), Rodri musi-
ka-megafonia teknika-
riari, Asier eta Katalun-
yako bideo grabatzaile-
ei, Begoña, Aitziber, Ne-
rea, Aintzane, Maite eta
Asierri (fisioterapia eta
masaje emaileak), Ixa
Barberenari (gure diete-
tika aholkulari fina), eta
batez ere kiroldegiko ar-
duradunak diren Jose
Luis, Enkarna eta Dani-
ri, kiroldegian lan haun-
dia egitera behartu ditu-
gulako, gure klubeko ka-
dete mailako jokalariei
(ah, zer laguntza!) eta ki-
roldegira hurbildu zare-
ten guztiei, ESKER MI-
LE!!!

BAZTANGO KIROL
TALDEAK
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«Lampre taldean
hagitz gustora nago.
Banestori beti
eskertuko diot aukera
ematea, inork nahi ez
zidanean. Baina,
segituko nuen edo ez
jakin gabe, urte
honetarako taldeak
zuen filosofia ez zen
nere gustokoa eta
Lamprera joatea
erabaki nuen. Erabaki
horretan eragin handia
izan zuen Juanma
Garatek,
afizionatuetako
hirugarren urtetik lagun
handiak baigara».

Patxi VILA
Berako txirrindularia
Gara 2003-05-14

«Pilotan, eskumotzik
edo tontorik ez da.
Goian zaudenean,
besteak zure akatsak
bilatzen saiatzen dira.
Gehiago begiratzen
zaituzte eta gehiago
ezagutzen zaituzte,
detaile ttikienak ere
aztertzen dituzte eta
sorpresa ematea
zailagoa da. Behetik
heldu denak, aldiz,
ustekabean hartzen
ahal ditu arerioak.
Aimarrek, adibidez,
ahozabalik uzten ari
gaitu guztioi.»

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
Gara 2003-05-14

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK • • 11 GALDERA LABUR•

Patziku BENGOETXEA  Urdazubiko herri kirol epailea

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

Noiztik herri kirol epaile gisara?
1988. urtetik, hamabortz urte beraz.

Aitzinetik herri kirolean aritua zara?
Bai, sokatiran aritu nintzen 1981etik
1988ra, Zuraideko Iparralde taldean.

Herri kiroleko epaileak futbolekoak
bezain kritikatuak al dira?

Kasik berdintsu, beti bada zerbait.
Epaitzen zailena den herri kirola?

Sokatira. Hamasei lagun eta entre-
natzaileak kontrolatu behar dituzu. 

Gehien maite duzun herri kirola?
Sokatira, beti hortan aritu naiz eta.

Ezagutu duzun kirolaririk onena?
Bere garaian, sokatiran Manuel
Amaiurko zageroa arras ona zen.

Herri kirolean apostuak bai ala ez?
Aizkoran eta idi probetan egiten dira,

baina nik konpetizio ofiziala nahiago dut.
Lur gaineko sokatira txapelketa eka-

rri duzue Urdazubira. Lur gainekoa
edo goma gainekoa nahiago?
Lur gainekoa, hortik hasi zen eta ikus-
garriagoa iruditzen zait.

Urdazubin sortua, Baztanen bizi…
Urdazubi ala Iruritako Salbatoreak?
Urdazubikoak noski.

Guardasola ez ezik, zer gehiago be-
har da Salbatoreak ongi pasatzeko?
Besta gogoa.

Besten antolaketan ere ibili zinen.
Zer somatzen duzu faltan oraiko
bestetan?

Orain gazteentzat gaueko besta da. Le-
hen egunez ere antolatzen ziren gau-
zak denentzako: pilota, sokatira…

Gara 2003-05-14

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

Altzate, 19•948630786 •BERA
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ttipi-ttapa
Nafarroako 49 ikas-

tetxeko 1.080 ikasleren
lanak aurkeztu dira Na-
farroako XVII. bertso-
paper lehiaketan. Nafa-
rroako Bertsozale El-
karteak, Nafarroako Go-
bernuko Hezkuntza eta
Kultura Departamen-
duaren laguntzaz anto-
latutako lehiaketa ho-
netan Leitza, Goizueta
eta Larraun aldeko7
ikastetxeko 173 bertso-
lan aurkeztu dira, Baz-
tan eta Malerrekako 9
ikastetxeko 60 lan eta
Bortzirietako 7 ikaste-
txeko 147 lan, Nafarro-
ako bertze eskualdeta-
koekin batera. Ohikoa
denez, eskualdera hain-
bat sar etorri dira, kate-
goria ezberdinetan.

Lehen Hezkuntzako
3. eta 4. mailan, Lesa-
kako Tantirumairu ikas-
tolako Oihan Olaizolak
eskuratu du lehen saria
eta Baztan Ikastolako
Oihana Santxotenak hi-
rugarrena. 

Lehen Hezkuntzako
5. eta 6. mailan, Goi-
zuetako eskolako Xu-
mar Bakerok lortu du le-
hen saria.

Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzan kasik
sari gehienak inguru ho-
netako ikasleentzat izan
dira. DBHko lehen eta
bigarren mailan, Bera-
ko Labiaga Ikastolako
Saioa Baleztenak er-
dietsi du lehen saria, Do-
neztebeko Mendaur Ins-
titutuko Alazne Untxa-
lok bigarrena eta Lei-
tzako Amazabal Institu-

tuko Arkaitz Olanok hi-
rugarrena. DBHko hiru-
garren eta laugarren
mailan, Leitzako Insti-
tutuko Gari Etxeberria-

rentzat izan da lehen sa-
ria eta ikastetxe bereko
Jon Narbarterentzat hi-
rugarrena.

Sari banaketa eta ira-

bazle suertatu diren ber-
tsoen kantatzea es-
kualdez eskualde egin
dute: maiatzaren 5ean
Leitzan, 7an Elizondon
eta 8an Beran.

Maiatzaren 24an, la-
runbatarekin, bapateko
bertso lehiaketa eginen
da Elizondon bi kate-
goriatan banatuak: 14
urte bitartekoak eta 14
eta 18 urte artekoak.

Nafarroako XVII. Bertso-paper
lehiaketako sariak banatu dira
Larunbat honetan, maiatzak 24, bapateko lehiaketa eginen da Elizondon

KULTURA

ARGAZKIA: AITOR

Bertso-paper lehiaketan Bortzirietan sarituak suertatu diren bertsolari gaz-
tetxoak, maiatzaren 8an Berako Kultur Etxean egindako sari banaketaren
ondotik.

KULTURA
Apirilean
577
langabetu
INEMen

Apiril akabailan 577
lagunek emana zuten
izena Doneztebeko
INEMen, martxoan bai-
no 59 guttiagok. Nafa-
rroan ere dexente be-
heiti egin du langabe-
ziak, aitzineko hilabe-
tean baino 1.088 lagun
guttiago baitzeuden la-
nik gabe, 17.254 guzi-
ra. 

Langabetuen adi-
nari dagokionez, es-
kualdean 25 urtez be-
heitiko 58 gizaseme
eta 39 emakume eta
25 urtez goitiko 193 gi-
zon eta 287 emakume
zeuden langabezian
martxoan. Beraz, se-
xu eta adin sektore gu-
zietan somatu da lan-
gabeziaren beheraka-
da, martxoakin kon-
paratuz. Sektoreka,
zerbitzu arloan zeuden
langabetu gehienak,
312 pertsona. Indus-
trian 177 langabetu
zeuden, eraikuntzan
48 eta nekazaritzan 6,
aitzinetik lanik egin ga-
beko 34 langabetue-
kin batera. 

Martxoan 309 kon-
tratu berri egin ziren
eskualdean, baina ho-
rietatik 46  bakarrik zi-
ren mugagabeak.

LANA

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA
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Amaia eta Ainhoa
Bederatzi urte badi-

tu dagoeneko Mugaz
Gain antzerki jaialdiak.
Lamixinek, Berako Kul-
tur Batzordearen la-
guntzarekin, antolatzen
duen jaialdiaren IX. Edi-
zioa den hau, maiatza-
ren 15ean hasi eta 30era
bitarte luzatuko da.
Maiatzaren 15 eta 16an
goizean aritu ziren gaz-
teak, Berako Antzeko
Parezido, Lau Kato,
Anonimak, Zizurko San
Fermin eta Lesakako
Tantirumairu Ikastola-
koak hain zuzen. Maia-
tzaren 16an, arratsal-
dean, jende guztiak iku-
si ahal izan zituen be-
rriz ere Anonimak "Hau
Beroaldia" eta Lau Ka-
to "Zer gertatu da?" la-
nak antzezten. Arratse-
ko 10etan berriz, An-
tzeko Parezido eta Do-
nibane Lohitzuneko Sa-
caramuccia taldeek tes-

tu erotikoen irakurketa-
rekin akabera eman zio-
ten egunari Matxiarena
ostatuan.  Datorren
maiatzaren 29 eta 30an
Bera eta Lesakako es-
koletako haurrak aritu-

ko dira (Tantirumairu,
Labiaga, Rikardo Baro-
ja eta Jesusen Bihotza-
koak). Bi egun hauetan,
goizez ikastetxeendako
emanaldia eginen da.
Arratsaldez, ateak be-

rriz ere zabalduko dira
eta nahi duena joan dai-
teke Kultur Etxera, arra-
tsaldeko 18:00etan ain-
tzinera, haurrak aktore
lanetan nola dabiltzan
ikustera. 

IX. Mugaz Gain antzerki jaialdia
maiatzaren 15ean hasi zen
Maiatzaren 29 eta 30ean, inguruko antzezle gazteak ikusteko modua

BERA

ARTXIBOKOA

Inguruko antzezle gazteek urte osoan egindako lana taularatzeko modu po-
lita da bederatzigarren urtea bete duen Mugaz Gain antzerki jaialdia.

Berako sarrera
berriz itxia
Arkaitza eta Funvera
lantegien ondoan da-
goen sarrera berriz ere
itxi dute. Duela aste ba-
tzuk norabide bakarre-
ko bide hori ideki zuten
obrak akautu zirelako
baina badirudi kanpoko
jende aunitz kontrako
norabidean sartzen ze-
la. Hori ikusita, seinali-
zazio egokiak jarri arte
itxia egonen da bidea.

Udal
hauteskunderik
gabe
Maiatzaren 25ean egi-
nen dira udal hautes-
kundeak. Beran, Berai-
ñez plataforma izan zen
zerrenda aurkeztu zuen
talde bakarra, baina le-
gez kanpo utzi zutenez
ez da bozkatzeko au-
kerarik izanen. 

Gazte Eguna
Maiatzaren 31an egi-
nen den Gazte Eguna-
rako izena emateko
epea maiatzaren 26an
akautuko da. Parte har-
tu nahi duten koadrilek
Kultur Etxera hurbildu
beharko dute 16:00eta-
tik 19:00etara. 10 e or-
daindu behar dira par-
taide bakoitzeko pote-
oa eta afaria barne.

Berako I.
Aerobitoia
Ekainaren 7an ospatu-
ko da Berako I. Aerobi-
toia. Toki Ona Kirolde-
gian eginen da, 17:00ta-
tik 20:00etara eta ae-
robic egitea gustokoa
duen edozeinek parte
har dezake. Izena ema-
terakoan 4 euro or-
daindu beharko dira. 

Honakoa da hemendik aitzinera
Berako Kultur Batzordeak erabi-
liko duen irudi korporatiboa. Aur-
keztutako 28 lanen artean, Aitor
Divassson eibartarrak egindako
lanak irabazi zuen ideia lehiake-

ta, 500 euroko saria eskuratuz.
Ondotik etorri zen berekin lan egi-
tea eta ideiari egindako ekarpen
eta aldaketekin sortu da egungo
irudia. 
Apal baten gainean dauden hiru

liburu irudikatzen ditu logotipo-
ak. Bi libururen artean, Berako
«b» hizkia ageri da.

Berako Kultur Batzordeak irudi korporatibo
berria aukeratu du

KULTURA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

FLASH
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Aitor AROTZENA
Udalak kirol eta kul-

tur elkarteei aurtengo di-
rulaguntzak banatu diz-
kie, elkarte hauek aur-
keztutako programak
ikusi eta Kultur Batzor-
dearen iritzia kontuan
hartuz.

Kultur elkarteei da-
gokienez, Abesbatzak
1.803 euro jasoko ditu,
Giltzarri Abesbatzak 150
euro, txistulariek 1.983
euro, akordeolariek 902
euro eta Musika bandak
2.404 euro. Honetaz
gan, musika tresnak eta
konponketak ordaintze-
ko 721 euro eta tronboi,
tuba eta bonbardino ira-
kaslearendako 2.163
euro jasoko ditu musi-
ka bandak. Musikarie-
kin akautzeko, trikitila-
riek 1.202 euro jasoko
dituzte.

Antzerki tailerrak
1.803 euro jaso zituen.
Herri Eskolako ikasta-
roek ere dirulaguntza ja-
soko dute, geriatriako-
ak 405 euro, sukaldari-
tzakoak 259 euro eta
irratigintzak edo orde-
nagailu bidezko diseinu
ikastaroak 414 euro.

Irain Guraso elkarte-

ak antolatutako ekitaldi
ezberdinek honelako di-
rulaguntzak izanen di-
tuzte: sexu heziketak
270, gurasoentzako he-
ziketak 324 euro, mar-
go lehiaketak 216 euro,
natura tailerrak 300 eu-
ro, Kontu Kontari an-
tzerkiak 480 euro eta
igeriketak 660 euro.
Otxogorrienea Guraso
Elkarteari dagokionez,
Txoko Txiki lehiaketak
618 euro jasoko ditu, Pi-
pergorri aldizkariak 270
euro eta igeriketak 545
euro. Bi Guraso elkarte
hauek 1.500 euro jaso-
ko dituzte Haurraren
Eguna antolatzeko.

Tantirumairu Folklo-
re Taldeak 1.803 euro
jasoko ditu Tantirudan-
tza antolatzeagatik. 

Arrano elkarteak
1.600 euro jasoko ditu
Zakozaharrak antola-
tzeagatik, 901 euro an-
tzerkiagatik, 180 euro
Asisko Urmeneta eta ki-
ke Amunarrizen sola-
saldiarengatik eta 90 eu-
ro erakusketarengatik.
Bai Euskarari elkartea-
ren literatur lehiaketak
300 euro jasoko ditu.
Euskara Batzordeak

1.400 euro jasoko ditu
antzerkia antolatzeaga-
tik. Elaia elkarteak 800
euro hartuko ditu elika-
durari buruzko jardu-
naldiak prestatzeko. Mu-
sika eskolak 5.000 eu-
ro jasoko ditu Bidasoal-
deko Musika Eskolen
Topaketa antolatzeaga-
tik eta 3.400 euro topa-
keta honetako kamise-
tak eta materialagatik.

Kirolari dagokionez,
Eguzki Elkarteak 1.803
euro hartuko ditu Agi-
ñako Rally Sprinta pres-
tatzeagatik. Arkupe Pi-
lotazaleen Elkarteak
1.202 euro jasoko ditu.
Batzoki Elkarteak 1.800
euro hartuko ditu Herri
Lasterketa antolatzea-
gatik, 523 euro paleta
goma txapelketa anto-
latzeagatik eta 87 euro
Nafarroako Paleta go-
ma txapelketarengatik.
Habla en cristiano era-
kusketarako 2.700 eu-
ro jasoko ditu Batzokiak
eta 180 euro solasaldi
batengatik.

