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Irantzu Izeta
Xauliko arduraduna
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Lau urte ditu lanean Xaulik Baztanen. Argibide programako ekitaldi ezberdinen barnean, «Biak Bat»
aldizkaria argitaratu du Baigorriko gazte bulegoarekin batera.

Elizondoko San Fco. Javier
ikastetxeak
25 urte

Iñaki Eskudero
Asegarcera

28

Hogei urteko esku pilotari eratsundarrak lau urteko kontratua sinatu du Asegarce enpresarekin.
Afizionatutan herriarteko txapelketa irabazi berri du Baztanekin.
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DATUAK...
• Duela lau urte hasi zen
lanean Baztanen Xauli. Lehenik,
ezinduen astialdian laguntzeko
ekimena egin zen, eta gero,
Gazteen Informazio Bulegoa.
• Aurten, Argibide
proiektuaren barnean,
Baigorriko Gazte-Bulegoarekin
elkarlanean ari da. Biak Bat
aldizkaria karrikaratu dute,
harremanak sendotzeko
helburuarekin.
• Etorkizunera begira, udalak
zerbitzua bere gain hartzea
nahiko luke Irantzuk, «bertze
herrietan egiten den bezala».

Irantzu IZETA Baztango Xauliko arduraduna

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

«Baztan eta Baigorri arteko
harremana berreskuratu nahi dugu»
Aitor AROTZENA

Noiz eta zein helburu nagusirekin
sortu zen Xauli?
Duela lau urte sortu zen. Europatik
bazen dirulaguntza bat eta deialdi horri erantzunez ekimenen bat egiteko
ordua zela pentsatu genuen. Bi ekimen aurkeztu genituen: astialdiko
ekintzak ezindu sikikoekin eta gazte
informazio bulegoa.
Zein da gazte informazio bulegoak eskaintzen duen zerbitzua?
Bulegoan klase guzietako informazioa biltzen da. Informazio klase aunitz bada eta ez zaie gazteei ailegatzen, bidean gelditzen da. Aukera aunitz, lanbide aunitz badira, baina jendeak ez daki. Xaulin informazio hortara ailegatzeko modua daukate gazteek. Nafarroan hainbat gazte informazio bulego zeuden, baina BaztanBidasoa aldean ez zen batto ere. Bulegoan ez ezik, ikastetxeetara ere helarazten dugu informazio hori.
Orai Baigorriko gazte bulegoarekin harremanean zaudete eta ekimen berri bat ere baduzue esku artean…
Baigorritik hurbil gaude eta egoera
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«Gazte informazio zerbitzua
Baztango Udalak seriotasunez bere
gain hartzeko ordua da, bertze
tokietan bezala. Bertzenaz, itxi
egin beharko da»

iruditsuan bizi gara: bailara batean,
gazteria herri ezberdinetan nahiko
sakabanatua… orduan, harremanak
bultzatzeko asmoarekin eta elkarrekin zerbait egiteko asmoarekin Akitania-Nafarroa protokolo horren barne zerbait egitea pentsatu ginuen.
Argibide izeneko elkarlan proiektua
aurkeztu genuen eta dirulaguntza lortu genuen proiektua gauzatzeko.
Egitasmo horren barnean, Biak Bat
aldizkaria argitara eman duzue. Zer
biltzen duzue aldizkari horretan?
Argibide proiektuan hiru ekimen daude: informazioa elkar trukatzea, ikastetxeekin lan egitea eta elkarrekin
Biak Bat boletina ateratzea. Hiru hizkuntzatan atera dugu, errealitatea
kontuan hartuz eta bi ale eginen ditugu, bigarrena udazken aldera. Ikastetxeei dagokienez, ikasketa beka
batzuk proposatu ditugu, bai Baigo-

rrin baita eremu honetan ere. Hemen
ez du arrakastarik izan, baina Baigorrin bi proiektu interesgarri egin dituzte. Batzuk Baztango armarriei buruzko lana egin dute, herriz herri ibili ondotik eta erakusketa batean gauzatu dute; bertze ikastetxekoek CD
bat egin dute, Nafarroako herri ezberdinetako historian oinarrituta.
Geroari begira, zein etorkizun dauka Xaulik?
Hemen boluntario gisara ari gara, lau
urte dira lanean, jende guziarendako zerbitzua eskainiz eta nolabaitere udalaren aldetik inplikazio handiagoa nahiko genuke. Udaletik dirulaguntza bat eskuratzen dugu alokairua ordaintzeko, Nafarroako Gobernuak ere ematen du, baina gastuak handiak dira. Azkenean, diruan
pentsatzen egoten zara eta zure
egiazko lanean aritzeko denbora kentzen dizu. Horrelako zerbitzu batean
hortaz bizi den langile bat egon beharko litzateke. Zerbitzua hobeki emanen zen eta ordua da Udalak seriotasunez bere gain hartzeko, Nafarroako bertze toki guzietan bezala.
Bertzenaz, itxi egin beharko da.
2003/07/03 • 353. zbk.
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ARGAZKIAK: AITOR

Isabel Ibarrola, San Francisco Javier ikastetxeko zuzendaria eta Trinitxu Ariztia eta Idoia Goñi irakasleak, 25. urteurreneko ospakizunen karietara, ekainaren 14an ireki zen jolas parkean.

GARAI BATEAN BAZTAN OSOKO IKASLEAK BILDU ZITUEN

25 urte bete ditu Elizondoko
San Francisco Javier ikastetxeak
Elizondoko San Francisco
Javier ikastetxeak 25 urte bete
ditu ikasturte honetan.
Urteurrena gogoratzeko,
zenbait ekitaldi egin zituzten
ikasturte bukaerako aste
hondarrean. Bere garaian,
Baztan osoko ikasleak biltzen
ziren ikastetxe honetan eta
hortik hartu zuen konzentrazio
izena. Orduan kasik 700 ikasle
izatera ailegatu ziren. Gaur
egun guttiago dira, gehienak
Elizondokoak, baina baita
eskolarik ez duten herri
tailetakoak ere.
2003/07/03 • 353. zbk.

Aitor AROTZENA

Ikasturte osoan buruan izan dute
25. urteurrena Elizondoko San Francisco Javier ikastetxean, baina ikasturte akabaila arte ezin izan dute ospakizuna gauzatu, garai batean ikasle eta azken lau urteotan irakasle den
Idoia Goñik aipatu digunez: «Ortziralean ikasleekin jokuak eta tailerrak
egin genituen. Egun fuertea larunbata izan zen. Goizez ikasle ohiek dantzatutako Aurreskuarekin hasi ginen,
txistua ere ikasle ohiek jo zuten eta
gaur egungo ikasleek ere dantzatu
zuten. Graffitia egin zen, futbol partida Baztan futbol taldekoak gurasoen
aurka… Gaur egun famatuak diren
ikasle ohiak ekartzeko ere aprobetxatu genuen, Mikel Goñi, Otxandorena, Atxa… baita jolas parke berria
inauguratzeko ere. Aste osoan ar-

gazki zaharren erakusketa egin zen
eskolan, 25 urte hauetako oroitzapenak berritzeko».

BAZTANGO KONZENTRAZIO IZATETIK
ELIZONDOKO IKASTETXE IZATERA
Gaur egun, Baztango haurrak beraien herrietan aritzen dira 12 urteak
arte eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Lekarozen egiten dute. Horregatik, duela urte batzuetako kasik
700 ikasleetatik aurten 240 izatera
pasatu dira, gehienak Elizondokoak.
Halere, azken urteetan matrikulazio
kopuruak goiti egin du A eta D ereduak eskaintzen dituen ikastetxe publiko honetan, Isabel Ibarrola zuzendariak erran digunez. Bere ustez,
«kontzentrazioa zenean, balleko haurrek gehiago ezagutzen zuten elkar».
Hori kinto bestetan somatzen du Idoia
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Irakasle izan aitzinetik ikasle ere
izan zara ikastetxe honetan. Nola ikusten da eskola barreraren
bi aldeetan?
Nik 25 urte hauek
ilusio handiarekin
hartu ditut. Nire urte politenak hemen pasatu ditut
eta ilusioarekin
hartzen duzu.
Ikasle eta irakasle bezala arras ezberdina da. Ttikia
zarenean irakasleak urrunago

Irakaslea eta ikasle ohia
ikusten dituzu eta
orain zure lankideak dira eta arras
ongi moldatzen
gara. Lehendabiziko bizpahiru egunetan arraroa egiten zitzaidan, zure irakaslea zena
zure lankidea izatea, baina ez da
arazorik.
Lehengo eta
oraingo ikasleen
artean zein ezberdintasun somatzen dituzu?
Lehen eta orai, beti izan dira haur
mugituak eta haur
zintzoak. Gaur
egungo haurrek
gauza gehiago dituzte, guk ez genituenak. Igual guk
gehiago baloratzen genituen gauzak, lortzeko zailagoak zirelako.
Lehenago ez zen
hainbertzeko hurbiltasunik, baina
berdintsua da.

“Gaurko haurrek guzia
daukate eta guk gehiago
baloratzen genituen
gauzak, lortzeko
zailagoak zirelako”

Goñik. Bera kontzentrazioan aritu zenez, Baztan osoko jendea ezagutzen
duen bitartean, ikastolan ikasi zuten
bere lagunek bakarrik Elizondoko jendea ezagutzen dutela dio. 25. urteurreneko ospakizunen ondotik, heldu
den ikasturtera begira daude San Francisco Javier ikastetxean, zuzendariak
jakinarazi digunez: «Eskola polita dugu, batez ere patioak eta kirol eremuak.
Beti badugu zerrenda bat, hobetzen
ahal diren gauzekin, hori ez da inoiz
akitzen. Orai jolas parkea inauguratu
dugu, erabat berria da. Orai duguna
mantenduz, hobetzen joan nahi dugu.
Heldu den ikasturtean Haur Hezkuntzan bertze gela berri bat izanen dugu, 3 urtekoentzat D ereduan. Haur
Hezkuntzan zazpi gela izatea helburu
garrantzitsua da guretako, orai bortz
ditugula kontuan hartuz».

Isabel IBARROLA Zuzendaria eta irakasle

Zein ezaugarri ditu eta izan ditu
ikastetxeak?
Garai batean konzentrazioa izan zenean Baztango
herri guzietatik
etortzen ziren, baina orai gehienak
Elizondokoak dira. Erreformarekin
batera, kontzentrazioa desagertu
zen. Orain herrietan ikasten dute
seigarren maila artio eta gero zuzenean Lekarozera
joaten dira. He-

men ditugun haurrak Elizondokoak
dira eta Baztanen
badira bizpahiru
herri eskola itxi zutenak eta handik
etortzen dira, Berroeta, Aniz eta Lekarozkoak adibidez, edo baserrietan bizi direnak.
3 eta 12 urte arteko haurrak ditugu.
Horrek ikasle kopuruan ere eragina izanen du…
600 ikasletik goiti
izan zuen San
Francisco Javier
ikastetxeak aspaldian eta aurten
240 ditu. Dena
den, azken urteetan matrikula kopuruak goiti egin
du. 1980an D ereduan hasi ginen
ematen eta hasieran guti ziren, baina orain gehienak
eredu horretan ari
dira, A ereduan
gero eta gutiago.