San Fermin jubilatu
elkarteak 601 euro ja-

soko ditu soinketa ikas-
taroarengatik.

Beti Gazte elkarteak
12.020 euro hartuko di-
tu urteko ekitaldi oroko-
rrengatik. Sokatira fina-
la Lesakan antolatzea-
gatik 1.200 euro hartu-
ko ditu, udako kirol es-
kolarengatik 601 euro,
xake txapelketarenga-
tik 1.201 euro, kirol ko-
ordinatzaile lanengatik
1.800 euro, Nafarroako

xake txapelketa talde-
ka antolatzeagatik 600
euro eta futboleko uda-
ko campusengatik 4.000
euro.

Bortziriak Pilota El-
karteak 150 euro hartu-
ko ditu, Santa Zezilia ba-
tzordeak 901 euro, Txa-
laparta Aisialdi Taldeak
505 euro eta Liburute-
giak, Liburuaren Eguna
antolatzeagatik, 300 eu-
ro. 

Kultur eta kirol
elkarteentzako
dirulaguntzak banatu
ditu Herriko Etxeak
Bidasoako Musika Eskolen III.
Topaketak 600 musikari bildu ziren

ARGAZKIA: AITOR

Maiatzaren 10ean egin zen herrian Bidasoaldeko
Musika Eskolen III. Topaketa. Guzira 600 musika-
ri inguru bildu ziren, Hondarribia, Irun, Hendaia,
Bera, Lesaka, Doneztebe eta Elizondoko eskole-
takoak. Heldu den urtean Topaketa antolatzeko le-
kukoa, Doneztebeko Agorreta eskolak hartu zuen.

LESAKA

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

LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA
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Joseba eta Nerea
XI. edizioa izanen du

aurten Altxata Kultur El-
karteak antolatzen duen
Gasna Feria egunak. Ur-
tero bezala, goizean goi-
zetik izanen da mugi-
menta plaza bazterre-
an. Inguruko herritatik
hurbilduko diren hain-
bat eskulangileek euren
postuak paratuko dituz-
te frontoian eta ikusgai
egonen dira goizean.
Bertzetik, egun honen
funtsa gasna lehiaketa
denez, eskualdeko gas-
nagile andana etortzea
espero da, euren gas-
nak lehiaketan aurkez-
tera. 13:30etan eginen
da sari banaketa. Aitzi-
netik herriko trikitilarien
emanaldiaz gozatzeko
aukera izanen dute fron-
toira hurbildutakoek.
14:00etan bazkari he-
rrikoiari emanen zaio ha-
siera. Bazkari honetara
joan nahi dutenek Al-
txatako junta-kideenga-
na jo beharko dute edo
bertzela Herriko edo Elu-
tsa ostatuetan erosi.

Bazkalondoa alaitzen
Julen Zelaieta eta Ma-
nolo Arotzena bertsola-
riak arituko dira. Eguna
akautzeko herriko An-
dra Mari dantza taldea-
ren saioa ikusi ahal iza-
nen dugu arratsaldeko
seietatik aitzinera. Egun
osoan zehar eskulane-
tan ibiltzen diren ema-
kumeek ikasturte hone-
tan egindako lanak ikus-
gai egonen dira Andra
Mari elkartean.

Herriko
bestetako
argazki bilketa

Herriko besten ingu-
ruko argazkien bilketa
egiteko deialdia egin du
Kultur Etxeak. Andre
Mari besten inguruan
erakusketa bat egin nahi
da eta horretarako he-
rritarrek dituzten argaz-
ki guziak bildu nahi di-
tuzte. Jabier Iriarte kul-
tur etxeko arduradunak
erran digunez «era gu-
zietako argazkiak onar-
tzen dira; garai desber-
dinetakoak, xuri beltze-

an, koloretan... beti ere
herriko bestak baldin ba-
dituzte ardatz nagusi».
Beraz, dantzarien ar-
gazkiak, haurrenak, he-
rri-afarikoak, asaukoak
edo bertzelakoren bat
izanez gero eraman Kul-
tur Etxera, arratsaldeko
16:00etatik 19:40ak ar-
te, heldu den abuztuan
eginen den erakusketa
hori ahalik eta hobekien
gelditzeko jendearen ko-
laborazioa behar-beha-
rrezkoa da. Animatu.

Ikastaroak
puntu
teknologikoan

Jabier Iriarte Kultur
Etxeko arduradunak
maiatza bukaerako min-
tegi bat antolatu du “Eus-

kara ziberespazioan”
izenburupean. Euska-
rak interneten duen le-
kua erakutsiko du (bila-
tzailetan, hiztegi eta da-
tu baseetan...) 5 ordu
iraunen duen mintegi
honetan. Honetaz gain,
ekainaren 9tik 20ra Mi-
crosoft Word-en ingu-
ruko bertze ikastaro bat
ere prestatu du, 25 or-
dukoa. Izena emateko
epea irekia dago orain-
dik. 

Koadro
erakusketa
Kultur Etxean

Eli Mendia, Maribel
Aranguren eta Itziar
Mendikoaren eskutik,
koadro erakusketa bat
paratuko da Kultur Etxe-

an Gasna Feriko aste
bukaeran. Hiru margo-
lari generazio biltzen di-
tuen erakusketa goize-
ko 10:00etatik arratsal-
deko 17:00ak bitartean
izanen da ikusgai Kul-
tur Etxeko bigarren so-
lairuan. 

Antzerkia Kultur
Etxean

Heldu den maiatza-
ren 31n emakume ba-
serritar batzuk presta-
turiko antzerkia ikusgai
izanen da Kultur Etxe-
an arratseko bedetzie-
tan. “Baserritik baserri-
ra” izenburupean, 6
sketch antzeztuko di-
tuzte baserritar hauek.
Sarrera dohainik izanen
da.

Ekainaren 1ean
eginen da XI. Gasna
Feria Eguna
Ekitaldi kulturalez blai heldu zaigu
maiatzaren hondar asteburua

ETXALAR

ARTXIBOKOA

Argazki honen gisako bertzeren bat baldin baduzue Kultur Etxera eramaten
ahal duzue.

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169
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Oskar TXOPERENA
25 urte joan dira da-

goeneko herriko errefe-
rentzi nagusienetako bat
den Igantziko Biltoki El-
kartea sortu zenetik. Ez
dio inork ukatuko Bilto-
kiri herriko kulturan, ki-
rolan eta, azken finean,
elkarbizitzan mende
laurden honetan izan
duen protagonismoa,
eta astero bere aretoe-
tan egiten diren biz-
pahiru bilkurak dira ho-
rren lekuko. Gehiago
izatera ere iritsi baldin
bada ere, 200 bazkide
inguru, herriaren here-
na, ditu gaur egun el-
karteak. Sortu zenetik
momentu onak eta pa-
ttalak bizi izan ditu, bai-
na gaur egun garai go-
zoan, osasuntsuan sar-
tua dela erraten ahal da.

Maiatzaren 31n os-
patuko da Biltokiren 25.
urteurrena. Xehetasun
handitan sartu gabe,
bazkideek launaka par-
tehartzeko ekitaldiak
prestatu ditu juntak goi-
zerako, gosaria barne.
Gero bazkaria izanen
dute, bazkideentzat soi-
lik, eta ondotik musika. 

Eskolako
berriak

Aste honetan kan-
paldian daude edo eto-
rri berriak dira eskolako
haur guziak. Haur Hez-
kuntzakoak astelehen
eta asteartea, 19 eta
20a, Hondarribiko uda-
lekuan pasatzekoak zi-
ren. Lehenbiziko eta bi-
garren ziklokoak Liza-
rran egonen dira 21etik

23ra bitartean eta es-
kolako handienak Zua-
zun 20tik 23ra arte.

Gurasoen Elkarteak,
ikasturteko azken bilku-
ra egin zuen maiatza-
ren 15ean. Bilkuraren
zatirik handiena janto-
kiko gaien inguruan

eman zuten gurasoek
eta ikasturte akabilako
ateraldia noiz egin ere
erabaki zuten: ekaina-
ren 20an, Erriberrira se-
guraski.

Bertzalde, Nafarroa-
ko Bertsozale Elkarte-
ak antolatuta, maiatza-

ren 8an banatu ziren
Bortziriei zegozkion sa-
riak. Naiara Telletxea,
Naroa Loinaz eta Olaia
Matxikotek aipamen be-
rezia izan zuten, eta Be-
ñat Txoperena Bortzi-
rietako irabazle suerta-
tu zen 3. zikloan. 

Maiatzaren 31n ospatuko da
Biltokiren 25. urteurrena
Bazkideen partehartze haundia espero da egun horretarako 

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Maiatzaren 10ean egin zen kontsultategi berriaren irekitze ekitaldia. Nafa-
rroako Gobernuaren ordezkariak, Udalbatza, zonaldeko osasun arduradu-
nak, herriko arkitektoa eta bertze hainbat lagun egon zen bertan. Agintariek
egindako hitz batzuren ondotik, apaizaren bedeinkapena eta dantzarien saio
ttiki bat izan ziren ekitaldiaren ardatza. Kontsulta berrian lanean hasteko xe-
hetasun ttiki batzuk bertzerik falta ez direnez, laister kontsultak bertan pa-
satzea espero da.

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

t
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t
t

t
t

t
t

t
t

t
t

t
t
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t
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t
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t
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t
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

Tel.: 948 637 266 • 607 226 891
Faxa: 948 637 511

IGANTZI

Otsailean egin zuen ur-
tea lehendakari lane-
tan hasi zinenetik. No-
la bizi izan duzu es-
perientzia berria?
Lan berri hau niretzat
hagitz positiboa izaten
ari da. Hasiera batean
erresponsabilitatea na-
baritu egiten da, baina
lanerako hagitz talde
onak egokitu zaizkida-
nez, gustora ari naiz.
Zuei egokitu zaizue 25.
urteurrena prestatzea.
Zer izan da eguna an-
tolatzerakoan zuen
helburua?
Hasieratik garbi izan du-
gu zein izan behar zuen
ospakizunaren helbu-
rua: bazkideari omanal-
dia. Halere, ez da erra-
za izaten hori nola gau-
zatu erabakitzea. Gau-
za aunitz pentsatu ditu-
gu baina azkenean, kon-
plikazio haundietan sar-
tu gabe, egindako egi-
taraua iduritu zaigu ego-
kiena. Izan ere, akaso
batzuk bertzeak baino
neurri handiagoan, bai-
na Biltokiren hiru atal na-
gusiak sartuko dira egun
horretan: kultura eta ki-
rola, gastronomia eta
denborapasa. Bazkide
gehienek parte hartzea
gustatuko litzaiguke eta
egunaz elkarrekin go-
zatzea.

PERTSONAIA
Jose Mari YANCI



Nerea ALTZURI
Ekainaren 8an es-

treineko aldiz mendi itzu-
lia eginen da, Herriko
Etxeak, Gazte Asan-
bladak, Ekaitza elkarte-
ak eta Nafarroako Kirol
eta Gazteriaren Institu-
ruak antolatu eta la-
gunduta. Herritarrentzat
ez ezik herrikoak ez di-
ren mendizaleentzat ibil-
bide polita ezagutzeko
aukera emanen da.
Arantzako plaza-Anibar-
Unanu-Itsaszelaia-Izu-
Oilargaia-Ibintza-Ekai-
tza-Illurdi-Zepuru-herria
dira itzuliaren puntuak,
eta Mendaurrera igotzea
aukerakoa izanen da.
Ibilbidean parte hartze-
ko bortz euro ordaindu
beharko dira eta ibilbi-
dea 7:00etatik 8:00eta-
ra irekiko da, 6:30etatik
8:00etara izen ematea
egiten ahal delarik. Kon-
trol postuak, jateko to-
kiak eta osasun gune-
ak izanen dira seinali-
zatua izanen den ibilbi-
dean eta itzuliaren aka-
beran, luntxa emanen
zaie partehartzaile gu-
ziei. Bortz ordu terditik

zazpi ordu bitartekoa da
mendi itzulia. Informa-
zio gehiago udaletxean
(948 634005), Aterpen
(948  634179 ) edo
www.arantza.net web
orrian.

Idazlan sarituak
Ekainaren 1ean Bor-

tzirietako Bai Euskal He-
rriari taldeak eta Bortzi-
rietako Euskara Man-
komunitateak antolatu
«Herriak eta Hizkun-

tzak» literatur lehiake-
taren sari banaketa iza-
nen da. Aitziber Alman-
doz Larralde gazteak,
16-20 urte bitarteko bor-
tziriarren saria lortu du,
Xorroxin eta Ttipi-ttapa
saria, alegia, «Nire hiz-
kuntza eta nire herria»
kronikarengatik.

Bertzalde, Aintzane
Iturria Iparragirre. Toki-
Ona institutuan bigarren
batxilergoko ikasle de-
nak «Kontakizun histo-

riko bat idatz ezazu»
lehiaketan euskarazko
lanik onena egin du. Na-
farroako Unibertsitate-
ko Historia eta Artearen
Historia sailek bultzatu-
tako sariketa honetara
«Oroimenean murgil-
duz» idazlana aurkeztu
zuen. Narratzaileak be-
re haur denborako oroi-
tzapenak hartzen ditu
oinarri, guda zibileko ga-
raia hartuz eta herriko
giroa kontatuz.

herriz herri
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Arantzako I. Mendi Itzuliak herria
inguratuko du ekainaren 8an 
Tontorrez tontor, «Arantzako Zirkua« osatzeko aukera izanen da

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

ARANTZA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

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

San Isidro
Eguna
Urtero bezala herriko
nekazariek igantziarre-
kin batera ospatu zuten
San Isidro eguna. Urte-
tik urtera txandaka an-
tolatzen dute bi herrie-
tan egun hau eta aur-
ten Arantzari egokitu
zaio. Eguraldi zoraga-
rriarekin, eguerdian me-
za izan zen eta gero baz-
karia Zahar Txokon. 50
bat lagun bildu ziren
bazkaltzera eta egun
polita pasatu zuten, ne-
kazari lanak utzi eta me-
rezitako atsedena har-
tuz egun seinalatu ho-
netan.

Arau
Urbanistikoen
aldaketa
Maiatzaren 3an bilera
informatiboa izan zen
Herriko Etxean. Udala
herriko arau urbanisti-
koen aldaketa tramita-
tzen ari da, etxebizitzak
egiteko aukera handi-
tzea delarik aldaketa ho-
nen helburua.

Ur-araztegia
berritua
Anguleroaren ondoan
araztegia edo depura-
dora berrituaren insta-
lazioak eta funtziona-
mendua ikusteko auke-
ra izan zen zen maia-
tzaren 15ean, bisita gi-
datuak antolatu baitzi-
tuen Herriko Etxeak goi-
zean herritar guzientzat.

FLASH

Herriko Euskara Batzordea, Egunkari berriaren aldeko ekimenetan parte har-
tzen ari da. Material salmentan eta harpide berrien zerrendan lan eginda, ak-
zio kanpainan murgildua dago. Herrian, 50 euroko zazpi akzio eta 300 euro-
ko 13 akzio saltzea da helburu. Ea guziok batera lortzen dugun helburua,
heldu den hilabetean kioskoan euskarazko egunkari berria izan dezagun.
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Aurten Urrezko eta Diamantez-
ko Ezteiak ospatzen dituzten Le-
sakako senar-emazteek ome-
naldia jasoko dute ekainaren
5ean. Nafarroako Kutxaren «Club
Edad de Oro»k urtero antolatzen

du besta honetan lau bikote omen-
duko dituzte aurten. 50 urte es-
posaturik bete dutenak Jose Ma-
ria Irazoki Telletxea eta Mari Car-
men Irazoki Telletxea, eta Jose
Maria Ameztoi Irisarri eta Maria

Ubiria Altzuguren izanen dira. Ez-
kondurik 60 urte betetzen dute-
nak, berriz, Santiago Etxepete-
leku Pikabea eta Estefania Te-
lletxea Estrada, eta Ramon An-
dueza Telletxea eta Martina Erraz-
kin Otxoteko dira. Goizeko me-
za ondoren, bazkaria izanen da
udal pilotalekuan. 

Urrezko eta Diamantezko Ezteiak ospatzen
dituztenak omenduko dituzte Lesakan

ttipi-ttapa
Jakina denez, Udal-

biltzaren kontrako ope-
razioaren barrenean Os-
kar Goñi Petrirena be-
ratarra atxilotu eta au-
ziperatu dute. Oskar Go-
ñi Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitateko
Batzorde Erabakitzailea
eta Berako Euskara Ba-
tzordeko kidea den al-
detik, «batzorde haue-
tan eginiko lan eskerga
eta oro har euskalgin-
tzan eginikoa» azpi-
markatu nahi izan du
Berako Euskara Ba-
tzordeak. Horrez gain,
gogor salatu nahi du
«atxiloketa bidegabe
hau, bere errugabeta-
sun presuntzioa ez bai-
tute errespetatu». Bera-
ko Euskara Batzordeak
elkartasuna helarazi
nahi dio Oskarri, bere
familiari zein operazio
berean atxilotutakoei.
«Etengabeak dira eus-
kararen alde, kulturgin-
tzan eta herrigintzan la-
nean ari direnek or-
daindu beharreko bide-
saria gero eta garestia-
goa da» dio idatziak.

Oskar Goñiri elkartasuna adierazi
dio Berako Euskara Batzordeak
Euskalgintzaren alde egin duen lana azpimarkatu nahi dute

ARTXIBOKOA

EHNEko idazkari nagusia zen Patxiku Irisarri etxalartarrak bere kargua utzi
zuen maiatzaren 13an «ezinezkoa izan zaiolako erakundea proiektu batera-
tu baten inguruan biltzea», prentsa oharrean azaltzen zuenez. 

Zakurren
txerto
kanpaina

Zakurren errabiaren
kontrako txertoa eta
identifikazio mikrotxi-
pa ezartzeko kanpai-
na egin behar da Aran-
tza, Igantzi eta Lesa-
kan. Arantzan, maia-
tzaren 26an, Bordala-
rrean eta herrian, maia-
tzaren 27an Aientsan
eta herrian eta maia-
tzaren 28an Angule-
roan izanen da. Igan-
tzin, Irisarrin maiatza-
ren 27an, Berrizaunen
28an eta herrian 29an
eginen da. Lesakan,
ekainaren 2an Auzo-
berrin, Zalan eta Na-
bazen. Ekainaren 3, 4
eta 5ean suhiltzaileen
ondoan izanen da al-
baitaria.

Lau hilabete baino
gehiagoko zakurrak
nahitaez txertatu be-
har dira bi urtero.

BORTZIRIAK

ADINEKOAK



XI. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 1ean 
ETXALARREN

XI. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 1ean 
ETXALARREN

XI. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 1ean 
ETXALARREN

Altxata
ETXALARKO KULTUR ELKARTEA



2003/05/22 • 350. zbk. 

Gure etorkizunerako inber-
tsiorik hoberena, prestakuntza
ona izatea da. BIDASOA Goi
Mailako Lanbide Heziketa
Institutuak hori eskaintzen dio
bide hau hautatzen duen ikas-
leari. Profesional kualifikatuak,
eta esperientzia egiaztatua;
ekipamendurik hoberenak eta
teknologiarik aurreratuenak.
Lan munduan sartzeko auke-
rarik gabe inor gera ez dadin,
ikasketak amaituta ikasleen ja-
rraipena egiten du Institutuak. 

KALITATEA
BIDASOA Institutuak Kalitate-
an oinarriatutako gestio-ere-
duen aldeko apustua egin du.
Izan ere, ISO 9000 ziurtagiria,
Eusko Jaurlaritzak ematen
duen Zilarrezko Q Saria eta
orain berriki jaso den Kalitate-
aren Estatuko Lehen Saria
horren lekuko dira. Beraz, EA-
Eko eta Estatu osoko irakas-
kuntzarekin konparatuz, pun-
ta-puntakoa da Bidasoa Insti-
tutuaren kalitatea. 
Hezkuntza Sailak Ikerketa eta
Esperimentazio Zentru izen-
datua du, irakaslegoaren au-
togestioa bultzatu bidenabar,
emaitza hobeak eta baliabi-
deen probetxamendu osoagoa
eskuratzen duelako.

IKASKETA ESKAINTZA
Bidasoa Institutuak eskaintzen
duen goi mailako prestakun-
tza teknikoari esker, ezagutza
eta formakuntza ona duten tek-
nikoak sortzen ditu, lehiako-
rrak eta gure inguruko enpre-
sentzat estimu handikoak di-
ren teknikoak. 
Era berean,  lanean ari diren
langileentzat Prestakuntza
Iraunkorreko Ikastaroak; lanik
gabe daudenentzat Lanerako
Prestakuntza eta Prestakun-
tza Teknologia Berrietan, guz-
tietan homologatuak.

TEKNOLOGIA 
BERRIAK
Teknologia Berrietan buru-be-
larri sartua dago Bidasoa Ins-
titutua, eta baita Euskadiko be-
rrikuntza teknologikoari bu-
ruzko proiektuetan ere: zuntz
optikoaren bitartez programen
transmisioa CNC makinei; iru-
di, hots eta datuen aldibereko-
transmisioa irrati, intranet eta
internetez; bio-eraikuntza;
eguzki-zentral fotovoltaiko eta
termikoen sarearekiko kone-
xioa; ahotsa interneteko tek-
nologia bihurtzen; elektizitate
arloen eta areto oro-
korren domotizazioa;
errendimendu handi-
ko ikasgela; e.a.

NAZIOARTEKO 
TRUKAKETAK
Leonardo eta Sócra-
tes programen bitar-
tez, 40 beka baino
gehiago bideratu ditu
Alemania, Finlandia,
Frantzia, Suedia, Bri-
tainia Handia eta Gre-
zian. Horrek agerian
uzten du Bidasoa Ins-

titutuaren nazioarteko proiek-
zioa eta prestakuntzarik kuali-
fikatuena bilatzeko ahalegina,
bidenabar, atzerriko hizkun-
tzetan trebatuz tokian bertan.

PRAKTIKAK, 
ORIENTABIDEA ETA
LANBIDERATZEA
Lantegietan egiten diren prak-
tiken bidez ikasleen %60a lan-
bideratzen da praktikak egin
diren lantegian bertan eta ur-
tebeteko epean beste %80a
beste enpresetan. Autoenple-
guan ere erraztasun handiak

BIDASOA Goi-Mailako Lanbide Heziketa Institutua

Proiektu Mekanikoen Garapena. Proiektu-Delineantea Produktu Elektronikoen Garapena

Elizatxo, 10    20303 IRUN (Gipuzkoa)
Tfnoa.: 943 666 010 • Faxa: 943 615 380 • e-Posta: secretaria@fpbidasoa.org

Lan etorkizuna ziurtatzeko 
biderik seguruena
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ESKAINTZA AKADEMIKOA

ERDI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK

FABRIKAZIO MEKANIKOA
• Mekanizazioa

FABRIKAZIO MEKANIKOA
• Mekanizazio ekoizpena
• Proiektu mekanikoen garapena

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA
• Arotzeriako eta altzarigintzako

produktuen garapena.

ZURGINTZA ETA ALTZARIGINTZA
• Neurrira egindako arotzeriaren eta

altzarien fabrikazio eta instalazioa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
• Ekipo eta instalazio elektroteknikoak, 

domotikoak eta energia-berriztagarriak.
• Kontsumorako ekipo elektronikoak

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA
• Hirigintza proiektuen garapena eta

topografia-eraiketa

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA
• Instalazio elektroteknikoak, domotikoak

eta energia berriztagarriak
• Telekomunikabide eta informatika

sistemak
• Produktu elektronikoen garapena

SARTZEKO BEHAR DA:
DBH, IEEko 2. maila, BBB-2, LH1 edo baliokideak
18 urtetik gorakoak froga bidez

SARTZEKO BEHAR DA:
Batxilergo LOGSE, LH-II, UBI edo baliokideak.
20 urtetik gorakoak froga bidez

ATE IREKIEN EGUNA

Ekainaren 4an

arratsaldeko 18:30etan

Institutua ezagutzeko manerarik egokiena

bertara etorri, ikusi eta galdetzea delako

ematen ditu:  itzuli beharrik gabeko di-
rulaguntzekin, enpresa sortzeko ahol-
kua emanez… Azken urteotan, gaur
egun lanean ari diren 4 enpresa sor-
tzen lagundu du Bidasoa Institutuak.
Ikasketak amaitu dituzten ikasleen-
tzat, Orientabide eta Lanbideratze de-
partamentuak LANGAIrekin elkarla-
nean, kasik %100eko emaitzak lortu
ditu. Era berean, lanbideratzeari be-
gira etengabeko segimendua egiten
du Institutuak, ikaslegoari aukera be-
rriak bilatzen lagunduz etengabe. Telekomunikazio eta Informatika Sistemak

Mekanizazioaren Bidezko ProdukzioaZurgintza eta altzarigintza

Instalazio Elektroteknikoak

Hirigintza Proiektuen Garapena (Topografia)
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Iban ISASI
Ibintza kultur talde-

ak, joan den urteko
emaitza ikusi ondoren,
bigarren Ipuin eta ma-
rrazki lehiaketa antola-
tu du eskola umeentzat.
Lanak aurkezteko epea
maitzaren 23an akituko
da. Ipuinak gutxienez
orrialde batekoak izan
beharko dira eta ma-
rrazkietan irudimena eta
kolorea baloratuko dira. 

Gaiei dagokionez;
Haur hezkuntzakoek;
nahi duten marrazkia
egin ahalko dute. Lehen
eta bigarren mailakoek;
nahi duten marrazkia.
Hirugarren eta lauga-
rren mailakoek; «Zirko
bat izanen banu» izen-
burua duen ipuin bat
idatz beharko dute. Bos-
garren eta seigarren
mailakoek, aldiz, gai li-
brea izanen dute ipuina

idazterakoan. Maila guz-
tietan sari bana emanen

da eta epaimahaia Ibin-
tzako kideek osatuko

dute. Sariak ekainaren
7an banatuko dira.

II. Ipuin eta marrazki lehiaketa
antolatu du Iturengo Ibintza taldeak
Lanak maiatzaren 23a baino lehen aurkeztu beharko dira

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…

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

Gazteluko
Ostatua
errentan
hartzeko
lehiaketa

Donamariako Uda-
lak, martxoaren 31n
egindako batzarrean
enkante publikora ate-
ra zuen Gazteluko Os-
tatua errentan hartzea.
Enkantean parte har-
tzeko 120 euroko fi-
dantza jarri behar da
eta proposamenak so-
bre itxian bidali be-
harko dira, interesa-
tuaren karnetaren fo-
tokopiarekin batera,
Donamariako udal
idazkaritzara, maia-
tzaren 27ko 14:00ak
baino lehen.

Hauteskundeak
Donamariako He-

rriarengatik zerrenda
hasiera batean legez
kanpo utzi bazen ere,
errekurritu eta Nafa-
rroan onartutako seie-
tarik bat izan zen.

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

& 948631076 • BERA

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Nafarroako Gobernuak urtero antolatzen du «Ve, mira, participa y cuénta-
nos« programa. Bertan, Nafarroako 20 bat gaztek behar gehien dagoen mun-
duko xokoetara boluntario joateko aukera ematen da, hala nola Bolivia, Pe-
ru, Kamerun, eta Hondurasera. Auren 121 gaztek eman dute izena eta 18
izan dira aukeratuak. Gazte hauek Doneztebeko Belbieretxean eman zuten
asteburu bat, beharrezko informazioa jaso eta formazio ikastaroa egiteko.

MALERREKA
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BERTIZ
Partzuergo Turistikoak
DINAMIZATZAILE-GERENTEA AUKERATZEN DU

BETE BEHARREKOAK:
3 Formakuntza akademikoa: Diplomatura
3 Euskalduna izatea (hitz egiteko eta idazteko gaitasuna izatea) 
3 B-1 gidabaimena eta kotxea izatea
3 Nafarroako Enplegu zerbitzuan izena emana izatea.

KONTUTAN IZANEN DA:
3 Formakuntza akademikoa:
3 TEAT
3 Erlazionatutako Formakuntza osagarria:
3 Ingeleraz edo/eta frantsesez maila ertaina izatea (Hizkuntza eskolako maila ertaineko titulua edo hizkuntza froga)
3 Erlazionaturiko lanpostuetan lan esperientzia izatea.

Kurrikulum OSATUA Bertizeko Patzuergoko Turismo bulegoan (Oieregi) aurkeztu behar da maiatzaren 28ko
14:00ak baino lehen. (Ordutegia: 8:30etatik 14:00tara). Informazio gehiago CEDERNA-GARALUReko Lan
Orientazio eta Kudeaketarako Zerbitzuko 619 82 92 89 telefonoan (Oskia Baraibar)



            

Maiatzaren 28tik
ekainaren 1era
Maiatzaren 28tik
ekainaren 1era

ttipi
ttapa

350. zenbakiarekin banatua

Herriz herri, bestaz besta

Salbatore 
txirrindularitza
sariak 50 urte
beteko ditu 
aurten Iruritan…

Salbatore 
txirrindularitza
sariak 50 urte
beteko ditu 
aurten Iruritan…

Salbatoreak
Irurita eta
Salbatoreak
Irurita eta
Urdazubin

Salbatoreak
Irurita eta
Urdazubin

Urdazubiko ahate
jokoak, aldiz,
aspaldian galdu
ziren

Urdazubiko ahate
jokoak, aldiz,
aspaldian galdu
ziren

 



Irurita eta Urdazubiko bestak2

Asteazkena 28
Bezpera Eguna

12:00etan Altxaferoa,
kalejira herriko trikitila-
rien esku eta ezkil jot-
zea. 20:00etan ezkil jot-
ze a .  21 :30e tan
Baztanzopak. 24:00eta-
tik 4:00etara Mozorro
dantzaldia DRINDOTS
taldearekin (Beldurrezko
Gaua).