“Baztan osoko 600 ikasle
izatera ailegatu ginen, orai
ikasleak Elizondo eta
eskolarik gabeko
herrietakoak dira”

Trinitxu ARIZTIA 25 urtez irakasle

25 urte hauetan
zein aldaketa somatu dituzu?
Gure helburua beti neska-mutikoak
hazi eta hezitzea
izan da, baina erakusteko modua aldatu egin da, batez ere pedagogia
metodoak orai politagoak dira. Ikasleak berdintsuak
dira garai guzietan, baina lehen
ikasgela bakoitzean haur gehiago
zegoen. Nire semea sortu zelarik,

klasean 42 ume nituen, orain gehienez 19 daude.
Orain elkartasun
eta tratu handiagoa dago irakasle
eta ikasleen artean. Konfidantza
gehiago dago eta
gehiago hurbiltzen
zara ume bakoitzarengana, baita
gurasoengana
ere, hori da alde
positiboa. Lehenago hainbertze
ume zirenez, bazegoen maisu eta
umeen arteko eskaloi bat. Gurasoak ere etortzen ziren, baina gutiago. Orai gehiago
arduratzen dira,
aunitz aldiz etortzen dira eta giro
hobea da. Konfidantza eta hurbiltasun horri neurria
hartzea da zailena, ez dadila
errespetu falta
bihurtu.

“Elkartasun, konfidantza
eta tratu handiagoa dago
orai irakasleen eta
ikasleen artean, baina
neurria hartu behar zaio”

ARGAZKI ALBUMA
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

Zentzugabekeria
Harriduraz irakurri ditugu Jose Luis Etxegarai
Lesakako alkate ohiaren
adierazpenak. Adierazpen horietan Onini leporatzen dio bere taldeko zinegotzi baten botoa erosten saiatu izana. (…) Gezur eta faltsukeria hauek
guztiak baloratu baino lehen, kronologikoki datu
eta egintza batzuk aipatu
nahi genituzke:
Ekainaren 9an Lesakako Batzokian bilera egin
genuen EAJ/PNV-EAk eta
Oninek udal berriaren egitura eta funtzionamendua
adosteko. Bilera bukatutakoan, J.L. Etxegaraik aitzinatu zigun 14an nobedade bat izanen zela eta,
horrenbertzez, udala eratu baino 10 minutu lehenago egin genuen hitzordua. Karguen bateraezintasunarengatik alkatetzari uko egiteaz ari zen.
Ekainaren 10ean Zonaldeko Hauteskunde Batzordearen aitzinean uko
egin zion zinegotzi karguari. Ekainaren 11rako
EAJ/PNV-EAkoen eskuetan zeuden zinegotzi guztien egiaztagiria, alkate
ohiaren ordezkoarena barne. Hurrengo bi egunetan
telefono deiak izan ziren,
eta purrustadak toki publikoetan. Traidoretzat
hartu gaituzte, alkate ohia
eta EAJ/PNV iraindu ditugula leporatu digute,
etxez etxe banatu dugun
idazkian oinarrituz. Idazki horretan hauteskundeen emaitzen balorazioa
egiten genuen.
Udalak eratu ondotik
hasi ziren arestian aipatutako adierazpenak agertzen komunikabideetan.
Alkate ohiak ziurtatzen du
ortziral arratsaldean (ekainak 13) bere taldeko zinegotzi batek erran ziola
zein zen gure ustezko maniobra eta berehala uko

egin ziola zinegotzi izateari: Nola erraten ahal da
tamaina horretako gezurra, bi egun lehenago uko
egin baitzion zinegotzi karguari? Onin udal taldeak
ukatzen ditu gezur horiek
guztiak, hagitz larriak iruditzen baitzaizkio. Gibelera egitea eskatu nahi
diogu Lesakako alkate
ohiari, gure taldearen irudia orbanik gabe gera dadin, susmo eta zalantza
izpirik gabe alegia. Akusazio faltsu hauen aitzinean demanda judizial bat
tartekatzeko eskubidea
guretzat gordetzen dugu,
akusazio horiek egin diguten kaltea konpontzeko.
Kontakizun izan diren
egintza eta egoerak ez dira existitu eta paranoiatzat hartzen ditugu. Montaje honen arrazoiak aztertuz bururatzen zaigun
zentzuzko azalpen bakarra da JL Etxegarairen plana ez zela alkate izaten
jarraitzea, eta hautesleen
aitzinean bere burua justifikatzeko modu bat behar zuela.
Bertzeen etika eta
duintasuna zalantzan jarri aitzinetik, nork bere buruari begiratu behar dio,
modu eredugarri batean
jokatuz, are gehiago horrenbertze urtez ardura
politikoa izan duenean eta
Nafarroako Parlamentuan
hautetsia denean. Azken
urteetako udal kudeaketa erduari erreparatuz gero, harrokeria, larderia eta
elkarrizketa falta dira ezaugarri nagusiak erabakiak
hartzerakoan. 16 urtez Lesakako alkatea izan dena
eskaintzen ari den ikuskizun penagarriarekin minduta gaude, huts egin digutela sentitzen dugu.
Bukatzeko, gure lankideak diren EAJ/PNVEAko zinegotziei eskatu
nahi dizuegu ez kontuan
hartzea mamu zahar ho-

riek. Udal kudeaketan aro
berri bat hastera doa, elkarlanean eta elkarrizketa etengabean. Guk, gure aldetik, ilusio handiz
ekingo diogu lanari, behar handia baita.
ONIN Udal Taldea