Ortzeguna 29
Salbatore Eguna

10:00etan kalejira he-
rriko trikitilarien esku.
11 : 0 0 e t a n  M e z a
Nagusia (herriko koro-
ak abesturik). 12:00e-
tan herriko dantzarien
erakustaldia. 13:00etan
herrikoentzat hamaike-
takoa. 17:00etan Joku
popularrak. 20:30eta-
tik 22:00etara dantzal-
dia IRUÑA BAND tal-
dearekin. 22:00etan
mutildantzak. 24:00eta-
tik 3:30etara dantzal-
dia IRUÑA BAND tal-
dearekin.

Ortzileria 30
Haur eta

Jubilatuen Eguna

10:00etan kalejira EG-
HOA txaranga eta tri-
kitilarien esku. 11eta-
tik 13:00ak arte haur
jolasak. 14:00etan oi-
lo jatea haurrendako,
jubilatuendako bazka-
ria Olari jatetxean eta

Baigorrin gazteenda-
ko. 15:30etan haur jo-
lasak. 19:00etan kale-
jira txarangarekin eta
t x o k o l a t e  j a t e a .
20:30etatik 22:00eta-
ra dantzaldia JOSELU
ANAIAK taldearekin.

22:00etan mutildant-
z a k .  2 4 : 3 0 e t a t i k
3:30etara dantzaldia
JOSELU ANAIAK tal-
dearekin.

Larunbata 31
12etan EGHOA txaran-

g a r e k i n  k a l e j i r a .
14:00etan zikiro jatea
txaranga eta bertsola-
riak lagundurik (Amets
Arzal lus eta Sustra i
Colina). 19:00etan nes-
ken Aranabiako VIII .
Paleta txapelketaren fi-

AARRKKUUPPEE  
GGOOZZOOTTEEGGIIAA

TTaarrttaa bbeerreezziiaakk eettaa EEttxxeekkoo iizzoozzkkiiaakk

IRURITA & 948 452021 • ELIZONDO & 948452393

Iruritako egitaraua 
egunez-egun

HERRIKO DANTZARI GAZTETXOAK LANEAN, DUELA URTE BATZUK AYERAYAKO ARGAZKIAN.

BAZTAN MOTOR, S.L.BAZTAN MOTOR, S.L.

Zaldubia • IRURITA
Tel. eta Faxa: 948 452 119

Mekanika, elektrizidadea, txapa eta pintura
Auto berri eta erabilien salmenta



n a l a .  2 0 : 3 0 e t a t i k
22:00etara dantzaldia
IRUÑA BAND taldeare-
kin. 22:00etan Mutil-
dantzak .  1:00etat ik
5 : 0 0 e t a r a  g a u p a s a
IRUÑA BAND  taldeare-
kin.

Igandea 1
10:00etan L. Txirrin-
dulari Salbatore Saria.
1 0 : 3 0 e t a n  M e z a
Nagusia. 11:45etan ka-
lejira txarangaren esku.
18:00etan Nafarroako
soka-tira txapelketako
jardunaldia (neskak eta
mutikoak). 19:00etatik
21:00etara dantzaldia
JOSELU ANAIAK talde-
a rek in .  21:00eta t ik
22:15etara GLADYS Y
LOS CHARROS mariat-
x i a k .  2 2 : 1 5 e t a n

Mutildantzak. 00:30eta-
tik 3:30etara dantzaldia
JOSELU ANAIAK talde-
arekin eta besten aka-
baila.

Maiatzaren 23tik 27ra 3

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinua…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

OLARI
Jatetxea

* Jatetxea haize egokituarekin hornitua

Tfnoa: 948 45 22 54

IRURITA

GOITIAN MOZORROAK

IÑAUTERIETAN, EZKONTZA

BAT IRUDIKATZEN.
SENARGAIA: JUAN IGNACIO

ESCUDERO. ANDREGAIA:
TXUMA PRIM. BELOAREKIN:
JON ITURRALDE ETA JOSE

LUIS URRUTIA.
DANTZARIAK: JOSE MARTIN

ZELAIETA…
BEHEITIAN, DANTZARI TAI-
LAK ZAGI DANTZA DANTZAT-
ZEN ETA AIZKORA APOSTUA:
MINDEGIA ETA LARRETXEA

AIZKORA SAIOAN.

A ZER POXPOLIN PAREA,
DOTORE-DOTORE JANTZI

ETA DANTZARA ATERATZEKO

PREST DUELA URTE BAT-
ZUETAKO SALBATORE EGU-
NEAN.

& 948 45 22 50 • IRURITA

Kanpo eta barne
alderako margoak

Kolore guziak pres-
tatzen ditugu

JJOOAAKKIINN
hhaarraatteeggiiaa
ongi pasa
bestak!

Agerreberea
IRURITA

948 581 077



Irurita eta Urdazubiko bestak4

ANASTASIA OSTATUA
JJaannaarrii DDeennddaa

Tfnoa: 948 59 90 27 - URDAZUBI

VVeennttaa JJUUAANN FFEELLIIXX
OOssttaattuuaa 

OOrrooiiggaarrrriiaakk
JJaannaarriiddeennddaa

ARRETXEA BENTA
TTaabbaakkooddeennddaa •• JJaannaarriiddeennddaa

JJaannttzziiddeennddaa
ZZaappaattaaddeennddaa

TTeell.. eettaa FFaaxx:: 994488 559999001155 

DDAANNTTXXAARRIINNEEAA EESSTTAAZZIIOO ZZEERRBBIITTZZUUAA
TTeell..0000 3344 994488 559999225500  

DDAANNTTXXAARRIINNEEAA

TTeell.. 994488 559999 005522 ·· DDAANNTTXXAARRIINNEEAA

ETXEKO BEHI eta ARDI GASNA
Zugarramurdiko karretera, 
& 948 599169 URDAZUBI

Mª Cruz Plaza
Harategia
Tfnoa: 948 599008 - URDAZUBI

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karreteran, 3. km
& 948 59 91 31 - URDAZUBI

IRIARTEA BENTA
Chez Peyo

Ostatua - Autozerbitzua - Larrua…

Tfnoa: 948 599049 - DANTXARINEA • URDAZUBI

SANTIAGO VILLARES
GARRAIOAK• Luzerna

• Agotza eta lastoa
• Luzerna - pentsu granulatuen
SALMENTA eta EXPORTAZIOA

& 948 59 91 34
URDAZUBI

ZZUUBBIIOONNDDOOAA

Tel: (0034) 948 599 041 / DANTXARINEA

Ostatu
Autozerbitzua

Oroigarriak

URDAZUBIKO
MUS 

TXAPELKETA
AZKARRA

Maiatzaren 24a, larunbata

URDAZUBIKO
MUS 

TXAPELKETA
AZKARRA

Maiatzaren 24a, larunbata

1. saria:
Grill Mikrouhin labe bana
2. saria: 
Eskumuturreko erloju bana
3. saria:
Urdaiazpiko bana
4. saria:
Bildots bana

Izen-ematea: 
15 euro bikote bakoitzeko
Lekua: Bar Mon (Auzan-borda)
Tel.: 948 599039
Ordua: 22:00etan hasteko.
Puntualitatea.

1. saria:
Grill Mikrouhin labe bana
2. saria: 
Eskumuturreko erloju bana
3. saria:
Urdaiazpiko bana
4. saria:
Bildots bana

Izen-ematea: 
15 euro bikote bakoitzeko
Lekua: Bar Mon (Auzan-borda)
Tel.: 948 599039
Ordua: 22:00etan hasteko.
Puntualitatea.

Bertze urteetan bezala, 
Urdazubiko besten hasmenta.

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu. Disk

o mu
sika

Disk
o mu

sika

Goiza
ldera

 arte

Goiza
ldera

 arte



Asteazkena
Maiatzak 28

20:00etan suzi r iak
bestak hasteko eta ez-
kil jotzea. 22:00etan
afaria Indianobaitan
MODESTOk alaiturik.

Ortzeguna
Maiatzak 29
Salbatore Eguna
11 : 0 0 e t a n  M e z a
Nagusia. 12:00etan
f ronto ian aper i t i fa ,
Zazpiak Bat taldeko
dantzariek eta gaite-
r o e k  a l a i t u r i k .
15:00etan haurrenda-
ko jolasak Jokulandia-
rekin.  16:00etan pilo-
ta partida Urdazubiko
g a z t e e n  a r t e a n .
21:00etan paellada
herriko frontoian LA-
RRAKAITZ txaranga-
rekin.

Ortzilarea
Maiatzak 30

14:00etan Ugarana
Andre Elkarteak anto-

latutako bazkaria he-
rriko frontoian, JOXE

ANGELek animaturik.
16:00etan haurrenda-

ko jolasak Jokulandia-
rekin. Ordu berean dia-

Maiatzaren 23tik 27ra 5

Jatetxea - Hostala
Ongi pasa herriko bestak

Tfnoa: 948 59 90 21 - URDAZUBI

Urdazubiko egitaraua egu-
nez-egun

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

URDAZUBIKO GAZTEAK BESTA EGITEN, ASPALDIKO ARGAZKI BATEAN. GAUR EGUNEKOAK ERE BIDE BERETIK SEGITUKO DUTE,
NAHIZ ETA GAUEKO BESTA EGUNEKOA BAINO GEHIAGO MAITE.

Autoen konponketa
Besta on batzuk pasa!

& 948 599038 • ZUGARRAMURDI

FFaauussttiinnoo EETTXXAABBEE TTaaiilleerrrraakk Angel BENGOETXEA
eraikuntzak

Era guzietako argin lanak

% 948 599484 • URDAZUBI



nak Dantxar ineako
bentetan barna akor-
deoiarekin alaiturik.
Arratsean musikaldia
A L A I T Z  e t a
MAIDERekin.

Larunbata 
Maiatzak 31

12:00etan Zikiro jatea
LARRAKAITZ txaran-
garekin animatua.
Gauez kontzertua:
Eremu, Lau Itzal eta
Iratxorekin.

Igandea 
Ekainak 1

11:00etan Euskal He-
rriko lur gaineko soka-
tira txapelketaren fina-
la: lau lauren kontra,
320 kiloz beheitiko
kategorian: Areso A eta
B, Nuarbe A eta B (Gi-
puzkoa), Goierri A eta
B (Bizkaia), Mutriku
(Gipuzkoa), Getxo
(Bizkaia) eta Gaztedi
(Bizkaia). 17:00etan
Urdazubiko IV. Laster-
keta, Gauazkolarien
Bideetan. 7,5 kilome-
troko ibilbidea, hasiera
eta akabaila (400
metro inguru) zakuare-
kin. 20:00etan boleto-
en zozketa. 22:00etan
«Pobre de Mi».

Irurita eta Urdazubiko bestak6

Benta
Ostatua • Jatetxea

mikelenborda

Tel: 0034 948599045
31712 DANTXARINEA

Kategoria bereziko hostala

Tel.: 948 59 92 67 • Faxa: 948 59 92 43
URDAZUBI

IKABURUA 
Ostatu - Jatetxe - Erretegia

* Jostalekua haurrentzat
* Terraza estalia

Lezeetatik 50 m.tara

& 948 599 222 
URDAZUBI

RRoossaa MMeennttaabbeerrrrii
Ileapaindegia

& 948 59 91 29 - DANTXARINEA • URDAZUBII

VVVVeeeennnnttttaaaa  
PPPPaaaannnnttttaaaa

Tabakodenda
Ostatua

Janaridenda

& 0034 948 599012
DANTXARINEA

Iosune ileapaindegia
Gizon eta emakumeendako

ILEAPAINDEGIA
& 948 599028  • URDAZUBI

Iosune ileapaindegiaIosune ileapaindegia

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88

DUELA URTE BATZUETAKO EHIZILARI TALDEA ETA ORAINDIK ASPALDIAGOKO IÑAUTEETAKO TALDEA. ARIKETA POLITA IZANEN DA

HORIETAKO BATZUK BEDEREN EZAGUTZEA.



Maiatzaren 23tik 27ra 7

Salbatore bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

Besta Zoriontsuak!
Salbatore bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu



Irurita eta Urdazubiko bestak8

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

BAZTAN ALTZARIAK
zzuurrggiinnddeeggiiaa
BAZTAN ALTZARIAK

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 948 45 23 74 • IRURITA
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Margari eta Koro
Maiatzaren 15ean

San Isidro nekazarien
eguna ospatzen da eta
aitzakia pullita izan zu-
ten gure bi herrietakoa
nekazariek elkartzeko:
urtero bezala, bi herrien
artean dagoen San Es-
teban kaperan meza en-
tzun zuten eta ondotik
bi herrietako mugan da-
goen “Armua” jatetxean
40 lagun hurbil  bazkal-
tzen juntatu ziren. Gu-
re herri hauetan neka-
zaritza ttikitzen ari dela

kontutan hartuz, poz-
garria da halako usaiak
gordetzen segitzea.

Akelarre
gaupasa
finkatua

Aurtengo Akelarre
gaupasa finkatuta da-
go: Ekainaren 21ean
eginen da eta taldeak
hauek airtuko dira: Kon-
tzerturako :”Ameba”,
“More” eta “Sorkun”  eta
dantzaldirako: “Nekin”.
Antzerkian “Deabru bel-
tzak” taldeak lagundu-

ko du eta Zubietako joal-
dunak ere arituko dira.

Udal
hauteskundeak

Aitzineko alean, udal
hauteskundetarako ze-
rrendak argitara eman
genituen, baina Zuga-
rramurdin hanka sartu
genuen. Beraz, zerren-
dak honela geldituko di-
ra osatuak. Lazaro Dain-
ziart alkategai izanen
duen Akelarre taldean,
Estefania Bergarak,
Francisco Javier Arbu-

ruak, Jesus Mari Age-
rrek eta Gonzalo Gar-
mendiak osatuko dute
zerrenda. Evaristo Men-
taberri alkategai duen
zerrendan, berriz, Jose

Antonio Marturet, Juan
Mari Cordoba, Faustino
Jesus Etxabeeta Izas-
kun Agirre izanen dira
zerrenda osatuko dute-
nak. Bakoitzari berea.

ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

San Isidro Eguna ospatu zuten 
bi herrietako nekazariek
Ekainaren 21ean eginen den Akelarre gaupasarako
taldeak finkatu dituzte antolatzaileek

AKELARRE

Lazaro 
Dainziart
Iribarren

2. Estefania Bergara
Mendiburu. 3. Fco Ja-
vier Arburua Apeztegia.
4. Jesus Mari Agerre In-
daburu. 5. Gonzalo Gar-
mendia Bedialauneta.

ZUGARRAMURDI

Zug. ELKARTEA

Evaristo
Mentaberri

Mihura

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



herriz herri
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Esteban AROTZENA
Idoia Legarretak eta

bere taldeak hartu zuen
bere gain Arau Subsi-
diarioak berritzeko ar-
dura, eta hainbat hila-
beteren ondoren, maia-
tzaren 9an aurkeztu zie-
ten herritarrei egindako
lanaren aurrerapena.
Alegazioak edo ekarpe-
nak luzatzeko epea as-
telehenean bukatu zen,
baina hilaren 26a arte
ikusgai egonen dira pla-
noak Herriko Etxean.

Nafarroako
Eskolarteko
bertso
txapelketa

Maiatzaren 5ean,
Leitzan, zonaldeko ikas-
tetxeetako bertsolariak
bildu ziren bertso-paper
sari banaketarako eta
bapateko jarduerarako.
Goizuetatik bapateko la-

nean bost ikaslek hartu
zuten parte, eta horie-
tako batek, seigarren
mailako Maialen Uitzik,
Elizondon maiatzaren
24ean  eginen den Na-
farroako kanporaketan
parte hartzeko txartela
lortu zuen, lau oinak
emandako lanean bera

izan baitzen onena. ber-
tso-paperetan ere, sari
uagri jasoi zuten goi-
zuetarrek, hala nola, Xu-
mar Bakero eta Iñigo
Agesta irabazle suerta-
tu ziren beraien maile-
tan, eta Julen Arozena,
Aimar Zugarramurdi,
Martin eta Patxi Etxe-

berria, Bianditz, Ekaitz
eta Jon Narbarte eta
Aritz Zubirik ere sariak
eskuratu zituzten.

Itxialdia
Estatuaren etenga-

beko erasoei erantzun
nahiean hamar lagunek
itxialdia egin zuten He-
rriko Etxean maiatzaren
9etik 10era. 50 lagun bil-
du ziren larunbat eguer-
dian kontzentrazio deial-
diarekin bat eginez.

Unibertsitatea
Udako Euskal Uni-

bertsitatean izena goi-
zuetar edo aranoarren
batek emanen balu, ma-
trikularen zati bat or-
daintzeko dirulaguntza
jaso ahal izanen du Udal
Euskara Zerbitzutik. Da-
bid teknikariarekin jarri
beharko da harrema-
netan horretarako.

GOIZUETA

Maiatzaren 26ra arte ikusgai Arau
Subsidiarioen errebisioaren planoak
Eskolarteko bertso txapelketatik sari ugarri ekarri dituzte

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

Santa
Kruzeko
erromesaldi
jendetsua
Juana Mari SAIZAR

Maiatzaren 3an be-
deratzi gaztek sendo-
tza sakramentua har-
tu zuten Javier Azpi-
roz bikarioaren esku-
tik. 

Maiatzaren 4an,
Santa Kruzeko erro-
mesaldia ospatu zen.
Aspaldiko urteetan iku-
si den jende kopuru
handiena bildu zen,
sendotzako gazteak
eta guraso batzuek
parte hartu baitzuten.
Bidean Gurutze Bidea
errezatu zen eta maia-
tzeko loreak eskaini
zizkieten Amabirjina-
ri.

Unibertsitatea
Udako Euskal Uni-

bertsitatean (UEU)
matrikula egin nahi du-
tenak Euskara Zerbi-
tzutik egiten bada di-
rulaguntza izanen du-
te. Diru partida hau,
matrikula egiten dute-
nen artean banatuko
da.

Haur Olinpiadak
Haur Olinpiadak os-

patu ziren maiatzaren
10ean, emaitza one-
kin eta helburuak lor-
tuz: lau herrietako
umeek eta gurasoek
elkar ezagutzea. Bisi-
ta bueltatzekotan gel-
ditu ziren.

ARGAZKIA: ESTEBAN

Eskolarteko bertso txapelketan sarituak suertatu
ziren Goizuetako neska-mutikoak.

ARESO



Mikel ILLARREGI
Kultur Aste bakoitzak

bere berezitasunak di-
tuen arren, aurtengoa
XXV.a dugunez, horrek
bereziagoa bihurtzen du
ekimen hau. Bolondres
talde batek urte osoan
lan egiten du, herrita-
rrok aukera ezberdinez
goza dezagun. Maia-
tzaren 31n Aralar musi-
ka eskolak emanaldia
eskainiko du zineman
18:00etan.Ekainaren
1ean, XXIII. Eskulan-
gintza erakusketa iza-
nen da plazan eta arra-
tsaldean Trikidantz tal-
dearen emanaldia. Ekai-
naren 2an, «Munduari
bira bizikletaz» diaposi-
tibak emanen ditu Ene-
ko Etxebarrietak zine-
man 20:00etan. Ekai-
naren 3an, leku eta or-
du berean Ainara Ro-
daren errezitala. Ekai-
naren 4an Jakoba Erre-
kondoren hitzaldia eta
5ean, duela 30 urteko
iñauteriei buruzko bideo
emanaldia eskainiko du
Agustin Aranburuk. Hor-
tik aurrerakoak hurren-
go alean eta agendan.

Aurrekontuak
onartu dira

EH eta EAren alde-
ko botuekin eta UPNren
abstentzioarekin aur-
tengo aurrekontuak
onartu dira. Guzira 2,58
milioi euro. Onartutako-
aren artean, Babes Ofi-

zialeko etxeak eraiki-
tzeko terrenoaren eros-
ketarako 120.202 euro,
eskolaren hobekuntza-
rako 42.040 euro, On-
gizate Zerbitzurako
79.359 euro, mendiko
plangintzarako 108.253
euro, Obrak eta Hirigin-

tza arloan 270.554 eu-
ro, Kultura eta Festak
276.323 euro… Berezi-
tasun moduan aipatu
Aieneko labaderoaren
moldaketarako, laba-
deroa bera erakustoki
bihurtuz, 53.151 euro in-
bertituko direla.

XXV. Kultur Astea eginen da
maiatzaren 31tik ekainaren 8ra
Udalak 2,58 milioi euroko aurrekontua izanen du aurten

ttipi-ttapa • herriz herri
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ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI

Hauteskunde giroa?
Hauteskundeak igande honetan eginen dira. Batzuek normaltasun giroa azal-
du nahi izan badute ere, hamaika gertakari izan da aipatzeko. Horien artean
ilegalizazioarena izan da gehien zentratu duena sektore ezberdinen mezua.
Egunkariaren ilegalizazioa, alderdi politikoena, herriko plataformena, Udal-
biltzarena… Hauetako askori erantzuna eman zaio herrian. Udaletxean ba-
tzar berezia egin zen eta UPNren abstentzioaz, Udalbiltzaren aldeko idatzia
onartu zen (EA ez zen azaldu). Ondoren kontzentrazioa egin zen plazan.

Plazaola
Ibilbide Berdeen Eguna
zela eta, aprobetxatuz,
hemen ere Plazaolaren
inaugurazioa ospatu
zen. Eguraldi bikaina eta
jende gehiegi ez bazen
ere, mordoxka bat ibili
zen trenbidean eta on-
doren horretarako pres-
tatua zegoen atseden
gunean bildu. Tren txi-
ki bat ibili zen bueltaka,
taloak ez ziren falta eta
ekitaldia amaitzeko Al-
tsasuko dantzariak ari-
tu ziren.

Unibertsitatea
Euskara Zerbitzuak,
udako Euskal Uniber-
tsitatean ikastaroren bat
egiten dutenentzat di-
rulaguntza badu. Beraz,
jaso nahi duenak zerbi-
tzuko teknikariekin hitz
egin dezala betebeha-
rrekoak betetzeko.

Basozaina
Azkenik, basozain be-
rria aukeratu du udalak,
betebeharreko frogak
gainditu ondoren. Mikel
Gulina Tirapu da baso-
zain berria.

LEITZA FLASH
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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

.
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.
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iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketaKanttonberri 1, bis • BERA
Fax - Tel: 948-631218
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ttipi-ttapa
Azken urtetako ohi-

turari eutsiz, aurten ere
Altsasu, Leitza, Lekaroz
eta Doneztebeko ikas-
tetxeetako ikasleek mu-
sika emanaldiak eskai-
niko dituzte 2002-2003
ikasturteari akabaila
emateko. Kontzertu
hauetan, aipatutako lau
herrietatik etorritako 550
ikasle bilduko dira ikas-
turtean musika arloan
landu eta ikasitakoa jen-
daurrean eskaintzeko
helburuarekin.

Lehen emanaldia
maiatzaren 29an, oste-
guna, Altsasuko kirol-
d eg ian  eg i nen  da
17:30etan. Leitzako
frontoian ekainaren
5 ea n ,  os teguna ,
17:30etatik aurrera bil-
duko dira. Biharamone-
an, ekainaren 6an, Le-
karozko Institutuko ki-
roldegian elkartuko di-
ra 17:30etan eta azken
kontzertua ekainaren
9an, astelehenarekin,
eskainiko dute Donez-
tebeko pilotalekuan,
17:30etan.

Kantutegiari dago-
kionez, denetik entzu-
teko aukera izanen da:
inguruko dantzak, mu-
sika herrikoia, rock-a…
Musika honi batasuna
ematen, mugimenduan
oinarritutako koreogra-
fiak eta maitasunarekin
loturiko testu eta poe-
man izanen dituztela ja-
kinarazi dute.

Altsasu, Leitza, Lekaroz eta Doneztebeko
ikastetxeetako ikasleen musika kontzertuak
Ekainaren 5, 6
eta 9an Leitza,
Lekaroz eta
Donezteben
izanen dira

KULTURA



ttipi-ttapa
Baztango Mendigoi-

zaleak elkarteak ha-
margarren aldiz antola-
tu duen Baztango Men-
di Ibilaldia igande ho-
netan, maiatzak 25, egi-
nen da. 300 metroko al-
tueran dagoen Anizen
hasi eta bertan akituko
da ibilaldia. Tartean Be-
rroeta (360 m), Zolbo-
rro (440 m), Erreka (370
m), Arluz (860 m), Be-
late (920 m), errepidea
(820 m), Odolaga (890
m), Txaruta (1.080 m),
Etxola (955 m), Garmen-
di (1.070 m), Baztani-
bar (700 m), Iriso (460
m), Enaburua (255 m),
Erreka (180 m), Zozaia-
gaina (390 m), Zozaia
(310 m) eta Errota (175
m) igaroko dituzte, 39
kilometroko ibilbidea
osatuz. Argibideak eta
izen-emateak Baztan-
go Kirol Zerbitzuan egi-
ten ahl dira, 948 581279
telefonoan (Elizabeth).
Ibilaldian parte hartze-
ko 5 euro ordaindu be-
harko dira eta izen ema-
tea 7:00etatik  7:30eta-
ra izanen da.

Baztango hamargarren Mendi
Ibilaldia igande honetan eginen da
Anizen hasi eta akituko da, 39 kilometroko ibilbidea osatuz
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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

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

FLASH
III. Ordoki
Likoreak
txirrindularitza
saria
Maiatzaren 11n egin zen
Arizkunen III. Ordoki Li-
koreak txirrindularitza
saria. Bertan, Caja Ru-
ral taldeko Gorka Ver-
dugo gailendu zen, Gra-
ficas Onako Iban Lata-
sa eta Olarrako Asier
Atxaren aitzinetik. Par-
te hartu zuten 68 txi-
rrindularietatik 22 ber-
tzerik ez ziren helmu-
gara ailegatu, 123 kilo-
metro bete ondotik.

Bizikletan
Egunkariaren
alde
Baztan Ikastolak anto-
latua, Egunkariaren al-
deko bizikleta martxa
egin zen maiatzaren
10ean. Haurrak Elizon-
dotik Iruritara gan ziren
piezetan barna. Heldu-
ak ere Iruritara gan zi-
ren, baina Antzanborda
eta Gartzain barna. Ge-
ro jokuak egin zituzten.

ARGAZKIA: D.NAVARRA

Lekarozko gazteen aterpean ari diren langileetako batzuk ageri dira argaz-
kian. Ezkerretik lehendabiziko, Maria Eugenia Campos lesakarra. 

Nafarroako Kirol eta Gazte-
diaren Institutuak eta Aspacek
maiatzaren 2an sinatutako kon-
tratuaren arabera, azken era-
kunde honek kudeatuko du Le-
karozko Kolegioan dagoen gaz-

teen aterpea. Aspace izan da,
hain zuzen, lehiaketa irabazi duen
enpresa. Kontratuaren sinadura
ekitaldian, Calixto Ayesa, Nafa-
rroako Gobernuko Ongizate, Ki-
rol eta Gaztedia Departamendu-

ko kontseilaria, Javier Trigo Ki-
rol eta Gaztediaren Institutuko
zuzendaria eta Maria Fernanda
Esparza Aspaceko zuzendari oro-
korra izan ziren. Urtebeterako
kontratua sinatu da, baina urte-
ro berritzeko aukera izanen da,
bortz urtez gehienez. Bertan 16
lagunendako lana izanen da. 

Lekarozko Kolegioko gazteen aterpea 
Aspace erakundearen esku izanen da

GAZTEDIA

 



ttipi-ttapa
Balleko Udalak, Doi-

ke euskara elkarteak eta
Kontseiluak Bai Euska-
rari akordioa Baztanen
garatzeko lankidetza hi-
tzarmenak sinatu zituz-
ten apirilaren 24an. Hel-
buru nagusia baztan-
darrak euskarara hur-
biltzea da. Horretarako,
Baztango gizarte eragi-
leei proiektu honetan
parte hartzera deituko
zaie eta plan estrategi-
koa diseinatuko da. On-
dorioz, gizarte eragile-
ek egiten dituzten urra-
tsen araberako Bai Eus-
karari Ziurtagiria jasoko
dute.

Patxi Oiartzabal Baz-
tango alkateak «positi-
botzat» jo zuen sinatu-
tako akordioa, «euska-
raren normalizazioan
urrats garrantzitsuak
egiteko aukerak ema-
ten duelako». Cristina

Arregi zinegotziak gehi-
tu zuenez, proiektu ho-
nek Udalaren eta eus-
kalgintzako erakunde-
en arteko elkarlana bi-
deratuko du.

Doike euskara el-
kartearen izenean Alaz-
ne Sansiñenak adiera-
zi zuenez, akordio ho-
nen bidez Baztanen
«zabaldu den lan ildoa

arras egokia da ballean
euskararen normaliza-
zioan sakondu ahal iza-
teko». Gainera, Doikek
Kontseiluari eta Baz-
tango Udalari eskerrak
eman nahi izan zizkien,

egitasmo hau abian jar-
tzeagatik. Xabier Men-
digurenen ustez ere, ins-
tituzioek euskal hizkun-
tzaren normalizazioa-
ren alde egiten duten la-
na eta euskalgintzak egi-

ten duena uztartu egin
behar dira, eta uztarke-
ta horretatik ateratzen
diren indar berriek «bul-
tada ederra» emanen
diote hizkuntz normali-
zazio prozesuari.

ARGAZKIA: GARA
Xabier Mendiguren Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluko idazkari na-
gusia, Patxi Oiartzabal Baztango alkatea eta Alazne Sansiñena Doike eus-
kara elkarteko kidea, Bai Euskarari akordioa Baztanen garatzeko lankidetza
hitzarmenak sinatzerako unean.
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Euskararen aldeko
hitzarmenak sinatu
dituzte Kontseiluak,
Udalak eta Doikek
Helburu nagusia baztandarrak
euskarara hurbiltzea da

BAZTAN

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

Balleko Udalak, pistak hobe-
tzen eta oihan berritzen urte ho-
netan egin beharreko mendi la-
nak eman ditu. Honela, pista gu-
ziak Sasoi Eskabazioak enpre-
sak eginen ditu. Larraldeko pis-
ta hobetzeko 68.949,18 euroko
eskaintza egin du, Aritzakungo
pista ormigoiztatzeko 52.646,83

eurokoa, Bazelaietakoa ormi-
goiztatzeko 13.819,79 eurokoa
eta Iñartzetakoa ormigoiztatze-
ko 13.049,22 eurokoa.