Hauteskunderik gabe
Beran. Normaltasuna?
Honako testu hau sinatzen dugunok, zu bezala, beratar batzuk gara, Berako Kultur Batzordeko zenbait kide, sentsibilitate eta ideia ezberdineko pertsonak. Ez gara alderdi politiko bat, ez
talde egituratu bat, momentu konkretu honetan
kezka berak arduratzen
duen herritar multzo bat
baizik:
Zer gertatzen ari da eta
zer gertatuko da Berako
Herriko Etxean?
Denok dakigu azkeneko hauteskundeetan talde bakarra aurkeztu dela
udaletxera, inor gehiago
ez. Eta ongi dakigu lan
egiteko prest egon den talde bakar hau ilegalizatu
dutela Alderdien Lege berria dela eta. Herritar aunitzen babesa lortu duten
arren, ezin izanen dute
guretzat lanean segitu.
Galera haundia da hau
gure ustez, orain arte Berako Udalean egon diren
hiru taldeek beren sentsibilitate ezberdinetatik, elkarrekin lan egiteko gaitasun haundia erakutsi
baitute.
Gure aldetik, kultur arloan egiten dugun gogoeta herriko bertze esparruetara hedatzeko beharra sentitzen dugu. Herriak momentu honetan bizi duen egoerari buruz hitz
egiteko bildu gara, eta bertan hainbat galdera edo
kezka sortu zaizkigu:
Zergatik osatu da zerrenda bakarra 3.600 biz-

tanle dituen herrian? Udalera aurkezteak arriskua
suposatzen duelako? Indibidualistak garelako?
Bertze batzuek guretzat
lan eginen duten segurtasuna dugulako?
Zer nolako herria nahi
dugu? Herritar gisara, zer
egiteko prest gaude? Zein
da orain, eta zein izan daiteke gure parte hartzea
herrian eta Herriko Etxean? Zer egin beharko litzateke Herriko Etxea ahalik eta zabalena izateko?
Nola bideratu herriaren alde lan egiteko prest direnak?
Honekin lotuta, laister
bere ibilbidea bukatuko
duen udalbatzari eskerrak
eman nahi dizkiogu, bere
lana gogo onez eta ahal
bezain ongi egiten saiatu
dela pentsatzen baitugu.
Hauetako batzuei ez diete bere lanarekin segitzen
utzi. Bere ideiekin ados
egon edo ez, egoera kezkagarria dela uste dugu,
herritar guztien parte hartzea behar baitugu. Zurea
ere bai.
Hala ere, aitzinera jo
behar dela pentsatzen dugu, irtenbideak bilatu, zubiak eraiki, elkartzen gaituenari lotu, eta ahaleginak egin. Guztion ideiak,
iradokizunak eta proposamenak jaso nahi ditugu. Zurea egin nahi baduzu, idatzi uztailaren 4a
baino lehen Berako 24.
Posta Kutxara.
Zure esku, gure esku...
Bera.
Ander Alzuri, Bittori Telletxea, Blanca Esther Lasa,
Blanki Etxeberria, Fernando
Berasain, Gorane Artieda,
Helena Kaperotxipi, Izaskun
Abril, Jon Abril, Jon Zelaieta, Joxelu Berasategi, Koro
Irazoki, Kristina Lasarte,
Lourdes Alunda, Maria Agirre, Mari Carmen Alonso,
Mari Sol Taberna, Pili Albistur, Txaro Zubieta.
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«Baztani buruzko
topiko aunitz badaude,
kontserbadoreak
garela eta horrelako
gauzak, baina ez diote
errealitateari
erantzuten eta hori
erakusteko ordua dela
iruditzen zait, ballearen
bertze irudia
ezagutarazteko ordua
da, progresoa,
modernitatea,
etorkizunera, mundura
eta ideiei zabaldua
dela, seguru aski
egiazkoagoa baita».

«Baztan herri handia
da, beraz aukera
aunitz baditu, baina
baita behar aunitz ere.
Dirulaguntzak
banatzeko sistema
ofiziala ez zaigu
logikoa ezta neurri
onekoa iruditzen. Hori
Gobernuari eta
Parlamentuari helarazi
behar zaio eta espero
dut aditzea eta
kontuan hartzea.
Hemen ez da arazo
handirik, baina
kanpotarraren tabua
kendu eta inmigrantea
ongi hartu eta
errespetatzen ikasi
behar dugu».
Virginia ALEMAN
Baztango alkatesa
D.Noticias 2003-06-19

• 11 GALDERA LABUR•
Sanferminetako txupinazoa igandean aurten: bestak hasi arte, ortzirala eta larunbata etxean?
Ez dut uste. Lesakar gehienak bezala, asteburua ere
probextuko dut.
San Fermin eguna, luzeegia ezpatadantzarientzat?
Bai eta ez. Teorian luzea da, goiz hasten garelakoz, baina xaltxan sartua zaudenean labur egiten da.
Peñen eguna: oraindik errekan sartzeko gogoekin?
Gero eta guttiago, baina aurtengo bero hauekin ongi etorriko da.
Umeen eguna: atsedena?
Bai, relax pixko bat izaten da, egunez
batez ere.
Ezkonduen eguna: bikotearekin edo
bikote gabe?
Azkeneko urteetan bikotearekin. Aurten ere seguru aski bai.
Goizaldean, txokolatea txurroekin
edo arraultzea magrarekin?
Arraultzea magrarekin, bi aldiz.
Betizuetan ateratzen den bakarretakoa zara. Desagertzera doaien
ikuskizuna da?
Trixtea da, baina noski bai. Gazteak
gero eta guttiago ikusten dira. Ordua
ere ez da egokiena.
Dantza plazan edo ostatuan?
Ostatuetan bai, plazan tarteka.
Uztailaren 11. Bestondoa ohatzean, lanean edo
Iruñean?
Arratsean Iruñean buelta bat emanen dugu.
Beti Gaztek Preferentera igotzea lortu
du. Heldu den urtean berriz beheiti?
Igotzea jaustea baino zailagoa da. Nik
uste dut mantenduko garela.
Aurten ere golegile nagusia izan zara.
Azeri zaharraren golak dira zureak?
Esperientziak laguntzen du, bai.

Iñigo RODRIGUEZ

Beti Gazteko jokalaria
eta ezpatadantzaria

MALDAERREKA, S.L.

MALDAERREKA
FUNERARIA
ZERBITZUAK

FUNERARIA
ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA

PAGOLA

Bortziriak eta Malerrekan
24 orduko zerbitzua beilatokian
eta etxean prezio guzietan

TXISTORRAREN
IZENA

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

✆ 948 630 054
Altzateko Plaza, 2
BERA

✆ 948 637404
✆ 900 704704
2003/07/03 • 353. zbk.
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ERREPIDEAK
KULTURA

OSASUNA

Nafarroa eta Iparraldea lotzen dituzten
bideak hobetzeko laguntza Europatik

Erretzeari
uzteko
laguntzak

Elizondo eta Aldude artean pista berria ere eginen litzateke
ttipi-ttapa

Sara eta Zugarramurdi arteko bidea hobetzeko eta Elizondo eta
Aldude artean bide berria egiteko dirulaguntaz emanen du Europako Interreg programak. Aurrekontuaren erdia estaltzera ailegatzen
ahal da Europako dirulaguntza. Gainera, Nafarroako errepide zatien
gastuaren %80a Nafarroako Gobernuak ordainduko duela jakinarazi die Zugarramurdi
eta Baztango udalei.
Honela, Zugarramurdi eta Sara arteko
5,7 kilometroko bidea
moldatzeak 207.908 euroko aurrekontua izanen du. Europako laguntza kontuan hartu
gabe, 101.600 euro Nafarroako Gobernuak ordainduko ditu, 25.400
euro Zugarramurdiko
udalak eta 80.098 euro
Sarako Udalak.
Baztan eta Aldude arteko bidearen kasuan,
berritik egin beharko litzateke, Bailei inguruko
Belaun mendi-lepotik

ARTXIBOKOA

Zugarramurdi eta Sara, Elizondo eta Aldude eta Orbaitzeta eta Idopile arteko bideak moldatu eta zabaltzeko dirulaguntza eman dute Europatik.

hasi eta Aldudeko pistarekin lotuz. Aurrekontua 605.554 eurokoa
izanen litzateke; Nafarroako Gobernuak
440.000 euro ordaindu-

GOYA
JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK
ERREMINTAK

✆ 948631076 • BERA

Altzate, 5 • ✆ 948630083 BERA

JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN
666 235 466
948 630 683
Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA
2003/07/03 • 353. zbk.

ko ditu, Baztan Balleko
Udalak 110.000 euro,
Baigorriko Herriko Etxeak 32.024 euro eta Aldudeko herriak 23.530
euro. Beti ere, gastua

murriztuko da Europako dirulaguntzari esker.
Inguru honetatik kanpo. Orbaitzeta eta Idopile arteko bidea ere
moldatuko da.

Nafarroako Gobernuak tabakoa erretzeari uzten saiatzen direnei medikamentuen
gastuaren %60a finantziatuko die, ekainaren
16an onartutako foru
dekretuaren arabera.
Nikotinaren partxe
transdermikoak eta
Bupropión Nafarroaren baliabide propioen
kargura finantziatuko
dira. Beraz, tabakoari
buruzko ekintzen Foru Planak erretzeari uzteko sustatzen dituen
programetan aritzen
diren eta Osasunbidearen osasun txartela
duten nafar herritarrek
errezeta ofizial bat jasoko dute, Foru Erkidegoaren fondoen kargura finantzatzen diren medikamentuena
bezalakoa. Tabakoa
uzteko prozesuan
laguntzen dien medikuak eginen die errezeta eta medikazioaren egiazko kostuaren
%40 bertzerik ez dute
ordainduko. Jubilatuek
eta pentsiodunek erabateko finantziazio publikoa izanen dute, Gizarte Segurantzak edo
Foru Erkidegoak berak finantziatzen dituzten gainerako medikamentuek bezalaxe.

herriz herri
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FLASH

Udal haurtzaindegian izen emateko
bigarren epea akautu da
Onartutakoen behin betiko zerrenda uztailaren 14an argitaratuko da
Amaia eta Ainhoa

Ander Rodrigez Kortak
Espainiako igeriketa txapelketan parte hartuko
du uztailaren 10etik
13ra Valentzian. 5 probatan parte hartzeko guttieneko denbora baldin
badu ere, gehienez 3
probatan parte hartzen
ahal du. Joan den asteburuan ere Euskadiko txapelketan parte
hartu zuen.

Igerilekua

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Ekainaren 15ean, Isidoro Fagoaga Musika Eskolak antolatua, musika banden alardea egin zen. Goizez, Buñuel, Zangoza, Ribaforada, Beasain, Lesaka eta Berako berrehun bat musikarien erritmo eta doinuek bete zituzten auzo eta karrikak. Herriko Etxeko plazan egin zitzaien ongietorria musika bandei eta eguerdian, kalejiraren ondotik, Altzateko Plazan bildu ziren. Marijo
Bergara, musika eskolako zuzendariak aipatu zuenez, Beran Musika Banda
sortzeko ahaleginean ari dira eta beraien esku dagoen guzia egiten saiatuko dira, hori baitzen azkenean alarde honen helburuetako bat.

tuzten familien kasuak
ere baloratuko ditu Hautaketa Batzordeak, noski, hauek frogatuta egon
ezkero. Aipatzekoa da,
izena emateko ireki zen
lehendabiziko epean
izena eman zuten haurrek izanen dutela lehentasuna umeak onartzerakoan. Bertzetik,
matrikula egiteko abisua bere momentuan
emanen du udalak.