Oihanberritze lanak banatua-
goak daude. Juan Mari Galarre-
gik 4.102 eurotan eginen du
Atxuelako larre-garbitzea eta ki-
maketa eta 8.241 eurotan Bela-

teko larre-garbitzea; Pako Altzu-
rik 5.094,97 eurotan eginen du
Ansastegiko kimatze lanak; Se-
bastian Lasagak 5.514,98 euro-
tan eginen du Zokoako oihana
berritu ahal izateko itxidura edo
zerrakura; R.Etxartek Zazpiturri
eta Zaldizuriko zerrakurak egi-
nen ditu, bakoitza 13.054 euro-
tan; Kables inguruko zerrakura,
azkenik, Altaz enpresak eginen
du, 7.476 euroren truke.

Mendietako pistak eta oihanak hobetzeko
lanak eman ditu Balleko Udalak

MENDIA

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88



Franck DOLOSOR
Herri Urratseko ho-

geigarren ekitaldia bizi-
ki hunkigarria izan zen
sortzaileak omendu eta
75 000 lagun bildu bai-
tziren aintziran ikasto-
lak laguntzeko. Hogoi-
garren besta izaki, oroi-
tarri bat altxatu zuen he-
rriko etxeak eta sortzai-
leak ere eskertu zituz-
ten. Hauen artean he-
rritar batzuk baziren, Bi-
bix eta Jean Louis Be-
ssonart, Pierre Iturria eta
Juan Manuel Galarraga
lehen antolatzaileetarik
baitziren.

Maitzaren bigarren
igandean, musika, dan-
tza, joaldun eta artisau
egileak, ez zen deus fal-
ta, usaiako gonbidatu

guziak aintziraren ingu-
ruan baitziren. Euskal
Herriko artistek bihotz
zabalekoak direla era-
kutsi zuten aurten ere
kontzertu andana es-
kaini zutelako urririk.
Kantaldi herrikoietane-
re  milaka jende bildu
zen “Guk euskaraz“ edo
“Eperra” ederki kanta-
tzeko. Beren pandero-
ekin, Galiziako Faltri-
quiera taldeko neska-
txek ere arrakasta haun-
dia lortu zuten. 

Milaka euskaltzale
ondoan, ehunka haute-
tsi egon ziren igandean
Herri Urratsen. Duela 20
urte, gehienak kontra zi-
ren baina zubi azpitik ur
ainitz pasa da eta ga-
raiak ere aldatu dira. Be-

ren presentziak gauza
bat argiki frogatu zuen,
Seaska bide zuzenean
dela eta ikastoleri esker
euskara bizi dela. 

Bisitarieri ongi etorria
ematean, gauza bera
erran zuen Christine Be-
ssonart andere auzape-
zak. Gainerat, iazko hi-
tza bete zuen eta eskua-
raz mintzatu zen. Iaz
frantsesez mintzatu zen

bakarrik bainan eskua-
ra ongi ikasiko zuela hitz
eman zuen. Hitz eman
eta bete ere. 

Bessonart-ek ongi
gogoratzen du Herri
Urratseko lehen ekital-
dia hantxe egon baitzen
bere alaba sortu berria-
rekin. Orain, kanpoko
jende ainitz heldu da bi-
zitzerat Senpererat bai-
nan auzapezaren ustez

baitezpadakoa da eus-
kal nortasuna manten-
tzea. «Senpere euskal-
duna da lehenik eta ho-
ri errespetatu behar da.
Honek ez du haustura-
rik eragin behar baina
euskarari zor zaion to-
kia eman behar zaio».
Auzapezaren hitzei en-
tzuleek esku zarta za-
parrada batekin eran-
tzun zioten.

ttipi-ttapa • herriz herri
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75.000 euskaltzaleen
artean Herri Urratseko
sortzaileak omendu
zituzten 20garren bestan
Irabaziekin Ziburu eta Donaixtiko
kolegioak lagunduko dituzte

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

MARTIKO
Ahatekietan 

adituak eta arituak
Ahatekietan

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

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

SAROBE
okindegia

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

SENPERE



Ihintza, Angela eta Eneko
Ipar Euskal Herri oso-

an bezala, Batera Bla-
taformako kideek ezta-
baida gune bat antola-
tzen dute Bil Tokin, Maia-
tzaren 27an arratseko
6etan. Herriko Auzape-
zak eta Ibarburu axuen-
tak gomita luzatzen die
herritarrei Batera Plata-
formaren errebendika-
zioen eztabaidatzeko:
Euskal Departamendua,
Euskararen Ko-ofizial-
tasuna, Laborantxa
Ganbara, Berezko uni-
bertsitatea. 

Eztabaida eginen da
ere baterako kideek boz-
katu duten mozioaren
inguruan, zointan eska-
tzen zaion gobernuari
erreferrenduma baten
antolatzea Ipar Euskal
herrian, Korzikan egin
nahi den gisara. 

Sarkozy barne mi-
nistroak bisita bat egin
behar baitu ekaina has-

tapenean, Batera pla-
taformako delegazio ba-
tek mozioa aurkeztu
nahiko dio. Eztabaida
gunea Ipar Euskal he-
rriko 155 herriko Etxe-
etan egiteko asmoa da. 

Altxaliliren
Biltzar nagusia 

Altxalili kultur elkar-
teak bere biltzar nagu-
sia antolatzen du maia-
tzaren 31n larunbatare-
kin Jauregian aratseko
7etan. 

Ondotik, Xoko Ona
ostatuan eginen da Zin-
tzur bustizea eta afari
hotza. 

Ohorea salbatu
zuten
errubilariek 4.
zerrendako
finalean

Errrubilariek galtzai-
leen finala jokatu zuten
Maiatzaren 11n Salba-
tarreren kontra.  36-19

errex irabazi zuten. 4.
zerrendako xapela eka-
rri zuten gibelat bainan
ohore guttirekin, ondo-
ko urterako benefiziorik
ez baitute irabazi. 

Saski baloian
departamenduko
finala jokatu
zuten

Maiatzaren 18an jo-
katu zen departamen-
duko gizonezkoen sas-
kibaloi finala Azkain eta

Billeresen artean. Hu-
rrengo alean emanen
dugu emaitzaren berri.

Mutxikozaleentzat
dantza
ikastaldia 

Ikasleak dantza tal-
deak Mutxikozale gu-
ziak gomitatzen ditu
ikastaldi baten egiterat
Bil Tokin maiatzaren
23an arratseko 8etan. 

Patxi Perez erakas-
learekin ikasten ahalko

da "Azkaindarrak" mu-
txikoa ematen  burutik
buru urratsak izendatu
gabe. 

Presoen aldeko
elkarretaratzea
maiatzaren 31n

Hilabete guziz beza-
la Euskal preso politi-
koen hurbiltzearen al-
deko elkaretaratzea egi-
nen da maiatzaren 31n
larunbatarekin herriko
plazan eguerditan.

herriz herri
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Eskualdeko Klika eta Banda lehiaketa antolatu zuen
larrundarrak taldeak
Iragan igandean, maiatzaren 18an,  hamabortz musika talde bildu ziren Az-
kainen eskualdeko lehiaketaren jokatzeko. Urruña, Baiona, Villeneuve sur
Lot, Urt, Came, Begioz, Akize, Hazparne, Urkoi, Heleta, Larresoro, Makea,
Salbatarre, Isturitze eta Azkainen artean jokatu zen trofeoa. Eguna 8:00etan
hasi zen herriko plazan, talde bakotxak bere osotasunean epaitua zelarik.
Ondotik meza nagusian bildu ziren talde guziak. Herriko ostatuetan bazkal-
du zuten ere. 

Batera Plataformak
erreferrenduma
eztabaidan ezarriko
du Herriko Etxean
Altxalili kultur elkarteak biltzar
nagusia izanen du maitzaren 31n

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

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

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

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

SCC-02-0199

AZKAIN
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Joana eta Saski
Apirilaren 13an Hiri-

burun izan da Lapurdi-
ko Kantu Txapelketaren
erdi-finala. Sarako «San
Josepe» eskolako hiru-
garren zikloko haurrek
parte hartu dute. Lehe-
nik, eskolan, kantu bat
asmatu dute Manex Ber-
gararen laguntzarekin.
Gero hiru musikarik (Xa-
bi, Iban, Manu) asmatu
dute aire bat eta etorri
dira eskolarat ikaslee-
kin entrenatzeko. Oro-
rat 23 kantu aurkeztu
izan dira eta taldetan le-
hen saria irabazi dute
saratarrek: «Biziki kon-
tent ginen! Erran behar
da gure eskolan den la-
gun bat, Battitta Iriba-
rren, joaiten dela fina-
lerat, lehena ateratu bai-
ta. Lagundu gaitugun
gende guziak eskertzen
ditugu eta gorezmenak
parte hartzaile guziei!!».

Korrika ttiki
Joan den apirilaren

8an Korrika Ttiki iragan
da, Sarako Ikastolak an-
tolaturik errugbi zelaian.
Haien bizkarrekoak eta
lekukoak bakarrik egi-
nik ama ikastolako 15
bat haur lasterka aritu
dira. haien moduan,
besta haundi hortan par-
te hartu dute. Biba zuek
eta segi hola!

Pala
txapelketako
finalak

Apirilaren 26an, pa-
la txapelketako finalak
iragan dira Pleka trin-
ketean. Hona hemen
partiden emaitzak:

Hirugarren mailan bi
neska irabazle ateratu
dira Martine Larzabal
eta Muskoa Arizmendi,
Sebastien Fourcade eta
Marie-Jo Lazkanori
gaindituz.

2. B mailan, Andue-
za eta Dorratzagne ee-
kipa Bidondo eta Ka-
matxori nagusitu dira.

2. A mailan, Housset

eta Iriartek galdu dute
De la Vaca eta Ortizen
kontra. Eta azkenik, le-
hen mailako finalean,

Halsouet eta Ladebat,
Houset eta Oiharzaba-
len kontra irabazi dute.

Ondotik, denak el-

kartu dira afari on baten
inguruan eta gau goxo
eta alai bat pasatu du-
te.

San Josepe eskolako
haurrak Lapurdiko
kantu txapelketan
Taldetan lehen saria eskuratu
zuten eta Battitta Iribarren
finalean izanen da bakarka ere

San Josepe eskolako hirugarren zikloko haurrek parte hartu zuten Lapurdi-
ko kantu txapelketan «Gure Eskola» kantuarekin.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

SARA

& 948630052•Zalain•BERA

Korrika Ttiki iragan zen apirilaren 8an, Ikastolak antolaturik.
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SORTZEAK HERIOTZAK
Martxel Etxarte Leiza, Etxalarkoa, apiri-
laren 11n.
Maitane Irigoien Etxeberria, Elizondo-
koa, apirilaren 29an.
Oier Ariztia Azkarraga, Azpilkuetakoa,
apirilaren 29an.
Haitz Telletxea Andueza, Berakoa, api-
rilaren 28an.
Maider Tapia Iriarte, Berakoa, maiatza-
ren 4ean.
Eneko Garcia San Miguel, Berakoa, maia-
tzaren 5ean.
Urtzi Fagoaga Alvarez, Berakoa, maia-
tzaren 9an.
Ane Ordoki Telletxea, Lesakakoa, apiri-
laren 28an.
Ainara Etxeberria Terreros, Lesakakoa,
apirilaren 30ean.
Asier Larralde Korta, Lesakakoa, maia-
tzaren 7an.
Xabi Larretxea, Senperekoa, martxoa-
ren 1ean.
Maëlle Agerre, Senperekoa, martxoaren
3an.
Héléna Carine Elodie Jean, Senpere-
koa, martxoaren 3an.
Ihintza Martiarena, Senperekoa, mar-
txoaren 14an.
Joa Lopes, Senperekoa, martxoaren 14an.
Héléna Scaravetti, Senperekoa, apirila-
ren 17an.
Nahia Albistur, Senperekoa, maiatzaren
6an.

EZKONTZAK
Fernando Zapata Bernal eta Aitziber Ce-
brian Bidegain, Arizkungoak, maiatzaren
3an.
Pedro Maria Garcia Zambrano eta Ruth
Chacon Martinez, Elizondokoak, maia-
tzaren 3an.
Alfredo Zelaieta Urrutia eta Maria Ale-
man Arriada, Elizondokoak, maiatzaren
10ean.
Ernesto Martin Tejada eta Marina Pre-
seda Alberdi, Irungoak Beran, apirilaren
13an.
Luis Maria Etxeberria Perurena eta Erra-
mune Casteig Gutierrez, Bera eta Do-
nostiakoa, maiatzaren 10ean.
Jesus Maria Almandoz Larralde eta Jaio-
ne Jimenez Tomasena, Lesaka eta Goi-
zuetakoa, maiatzaren 3an.
Jon Etxegia Etxeberria eta Maria Olatz
Aizpurua Biurrarena, Goizueta  eta Ara-
nokoa, maiatzaren 1ean.
Jose Luis Baquedano Ruiz eta Maria
Asuncion Arribillaga Gaztañaga, Lei-
tzakoak, maiatzaren 3an.
Geoffroy Eteve eta Maider Andonine
Célne Chena-Basanta, Senperekoak, ur-
tarrilaren 25ean.
Jean Michel Gonzalo eta Christine Agnès
Paulette Coulle, Senperekoak, martxoa-
ren 8an.
Jean-Luc Emmanuel Lopez eta Céline
Astigarraga, Senperekoak, apirilaren 26an.

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

Luis Mari ZELAIETA ELTZAURDIA
I. URTEMUGA (2002-V-18)

Zure begien dizdira eta
Ezpainetako irria
beti gurekin egonen dira
Luis maitagarria.

ZURE FAMILIA

Martin Sansiñena Sanzberro, Etxalar-
koa, 72 urte, apirilaren 30ean.
Mari Angeles Goizueta Goñi,Etxalarren,
51 urte, maiatzaren 1ean.
Juan Manuel Rekarte Elizalde, Erratzu-
koa, maiatzaren 10ean, 86 urte.
Valentin Agesta Ibarra, Doneztebekoa,
maiatzaren 9an, 69 urte.
Jose Antonio Lizarraga Azpiroz, Lei-
tzakoa, maiatzaren 7an, 85 urte.
Rufino Rekondo Mujika, Lesakakoa, api-
rilaren 16an, 92 urte.
Jose Elgorriaga Otondo, Alkaiagakoa,
maiatzaren 6an, 88 urte.
Manuel Olaetxea Ubiria, Lesakakoa,
maiatzaren 1ean, 77 urte.
Victoria Erasun Iriarte, Beintza-La-
baiengoa, apirilaren 19an, 86 urte.
Maria Jesus Arrieta Petrikorena, Do-
neztebekoa, apirilaren 26an, 84 urte.
Zoilo Inda Martinandiarena, Donezte-
bekoa, apirilaren 29an, 79 urte.
Pascual Etxarte Elizondo, Igantzikoa,
apirilaren 29an, 78 urte.
Leoncio Irizar Loperena, Berakoa, maia-
tzaren 4an, 44 urte.
Dionisio Etxekolenea Aizega, Saldias-
koa, maiatzaren 5ean, 77 urte.
Valentin Agesta Ibarra, Doneztebekoa,
maiatzaren 5ean, 69 urte.
Anabel Pazzini Duarte, Lesakakoa, maia-
tzaren 9an, 24 urte.