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

Gure Txokoak ez du nesken futbol
talderik izanen datorren denboraldian

Gure Txokoa neska
taldea datorren denboraldian ez da arituko
neska gutti baitago jokatzeko. Horregatik jokalari gehienak Irungo
Mariño taldera joatea
erabaki dute. G.T. Mariño izenarekin osatu dute taldea eta Mariñok
berak ordainduko diz-

kie ligako gastu guziak.
Bertzalde, Iruñeko
Lagunak nesken futbol
taldeak igoera fasea jokatu du azken egun
hauetan. Horrela, talde
honek partidu horiek aritu ondoren mailaz goitzea lortu du eta Espainiako Superligan ariko
da heldu den denboral-

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

✆ 948630155

BERA

Ekainaren 14an ideki zituen eta irailaren 14an
itxiko ditu ateak igerilekuak. Egunero 11:00etatik 20:00etara zabalik egonen dira. Urtero
bezala igeriketa ikastaroak emanen dira uztailaren 21etik abuztuaren 24ra. Berrikuntza
bezala, uztailean aquaerobic ikastaroa eta uztail eta abuztu bukaerako bi gauez musika eta
dantza afrikarren ikuskizunak izanen dira.

dian. Talde honetan, Berako Miriam Erkizia aritzen da eta orain bertze
beratar bati eskaini diote aritzeko aukera, Ane
Bergarari hain zuzen.
Beraz, datorren denboraldian bi beratar gazte
hauek maila nazionalean ikusi ahal izanen ditugu talde nagusienekin aritzen, adibidez,
Athletic-eko nesken
kontra.
✆ 948 631462
Altzate 1 • BERA

Udal Haurtzaindegiak datorren ikasturtean ateak zabaltzeko asmoak ditu. 2001, 2002
eta 2003an jaiotako
umeak hartuko ditu
haurtzaindegiak. Ekainaren 9tik 16ra bitarteko epea zuten gurasoek izena emateko baina epe hori luzatu zen.
Bigarren epea ekainaren 25etik 30era zabaldu zen hain zuzen. Adin
tarte horretan, 2 urte arteko adin tartean, 98
ume inguru badaude eta
ekainaren 26an 23 gurasok emana zuten izena. Onartutakoen behin
behineko zerrenda uztailaren 4an argitaratuko da eta erreklamazioak 7tik 10era aurkezten ahal dira. Eskaera guztiak aztertu ondoren, onartuko diren
umeen behin betiko zerrenda uztailaren 14an
argitaratuko du udalak.
Gurasoen etxea edo gurasoetako baten lantokia haurtzaindegitik hurbil egoteari emanen zaio
puntuaziorik handiena
eta ondotik gehien baloratuko diren ezaugarriak hauek dira: gurasoen lan egoera, errenta maila eta familiaren
osaeraren egoera. Gainera, behar larriak di-

Espainiako
igeriketa
txapelketara

2003/07/03 • 353. zbk.
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LESAKA

Juan Fermin Mitxelena izanen da
alkate datozen lau urteetan

Joxe Luis Etxegaraik, 16 urteren ondotik, kargua utzi du ustekabean
Aitor AROTZENA

Azken 16 urteotan
Lesakako alkate izan
den Jose Luis Etxegaraik karguari errenuntzia egin ondotik, Juan
Fermin Mitxelena izanen da Lesakako alkate legealdi berri honetan. Horrela, bada, EAJEAko zerrendan 7. postuan zen Peio Apeztegia kontzejal sartuko da.
Legez kanpo utzitako Herria Aintzinera Plataformako partaideak
Batzar Aretoan elkartu
ziren ekainaren 14an
«Lapurretarik ez! Demokrazia Euskal Herriarentzat» zioten kartelekin. Udaletxeko balkoitik ere pankarta handi bat zintzilikatu zuten.
Izan ere, Plataforma honetatik aditzera emandakoaren arabera, euren alde emandako botoak kontuan hartu izan
balira, EAJ-EAk bortz
ordezkari izanen lituzke Lesakako Herriko
Etxean, ONINek lau eta
Herria Aintzinera plataformak bi.
Juan Fermin Mitxelena Larralde da, beraz,
alkate berria. Lehendik
ere zortzi urte bete ditu
Herriko Etxean, eta azken legealdian bera zen
alkate-ordea.
Dena den, karguari

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Etxalarko laugarren trikitixa txapelketan, 13 eta 15 urte arteko mailan, txapeldun suertatu ziren Raquel eta Itsaso Fagoaga ahizpa lesakarrak. Ekainaren 22an egin zen txapelketa honetan izan ziren Lesakako bikote gehiago ere: 7-12 urte artekoetan, Esther Gurutxet eta Iñaki Pikabea, eta 13-15 urtekoetan, Itsaso Fagoaga eta Maider Etxandi, Ioar Oteiza eta Maddi Uranga
eta Maider Etxandi eta Ioar Oteiza. Fagoaga ahizpak musika tresnak aldatuta ere aritu ziren. Orain, Baztan-Malerreka-Bidasoa aldeko gazteen 6. Trikitixa Txapelketaren finala eginen da uztailaren 5ean Lesakan.

errenuntzia egin ondotik, Jose Luis Etxegaraik prentsari egindako
adierazpenek hauts
handia harrotu dute.
Adierazpen hauetan,
Onin taldeari EAJ-EA
taldeko zinegotzi baten
botoa erosten saiatu izana leporatu zion: «gure
taldeko zinegotziak jakinarazi zidan maniobra
hori egitea proposatu
ziotela, eta berehala uko
egin nion zinegotzi kar-

gua hartzeari. Jakina, ni
joatea lortu dute, baina
traizioa egin diote Lesakako herriari. Nire zinegotzi bat erosten saiatu dira, eta ez dute kategoria politikorik nire
mahaian jartzeko».
Onin taldeak erantzun egin die adierazpen hauei eta «paranoia
eta montajetzat» hartu
ditu, demanda egiteko
eskubidea gordez. Oninen ustez, «azalpen ba-

karra da Etxegarairen
plana ez zela alkate izaten jarraitzea, eta hautesleen aintzinean bere
burua justifikatzeko modu bat behar zuela».
EAJ-EAko gaur egungo
zinegotziei «mamu zahar horiek kontuan ez
hartzea» eskatu die
Onin udal taldeak: «Udal
kudeaketan aro berri bat
hastera doa, elkarlanean eta elkarrizketa etengabean oinarritua».