Eskela eta eskertzak
948 631188

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



Aitor AROTZENA
Maiatzaren 1ean jo-

katu ziren Erreka elkar-
teak antolatutako Baz-
tan Bidasoako areto-fut-
bol txapelketako azken
partidak. Lehenik hiru-
garren posturako lehia
jokatu zen eta bertan
Doneztebeko Titi Osta-
tua 6 eta 2 gailendu zi-
tzaion Leitzako Asto Bi-
la taldeari. Donezteba-
rrak beti aitzinetik izan
ziren, baina emaitzak
erakusten duena baino
partida estuagoa izan
zen. Hirugarren postua
erabakita, txapelduna
erabakitzea falta zen.
Horretarako, Bortzirie-
tako bi talderen arteko
derbia zegoen jokoan,
gainera. Lesakako Hai-
zegoa Ostatua alde ba-
tetik eta Berako Zurrut
Errekalde bertzetik. 

Errespeto handiz
ekin zioten partidari bi
taldeek, horrelako fina-
letan ohikoa denez. Bai-
na hasierako tanteo ho-
rren ondotik, partida ire-
kia eta aukeraz betea
eskaini zuten. Halere,
atsedenaldira husnako
berdinketarekin ailega-
tu ziren.

Finaleko lehendabi-
ziko gola egin zuen Jo-
seba Uriak, txapelketa-
ko eta finaleko jokalari
onena izendatutakoak,
korner batean. Gol hau
kolpe handia izan zen
Zurrut Errekaldekoen-
tzat, baina burua altxa-
tu eta aukerak izan zi-
tuzten beratarrek, bata
bertzearen ondotik. Bai-
na bosgarren falta egin

zuten eta horrela aile-
gatu zen Haizegoaren
bigarren gola, penalti bi-
koitz batean Rubenek,
txapelketako golegile
nagusiak, egindako jaur-
tiketaren ondotik. Baina
partida erabakia zego-
ela zirudien arren, se-
gidan sartu zuen Zurrut
Errekaldek bere gola,
Iñigo Lasagaren bitar-
tez. Azkeneko minu-
tuetan gogor estutu
zuen Berako taldeak,
aukera politak ere izan
zituen, baina ezin izan
zuen berdinketarik lor-
tu. Azkenean Haizegoa
Ostatua txapeldun eta
Zurrut Errekalde azpi-
txapeldun. 

BAKARKAKO SARI
GEHIENAK
HAIZEGOARENTZAT

Gainera, txapelketaz

gain, bertze sari gehie-
nak ere Haizegoako jo-
kalarientzat izan ziren.
Joseba Uriak finaleko
eta txapelketako joka-
lari onenaren saria es-
kuratu zuen eta Rube-
nek golegile nagusiare-

na. Gol guttien jaso zuen
atezaina ere Haizegoa-
koa izan zen, Angel Ur-
txegi. Kiroltasunaren sa-
ria bertzerik ez zien al-
degin Haizegoakoei,
hau Titi Ostatuarentzat
izan baitzen.
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Lesakako Haizegoa Ostatua garaile
Baztan-Bidasoako txapelketan
Finalean 2-1 irabazi zion berako Zurrut-Errekalde Ostatuari

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA

Lesakako Haizegoa taldea txapeldun suertatu da Baztan-Bidasoako areto-
futbol txapelketan. Bakarkako hainbat sari ere eskuratu ditu.

ARETO-FUTBOLA 
Mitxel Aginaga
Maiatzaren 3an Eiba-
rren jokatutako errepi-
deko Duatloia irabazi
zuen Narbarteko kiro-
lariak. 10 km lasterka,
40 bizikletan eta azken
5ak lasterka egiteko or-
dubete, 47 minutu eta
53 segundu behar izan
zituen, bigarren izan zen
Zuhaitz Ezpeletak bai-
no 37 segundu guttia-
go. Larunbat honetan,
maiatzak 24, Euskadi-
ko mendi duatloi txa-
pelketan parte hartuko
du Galdakaon (Bizkaia).

Euskal Herriko
lur gaineko
sokatira
txapelketa
Ekainaren 1ean, Urda-
zubin jokatuko da Eus-
kal Herriko lur gaineko
sokatira txapelketaren
finala, goizeko 11:00eta-
tik aitzinera. Lau lauren
kontrako txapelketaren
azken jardunaldia iza-
nen da eta 320 kiloz be-
heitiko kategorian ariko
dira Areso A eta B, Nuar-
be A eta B (Gipuzkoa),
Goierri A eta B (Bizkaia),
Mutriku (Gipuzkoa), Ge-
txo (Bizkaia) eta Gaz-
tedi (Bizkaia).

Gauezkolarien
lasterketa ere
Urdazubin
Egun berean, ekaina-
ren 1ean, Gauazkola-
rien laugarren lasterke-
ta eginen da Urdazubin.
17:00etan abiatuko da
lasterketa plazatik eta
partehartzaileek zazpi
kilometro terdiko ibilal-
dia osatuko dute, Sa-
gardikoborda, Elixon-
dokoborda, Elizagune-
koborda, Azkar, Mitxe-
lenborda, Argandoita,
Altzukobordasoroa eta
Tontxenekoborda bar-
na igaroz. Hasieran eta
akabailan, 400 bat me-
troz, zakua garraiatu be-
harko dute kirolariek. 

FLASH

Final polita egin zuen Berako Zurrut-Errekalde tal-
deak, baina azkenean azpitxapeldun izan zen.
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Belateren
Herriarteko pilota
txapelketan ari dira
eskualdeko herriak
Baztan eta Leitza lehen mailako
finalerdietan sartuko dira

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA
Egunkariaren aldeko areto-futbol txapelketa jokatu zen Elizondon maiatza-
ren 10ean. Parte hartu zuten hamar taldeen artean, Elizondoko Txokoto Os-
tatua suertatu zen garaile, Arraioz eta Erratzuko Zubipuntaren aitzinetik. Ar-
gazkian, elizondarrak eta erratzuarrak ageri dira elkarrekin.

A.A.
Belate elkarteak an-

tolatu duen Herriarteko
eskuz binakako pilota
txapelketaren lehen fa-
sea azken txanpan sar-
tua da, lehen nahiz bi-
garren mailan.

Lehen mailan, sei ka-
tegoriatan jokatzen di-
ra partidak. Launa he-
rriko hiru multzo osatu
dira. A multzoan Baz-
tan, Olazti, Larraun eta
Goizueta ari dira. B mul-
tzoan, Leitza, Bera,
Arantza eta Burlata ari
dira.  Lehen maila hon-
tako C multzoan ez da
eskualdeko herririk.

Bigarren mailan ere,
hiru multzotan banatuak
daude herri partehar-
tzaileak, baina hiruna
herri bertzerik ez da mul-
tzo bakoitzean. Maila
honetan hiru kategoria-
ko pilotariek bertzerik ez
dute jokatzen. A mul-
tzoan Lesaka ari da,
Araitz-Betelu eta Iruñe-
arekin batera. Aste hon-
dar honetan atsedena
izanen dute lesakarrek.
B multzoan ez da es-
kualdeko ordezkaririk,
bai ordea C multzoan.
Igantzi eta Malerreka ari
dira, Tafallarekin bate-
ra.  

Maiatzaren 24 eta
25eko asteburuan bos-
garren jardunaldia jo-
katuko da. Lehen mai-
lan, Baztan Goizueta-

ren kontra ariko da, Lei-
tza Burlataren kontra eta
Arantza Beraren kontra,
lehenik aipatutako he-
rrietan. Bigarren mailan,
Iruñea Lesakaren kon-
tra ariko da, Tafalla Ma-
lerrekaren kontra eta
Igantzik atsedena iza-
nen du. Maiatzaren 31
eta ekainaren 1eko as-
te hondarrean berriz, le-
hen faseko seigarren eta
azken jardunaldia joka-
tuko da. Lehen mailan
Larraun Baztanen kon-
tra, Goizueta Olaztiren
kontra, Arantza Leitza-
ren kontra eta Burlata
Beraren kontra ariko di-
ra. Bigarren mailan,
Igantzi Tafallaren kon-
tra ariko da eta Lesaka
eta Malerrekak atsede-
na izanen dute.

Lehenbiziko nahiz bi-
garren mailan, multzo
bakoitzeko txapeldunek
eta bigarren onenak fi-
nalerdietarako txartela
eskuratuko dute. Orain
arteko jardunaldietan
ikusitakoaren arabera,
Baztan eta Leitzak le-
hen mailan, eta Male-
rrekak bigarrenean, du-
te multzo buru izateko
aukerarik handienak.
Goizueta, Bera eta
Arantzak lehen mailan,
eta Lesakak eta Igan-
tzik bigarrenean, biga-
rren onenak izaten saia-
tu beharko dute finaler-
dietan sartzeko.

PILOTA ARETO-FUTBOLA 
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g XXV. KULTUR ASTEA

LEITZA
Maiatzaren 31n Aralar
Musika eskolaren emanaldia
Zineman 18:00etan.
Ekainaren 1ean XXIII.
Eskulangintza Erakusketa
plazan. Arratsaldean
Trikidantz taldea.
Ekainaren 2an «Munduari
bira bizikletaz» Eneko
Etxebarrietaren diapositiba
emanaldia Zineman 20etan.
Ekainaren 3an Ainara
Rodaren errezitala zineman
20etan.
Ekainaren 4an Jakoba
Errekondoren hitzaldia,
Aurreran 20etan.
Ekainaren 5ean Agustin
Aranburuk eskainitako bideo
emanaldia, zineman 20etan.
Ekainaren 6an «Galaxi»
kale antzerkia eskolako
atarian 11:30etan. 22:30etan
«Biblia osoa… gutxi gora
behera» antzerkia Zineman.
Ekainaren 7an Mikel Markez
eta Pako Aristiren kantaldi-
errezitaldia zineman 20etan.
Ekainaren 8an herriko
koadrilen arteko herri kirolak
plazan 12etan. Leitzako
ESAITek antolatua. 13etan
kalejira erraldoiekin.
14:30etan herri bazkaria
plazan. Jarauta 69 txaranga.

g ANTZERKIA

ETXALAR
Maiatzaren 31n «Baserritik
baserrira» antzezlana ikusgai
Kultur Etxean 21:00etan.

g ERAKUSKETAK

ETXALAR
Maiatzaren 30etik
ekainaren 1era Eli Mendia,
Maribel Aranguren eta Itziar
Mendikoaren margolanak
ikusgai Kultur Etxean,
10:00etatik 17:00etara.

g GAZTE EGUNA

BERA
Maiatzaren 31n Altzaten.
Izen-ematea, maiatzaren 26a
baino lehen egin behar da.

34
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 13,00 E

Zerri gizena
0,948 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: 5,40/5,70
8-10 kilokoak: 4,45/4,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Maiatzaren 2tik 9ra bitarteko prezioak)

Igande honetan, maiatzaren 25ean,
eginen dira Nafarroako Parla-
menturako eta udaletarako or-
dezkariak aukeratzeko hautes-
kundeak. Duela lau urte bezala,
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk ahalegin be-
rezia eginen du gau horretan he-
rriz herriko emaitzak ikusentzule-
ei helarazteko, programa berexi
baten bitartez. Eskualddean ego-
kitu diren emaitzak bertze inon bai-
no lehen ikusiko dituzue TTIPI-TTA-
PAn. Izan ere, herriz herriko datuak
eskuratu ahala, udalen eta Parla-
mentuaren osaketa berriak zein
izanen diren kontatuko da zuze-
nean. Bidenabar, bozketa egunak
emanen dituen gorabeheren erre-

pasoa ere eginen da, hautesma-
hai desberdinetan hartutako iru-
diekin, eta behinbetiko emaitzak
eskuratu ahala, duela lau urteko
emaitzekin konparatuko dira. Gai-
nera, inguru honetako alkate be-
rriak mahai inguruan biltzen saia-
tuko da TTIPI-TTAPA TELEBISTA.

MUGAZ GAIN ANTZERKI JAIALDIA
Bertzalde, IX. Mugaz Gain haur
eta gazteen antzerki jaialdia egi-
ten ari da egunotan Berako Kultur
Etxean. Inguru honetako gazte-
txoen antzerki taldeen lana etxe-
an patxadaz ikusteko modua es-
kainiko du ttipi-ttapak, eguneko be-
rri saioaren ondotik.

TTIPI-TTAPAK EMAITZAK ESKAINIKO DITU

Hauteskundeen balorazioa
hauteskunde gau berean

Kaotiko talkdearen lehen
diskoak pozoi handia ze-
raman kantuetan. «Mun-
do Kaotiko»rekin Euskal
Herrian ezezik, Espainian
eta Frantzian kontzertuen
kopuruak eta salmentak
goiti egin zuten nabar-
men. Bigarren diskoak,
normalki, deserosoago-
ak izan ohi dira beti en-
tzule zein taldearentzat
berarentzat ere. Kantuek
gehiago sufritzen dute sor-
kuntzaren urduritasuna
eta leloak ez dira horren
garbi eta azkar ateratzen
burutik. Kaotikoren biga-
rren diskoa «Raska y pier-
de» pletorikoa da, gai-
nezka egiten du. Bete-
betean asmatu dute kan-
tuak osatzean eta ez da-
go betelanik. Punk-roc-
karen izpirituarekin eta ja-
rrerarekin egindako dis-
koa da. Abesti laburrak,
azkarra. Desbideraketa-
rik gabe. Diskoko esaldi
bakoitzak mundu bat adie-
razten du, esloganez be-
teta dago diskoa. Disko
bikaina.

«Raska y pierde»

OIHUKA, 2003
KAOTIKO

DISKAK
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g BESTAK

IRURITA
Maiatzaren 28tik ekainaren
1era Salbatore bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

URDAZUBI
Maiatzaren 28tik ekainaren
1era Salbatore bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

g FERIAK

ETXALAR
Ekainaren 1ean, XI. Gasna
eta Artisau Feria.
Xehetasunak 11. orrian.

g MENDI IBILALDIAK

BAZTAN
Maiatzaren 25ean Baztango
X. Itzulia: Aniz-Aniz.
Xehetasunak 22. orrian.

g ZINEMA

BERA
Maiatzaren 22an 20:30etan
Txinako «Happy Times»
filmea ikusgai Kultur Etxean
zine-klub denboraldia
akautzeko.

g ANTZERKIA

BERA
Maiatzaren 29 eta 30ean IX.
Mugaz Gain jaialdia Kultur
Etxean. Xehetasunak 9.
orrian.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Maiatzaren 19tik 25era
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (S. Larraioz),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.

Mai. 26tik ekainaren 1era
Bera (A. Lasaga), Narbarte,
Elizondo (Lezaun), Arizkun,
Leitza (M.T. Plaza) eta
Goizueta.

Ekainaren 2tik 8ra
Igantzi, Doneztebe (A.
Mendia), Elizondo (R.
Gezuraga) eta Goizueta.
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Posible al da miopia, astig-
matismoa eta hipermetropia
operatzea, betaurrekorik era-
bili beharrik ez izateko?
Bai, orain posible da, eta tek-
nika ezberdinak daude, be-
taurrekoak kentzeko. Oroko-
rrean, Lasik laserraren bidez
ikusmena zuzentzeko, zenbait
baldintza bete behar dira:
- Miopea, hipermetropea edo
astigmata izatea, noski.
- 18 urte baino gehiago izan.
- Ikusmen galera egonkorra
izan.
- Begietako osasun ona izan.
Beldintza hauetaz gain, le-
hendabiziko bisitan oftalmo-
logoak erabakiko du ebakun-
tza egitea posible den edo ez.
Ze azterketa egin behar di-
ra ebakuntza baino lehen?
Estudio oftalmologiko berezia
egin behar da, honelako eba-
kuntzak egiten dituen zirujau
oftalmologiko baten eskutik.
Proba moderno batzuen on-
dotik jakinen da ebakuntza egi-
ten ahal den eta zein kirurgia
mota aukeratu behar den.
Zenbat denbora irauten du
ebakuntzak?
10 minutu baino guttiago eta
anestesia lokala jartzen da.
Mingarria da?
Ez du minik sortzen, ez eba-

kuntzan ezta ebakuntza on-
doko segimenduan ere.
Ingrestua egon behar da?
Ez, klinikan ordubete edo gu-
ttiago egon behar da.
Errekuperazioa azkarra da?
Ikusmen arazoa zenbat eta tti-
kiagoa izan, orduan eta az-
karragoa da. Orokorrean,
gehienek 24 ordutan egune-
roko biziari ekiten diote. Erre-
bisio bat edo bi egin beharko
dira, ebakuntzaren eboluzio-
aren segimendu pertsonali-
zatua egiteko.
Ebakuntza ondotik lana egun

batzuz utzi behar da?
Ez, gehienetan operatu eta
biharamonean hasten dira la-
nean.
Miopia eta hipermetropia zu-
zentzeko soluzio bakarra al
da laserra?
Bertze teknika bat ere bada,
begi barneko lentilla jartzea
irisaren aitzinetik edo gibeke-
tik, anestesia lokalarekin.

JAKIN BEHARREKOAK

Miopia, astigmatismo eta
hipermetropia ebakuntzak

Duela 10 urte baino gehiago, laser bidezko zuzenketa erabiltzen
hasi zenetik, 3 milioi ebakuntzatik goiti egin dira munduan.
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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

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,

su bat behar da  norbaitekin

konpartitzeko.%94-4004643

- 699 324 458 (Begoña)

GARAJE/LOKALAK10
107 Salgai
ELIZONDO. Santiago ka-

lean 200m2tako bajera sal-

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 zerbitzari

moduan lan eginen luke uz-

taila eta abuztuan. %650 772

171 (Ainhoa)

Emakume euskaldun ba-

tek goizez ordu batzuz lan

eginen  luke. %617 567 047

LANA

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.

ETXALAR. Baserria leku

ederrean, bere lur sailarekin

salgai. % 948 635 060 

LESAKA. Antoiu karrikan pi-

sua salgai. Mobleztatua eta

ia-ia berria dago. %948 627

536 / 652 738 241

ETXEBIZITZAK
102 Erosi.
ELIZONDO. Pisua erosiko

nuke. % 670 749549.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA.  Iturlandeta auzoan

pisua alokatzen da. % 948

630 090 (arratsaldeko 2eta-

tik 4etara)

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-

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

• Edozein herritan badugu zerbait. 
• Terrenoak  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

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

948 630 800

% 948 630 800 • Legia 42 · BERA

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

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

2000w, etapa  eta ekipoko

kableekin.Berbena  talde ba-

tena. Egoera oso onean. %

649 83 99 22

Bixkiendako silleta salgai.

250 E. % 948 63 70 06

Agotz eta lasto fardo ttikiak

saldu eta garraiatzen ditut ta-

falla aldetik. % 650 340 390

Trikitixa erosiko nuke.Ego-

era onean egon dadila. %948

610 803 (eguerdi eta iluna-

barretan).

LEGASA. Logela bateko ar-

mairu-zubia eta 90 cm.ko bi

ohatze salgai, bere koltxoi eta

somierrarekin. Pagoan egi-

nak. % 948 450950 - 669

185858.

37
A

37

ATS-DUE eta zaindariak.

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.

Administrariak. (Tekniko eta

laguntzaileak). Bertako Uda-

letxe eta erakundeetan lana.

Deialdiak laster. Eskakizuna:

Eskola Graduatua.  Adoz. %

948 199 596.

Ibardingo benta batean fran-

aketaren truke jatetxe-osta-

tu emanen da. Baldintza; So-

rosle titulua edukitzea. In-

formazio gehiagorako Lan

Orientaziorako Zerbitzua.%

610 829 289

MOTORRA
501 Salerosketak
Derbi Senda 75cc motoa

salgai. Estrarekin eta ego-

era onean. % 948 510 723

(arratsaldeko 7etatik aintzin)

Nissan GR-SE  salgai.

47.000km eta etxeko urte

betekin garantia. % 655 720

052

Yamaha super téneree 600

salgai. Prezio eta egoera

onean. Negoziagarria.% 686

913 189.

Golf GTD autoa salgai. NA-

AC matrikuladuna. 200.000

km. Egoera onean. % 948

580131.

KTM 80 Train motoa salgai.

NA-AD matrikuladuna.  %948

452288 (Arratsaldez).

Yamaha Aerox motoa sal-

gai. Extra askorekin. % 948

610779 (Jexux).

tsesa dakien saltzailea bila-

tzen 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

Goizuetan kokaturikdago-

en ISKIBI kanpinaren kude-

aketa eskeintzen da. Kude-

ANIMALIAK
601 Emateko
Katakume zoragarriak

emateko. % 948 637213.

ANIMALIAK
602 Salgai
Burguete arrazako zaldi

sementala salgai. % 630

624 223

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
Seat markako giltza galdu

da. % 686 733349.

Mendi-bizikleta emaku-

mearena falta da martxotik.

Orbea urdin eta zilar

kolorekoa. % 600 902631.

DENETARIK
702 Salerosketak  

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Terrano 5 atekoak,Clio D, Opel Astra 2DTI
Montero 3 atekoa, Opel Combo, Berlingo,

Opel Midi, Suzuki Long Body, Opel Astra 1.6i 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko maiatzaren 22an

Elizondo 9:00-13:00 Merkatuko zelaia

Elbete 13:05-13:30 Karriketan barna

Arizkun 13:45-14:15 Karriketan barna

Erratzu 14:20-14:50 Karriketan barna

Amaiur 15:00-15:30 Karriketan barna

Azpilkueta 15:40-16:00 Karriketan barna

%% 948 580 006
Baztango Udala 

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko ekainaren 5ean

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

% 948 635 254 - Etxalar

BOAN
TAILERRA

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua
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3838 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.

IIZZAARROO

TTOORRRREESS

AALLEEGGRRIIAA

beratarrak
urtea bete du
maiatzaren
9an. Muxu
handi
amatxiren
partetik.

MMAARRIIAA

BBAARRRREENNEETTXXEE

azpilkuetarrak
4 urte egin
zituen gan den
apirilaren 22an.
Aunitz urtez
Azpilkuetako
eskolakoen
partetik.

XXAABBIIEERR SSAANNZZBBEERRRROO

TTEELLLLEETTXXEEAA EETTAA EENNEEKKOO

SSAANNZZBBEERRRROO TTEELLLLEETTXXEEAA

etxalartarrek 6 eta 3 urte beteko
dituzte maiatzaren 14ean eta
ekainaren 20an. Zorionak
familiaren partetik.

AANNDDOONNII EETTAA AAIITTOORR

LLAAZZKKAANNOOTTEEGGII MMAATTXXIIAARREENNAA

beratarrek maiatzaren 12 eta
30ean 6 eta 3 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu pila
bat atta, ama eta Iratiren partetik.
Aupa Erreala!

AASSIIEERR OOSSEESS

GGAAIINNZZAA bera-
tarrak 5 urte
beteko ditu
maiatzaren
23an. Zorionak
eta muxu bat
attona, amona
eta osabaren
partetik.

NORBAIT ZORIONTZEKO,

BIDALI BERE ARGAZKIA, 
TESTUA ETA 0,26 EUROKO

13 SEILO TTIPI-TTAPAKO HELBIDERA:
ttipi ttapa • Herriko Etxeko  Plaza, 1 • 31780 BERA 

AAIINNHHOOAA AARR--
BBUURRUUAA SSAA--
GGAASSTTIIBBEELLTTZZAA

beratarrak
urteak bete ditu
maiatzaren
18an. Zorionak
Izaroren
partetik.

ZZOORRIIOONNAAKK

AANNDDOONNII..
Aunitz urtez
zure laguna
GARen
partetik.

JJAABBII

IITTUURRRRIIRRIIAA

azpilkuetarrak
12 urte bete
zituen gan den
apirilaren 7an.
Aunitz urtez
Azpilkuetako
eskolakoen
partetik.

IIZZAARROO

TTOORRRREESS

AALLEEGGRRIIAA

beratarrak urtea
bete du
maiatzaren 9an.
Zorionak atta
eta amaren
partetik.

AAIINNHHOOAA LLAA--
RRRREETTXXEEAA AAGGII--
RRRREE beratarrak
7 urte egin ditu
maiatzaren
13an. Zorionak
eta aunitz urtez
Oier, atta eta
amaren partetik.
Aupa putxurrita!

AARRAANNTTXXAA

SSEESSEE AAGGAARRAA

beratarrak 5
urte bete ditu
maiatzaren
12an. Zorionak
gure berritsuari
atta, ama, Ma-
ddi eta Jose-
txoren partetik.

AASSIIEERR OOSSEESS

GGAAIINNZZAA bera-
tarrak 5 urte
beteko ditu
maiatzaren
23an. Zorionak
eta sartu aunitz
gol. Saioa, atta
eta amaren
partetik.

JJOONNEE EETTXXEE--
PPAARREE EELLRRIIOO

beratarrak 2
urte bete ditu
maiatzaren
17an. Zorionak
eta muxu handi
bat Olatz eta
familiaren
partetik.

IITTXXAASSOO EETTAA IIRRAATTII MMIINNDDEEGGIIAA

MMIITTXXEELLEENNAA aurtiztarrek 6 urte
beteko dituzte maiatzaren 24ean.
Zorionak atta, ama eta familia
guziaren partetik.

JJOOSSUUNNEE EETTAA JJOOHHAANNNNAA

RRAAMMIIRREEZZ lesakarrek maiatzaren
19an eta 23an 2 eta 6 urte
beteko dituzte. Zorionak familia
guztiaren partetik.

JJUULLEENN AALL--
TTZZUUGGAARRAAII UURR--
ZZEELLAAII berata-
rrak 7 urte bete
ditu maiatzaren
20an. Zorionak
eta muxu handi
bat izeba Esther
eta familiaren
partetik.

JJAANNIIRREE

AAPPEEZZTTEEGGIIAA

EETTXXEEBBEESSTTEE

sunbildarrak 7
urte bete ditu
maiatzaren
12an. Aunitz
urtez eta muxu
bat familiaren
partetik.

JJOOSSEEBBAA

OOTTXXOOTTEEKKOO

RREETTEEGGII

irundarrak urtea
beteko du
maiatzaren
30ean.
Zorionak
familiaren
partetik.

OOLLAATTZZ MMII--
TTXXEELLEENNAA SSAA--
GGAASSTTIIBBEELLTTZZAA

beratarrak 4
urte beteko ditu
ekainaren 4an.
Zorionak eta
muxu bat atta,
ama eta Be-
ñaten partetik.

JJUUAANNAA

GGAANNBBOOAAk 78
urte beteko ditu
maiatzaren
24ean.
Zorionak eta
aunitz urtez
familia osoaren
partetik.

EELLEENNAA EETTAA MMAAIITTAANNEE

etxalartarrek 2 eta 11 urte beteko
dituzte maiatzaren 7an eta
15ean. Zorionak eta muxu
haundi bat familiaren partetik.

PPAAUULL sunbildarrari zorionak
maiatzaren 19aren partez eta
IISSIIDDRROOri goraintziak. Bikote bat.

JJAAIIOONNEE

EETTXXAABBEE SSAANNZZ

beratarrak 8
urte beteko ditu
maiatzaren
24ean. Zorionak
familia osoaren
partetik.

MMIIKKEELL

EENNDDAARRAA

PPEETTRRIIRREENNAA

beratarrak 21
urte bete ditu
maiatzaren
16an. Zorionak
familiaren
partetik.

NNIICCOOLLAASS

MMEENNDDIIBBEERRRRII

AALLEEMMAANN ariz-
kundarrak ekai-
naren 12an ur-
teak beteko
ditu. Zorionak
familiaren par-
tetik. Txanpai-
nera gonbidatu!

LLEEIIRREE

EELLTTZZAAUURRDDIIAA

MMEENNDDIIBBEERRRRII

beratarrak 10
urte bete ditu
maiatzaren
19an. Zorionak
gure printzesari
familiaren
partetik.

IIÑÑAAKKII

EENNDDAARRAA

PPEETTRRIIRREENNAA

beratarrak 25
urte bete ditu
maiatzaren
19an. Zorionak
familiaren
partetik.

MMAAIIAALLEENN

RRUUIIZZ AALLTTZZUU--
GGUURREENN berata-
rrak 3 urte bete-
ko ditu ekaina-
ren 4an. Zorio-
nak familiaren
eta bereziki Lei-
reren partetik.
Muxuak.

EEIIDDEERR UURRRRUU--
TTIIAA TTEELLLLEE--
TTXXEEAAk 3 urte
bete ditu maia-
tzaren 21ean.
Aunitz urtez
Xabier, atta-ama
eta Elordiko
familiaren
partetik.

UUNNAAII LLEEIIZZAA

PPEERREEIIRRAA lesa-
karrak 3 urte
beteko ditu ekai-
naren 7an.
Zorionak Denis,
ama, atta, ama-
txi, izeba eta fa-
milia guziaren
partetik. Muxuak

XXAABBII

IIPPAARRRRAAGGIIRRRREE

ZZUUBBIIEETTAA

etxalartarrak
urtea beteko du
ekainaren 2an.
Zorionak eta
muxu bat atta
eta amaren
partetik.

AANNDDOONNII SSAANN

MMAARRTTIINN

doneztebarrak
10 urte beteko
ditu:
Zorionak zuri
opariak neri
belarritik tira zuri
Nik ez dut
beharrik.

AAIIMMAARR TTEE--
LLLLEETTXXEEAA IIRRAA--
OOLLAA igantzia-
rrak 3 urte bete
ditu maiatzaren
15ean. Zorionak
eta muxu handi
bat atta, ama
eta Markelen
partetik.

LLOOLLII LLAADDEERRAA

elizondarrak 70
urte beteko ditu
maiatzaren
25ean. Zorionak
familia osoaren
partetik.

JJAAIIOONNEE IIRRAAZZUU

AARRRRUUTTII

beratarrak urtea
beteko du
maiatzaren
25ean. Aunitz
urtez atta, ama,
Saioa eta
Sararen
partetik.



Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

Sukaldeak
Egongelak

Logelak
Bainugelak

LARUNBAT
ARRATSALDETAN 

IREKIA

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

%50
deskontua

4000 m2

erakusketa
AUKERA HANDIAK

KOLTXOIAK
• MALGUKIA
• LATEX-a
• MISTOA

OINARRIAK
• SOMIERRAK
• ABATIBLEAK
• TAPIZATUAK
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