ZUBIONDO JATETXEA

Ondarea
zainduz
Azkainekin

Ekainaren 21 eta
22ko asteburuan, Ondarea Zainduz egitasmoa gauzatu zen, Lesakak Azkainekin duen
senidetzearen barnean eta Udalbiltza®ko
Hurbiltzen ekimenak
sustatua. Ekintza garrantzitsuena igande
arratsaldean egin zen.
Lesakako herritarrek
ibilaldi gidatua eskaini
zieten Azkaineko bisitariei, herriko garapen
historikoaren berri
emanez, aztarna monumentalen lekukotasunaz baliatuz.
Larunbatean, kultur
ondarearen inguruan
aitzinera eraman diren
zenbait esperientziaren berri eman zen. Azkaingo ordezkariek
«Ondare gaua» egitasmoa azaldu zuten,
Irunberrikoak 2003ko
Nafarroa Oinezeri buruz, Baztandarren Biltzarrari buruz, Zubietako Errotaz, Nabarraldeko ordezkariak Nafarroako ondare aberastasunaz; “Antso III.a
Handia: Nafarroa Osoa
Gogoan” proiektuaz,
eta lesakarrak Ondarea Zainduz proiektuarem xehetasunei gain
aritu ziren.
Ondarea Zainduz
Udalak antolatutako
programa da eta Europako Batasuneko Hiri
Arteko Senidetze programaren laguntza du.

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR
2003/07/03 • 353. zbk.
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Irune eta Itsaso Elizagoien
hirugarren izan ziren Etxalarko
IV. trikitixa txapelketan
Alaitz Danborienak eta Maitane Altzugurenek ere
parte hartu zuten ekainaren 22ko saioan
Joseba eta Nerea

Ekainaren 22an burutu zen laugarren Etxalarko Trikitixa txapelketa, parte hartu zuten trikitilari gazteek bero izugarria lagun (edo etsai)
zutela. Euskal Herri osoko 14 bikote lehiatu ziren herriko plazan arratsaldeko 6etatik aitzin
egin zen txapelketan. Bi
kategoriatan banatu ziren trikitilari guziak. 7 urtetik 12ra talde bat eta
12tik 15era bertze bat.
Lehenbiziko kategoriako hoberenak Eneritz
Bengoetxea donostiarra eta Edurne Errandonea andoaindarra
izan zirela erabaki zuen
Edurne Iturbek eta Oihana Irastorzak osaturiko
epaimahaiak. Bigarren
postuan, berriz, Ziordiko Eider Alzelai eta Urdiaingo Jone Unamuno
gelditu ziren eta hirugarrenean Irune eta Itsaso Elizagoien ahizpa
etxalartarrak. Nagusiagoen kategoriako ira-

bazleak Raquel eta Itsaso Fagoaga lesakarrak
izan ziren, Ixiar Elola eta
Eider Gorostidi gipuzkoarren aitzinetik.
Etxalarko ordezkariek saio txukuna egin
zuten eta nahiz eta ez
zuten lehenbiziko hiru
postuetan sartzerik izan,
gustura ageri ziren Irune eta Itsaso Elizagoien
eta Alaitz Danboriena
eta Maitane Altzuguren
trikitilari gazteak. Beraiek izan ziren herritarren txalo eta animorik
beroenak hartu zituztenak. Jone Elgorriaga irakasle eta antolatzailea
gustora ageri zen musikarien mailarekin.

Igerilekuak
irekiak
ekainaren 21etik

Uda hastearekin batera, eta baita lehenagotik ere, tenperatura
ikaragarriek buruko mina eman arte kiskali gaituzte goitik beheiti. Horregatik, aurten inoiz bai-

loredenda
Albistur, 39-K
☎ 627542
LESAKA

• bitxikeriak •
• opariak •
• enmarkazioak •

no gehiago eskertu dugu etxalartarrok igerilekuen irekiera. Uda ailegatu zen egunean berean, ekainaren 21ean,
ireki ziren Lesakako
Izaskun Obeso eta Itsaso Leizaren ardurapean dauden igerilekuak.
Aurtengo sasoirako paratu dituzten prezioak
hauexek dira: egunekoa
1,65 euro 7-10 urte bitartekoak; 2,70 euro 1116 urte bitartekoak eta
16 urtetik goitikoak 4 euro. Aldiz, sasoi osorako
bonoa egin nahi izanez
gero 2-10 urte bitartekoek 9,95 euro ordaindu beharko dute; 11-16
urte bitartekoek 16,55
euro eta 16tik aitzin
32,10 euro.

Txinako
diapositiba
emanaldia

Jon Abril eta Asier
Gogortza kazetari beratarrek joan den abenduan txinara eginiko bidaiaren ingurukoak kon-

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Irune eta Itsaso Elizagoien, eta Alaitz Danboriena
eta Maitane Altzuguren gustura bere sariekin.

tatuko zituzten joan den
ekainaren 27an, ortzirala, Kultur Etxean eginen zen diapositiba
emanaldian. Ilunabarreko zortzietan izan zen
Etxalarko Euskara Batzordeak antolaturiko
emanaldia eta koadrila
polita bildu zen bi gazteen abenturaren berri
izateko.

Udaleku irekiak

Ekainaren azkeneko
astean hasi ziren seigarren aldiz Ipurtargi Ai-

sialdi Taldeak antolatzen dituen Udaleku Irekiak. Aurtengoan Amaia
Agirre eta Leire Olagarairen gidaritzapean, 35
bat haur hasi ziren 4 astez luzatuko diren udalekuetan. Beti ere ongi
pasatzeko helburuarekin, mendira ibilaldiak,
eskulanak, antzerkiak,
jolasak eta bertze hainbat gauza eginen dituzte datozen egunetako
bero zakarrak ahalik eta
modurik hoberenean
pasatzeko.

Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
EguneroInprenta
irekia
lanak
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •
2003/07/03 • 353. zbk.
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IGANTZI

Herria ezagutuz

Uztailaren erdian hasiko dira
haurren udako aktibitateak

Fernando Senosiain eta Mikel Zelestino izanen dira irakasle berriak
Oskar TXOPERENA

Bertze zenbait herritan lehenago hasiak ziren haurrentzako udako aktibitateekin, baina
aurtengoa izanen da
Igantzin lehenbiziko urtea. Informazio eta izenemate orria zabaldu
zuten eskolatik ekain
hasieran eta 17rako zuten eman beharra izena aktibitateetan parte
hartu nahi zutenek. Hilabete bat iraunen dute, uztailaren erditik
abuztuaren erdira arte,
eta hagitz joku eta aktibitate ezberdin prestatu dituzte izena eman
dutenentzat: Erreka garbiketa, piszina jokoak,
saskigintza, kirola… Begiraleak Lesakako aisialdi talde baten ardurapean egonen dira.

Berria-ri
laguntza

Akaututzat eman da
dagoeneko Berriaren aldeko kanpaina eta aurreikuspen baikorrenak
ere gainditu ditu dirubilketak. Azkenean 3.500
euro bildu dira 300 eta

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Ekainaren 14an Zegamako Orkatz Abesbatza entzuteko aukera izan genuen
elizara ilunabarrez hurbildu ginenok. Igantziko Abesbatzak antolatuta, kontzertu ederra eskaini zuten. Ez zen jende sobera bildu, horrelako ikuskizunetarako ez delako akaso garairik hoberena, baina bertaratutakoek 1987an
sortutako abesbatz honi dagoeneko ongi gorpuztuta dagoen taldearen itxura hartu zioten. Motza egin zitzaien ordu bete pasatuxea iraun zuen ekitaldia. Ohi denez, bestak Biltoki Elkartean izan zuen segida, bi abesbatzek elkarrekin egindako afarian.

50 euroko akzioetan.
Pozik egoteko moduko
kopurua.

Irakasle berriak

Akautu berria da
2002-2003 ikasturtea.
Urtero bezala, akabila
aldera, haurraren eguna eta egun bateko bidaia egin dira. Baina ber-

tze berri bat ere jakiteko aukera eman du irailak. Alex eta Maite irakasleak behin-behineko lanaldia betetzen ari
ziren azken urteotan,
baina hurrengo ikasturtean ez dute Igantzira
etortzerik izanen, lanpostuak bete egin direlako. Fernando Seno-

siain eta Mikel Zelestino, bata iruñearra eta
bertzea gasteiztarra,
oker ez bagaude, izanen dira irailetik aitzinera lanpostuak hartuko dituztenak. Gogotik
ari beharko dute Alex
eta Maitek Igantzin erakutsi duten gogoa eta
mailara iristeko.

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta
Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Foruen Plaza 1 • ✆ 948 631155 • BERA

AUXILIAR DE
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.

abokatua

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera
• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina…)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak…)

Altzate 17 • BERA • ✆ 948 630 763

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

Alberto
Alberto RETEGI
RETEGI

2003/07/03 • 353. zbk.

Latsaga
karrika berria

Behin baino gehiagotan aipatu izan dugu
zutabe honetan Berrizaundik Arantzarako
errepidea 1890a inguruan hasi zela. Igantziko herria errepide
berriarekin non lotu
erabakitzea aunitz
gosta zen, baina Sarrolatik atera eta Gaztaibakarren elkartuko
zirela erabaki zenean
bertze eztabaida sortu zen herrian, Sarrolatik plazara nondik joan: (“1891: La opinión
del pueblo está dividida acerca del trayecto de la carretera
hasta llegar a la plaza”). Alde batetik, Latsaga karrikako etxeek, Goietxeatik Antsolazena bitartekoek,
karrika berria euren
baratzeetatik egitea
nahi zuten, eta herriko goialdeak berriz karrika-zarretik zuten
nahiago. Kontuak kontu, 1892an egin zen
gaur egun ezagutzen
dugun Latsaga Karrikaren zati hori, Seroneatik Goietxeara doaiena, alegia. Erabakia hartzeko, ordea,
euren baratze zati
haundiak oparitzera
ere iritsi ziren lehen aipatu ditugun etxeen
jabeak, Antsolazenakoa bertzeak bertze:
“1892: Dñª Martina Belarra ofrece gratuitamente al Ayuntamiento la huerta de
Ansolacena”.

herriz herri
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ARANTZA

Herriko gaztetxoen idazlanak
berriz ere saritu dituzte

Aitziber Lizardik eta Leire Mitxelenak lanik hoberenak egin dituzte
Nerea ALTZURI

San Juan egunean,
ekainaren 24an egin
zen sari banaketan Iruñean. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta
Kultura departamentuak, Literatura, Dialektologia, Etnologia, Irakurketa eta Deklamazio
arloetan antolatu lehiaketetan sarituak izan dira eskualdeko zenbait
ikastetxeetan. Ez da lehendabiziko aldia, herriko eskolako gaztetxoak sarituak izaten direla. Aurtengo ikasturtean,euskaraz eginikoetan, DBHko lehenengo zikloan ikasten ari
den Aitziber Lizardi bere adinekoei zuzenduriko Ipuin lehiaketan lehendabiziko sariarekin
etorri zen etxera, «Arruzpiko sorginak» lanarekin. Aitziberrekin batera, Leire Mitxelenak Dialektologia eta Etnologia
mailan «Arantzako dendak, orain dela 50 bat
urte» izeneko lana aurkeztu zuten.
Sail honetako sari nagusia ere Aitziber eta

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI

Arantzako Telleri landetxean astebete igaro dute entsegu eta prestaketa lanetan Homo musika talde berriko kideak. Taldearen lana abenduan ospatzen den Durangoko azokarako ezagutzera emanen da, diska irailean grabatu ondoren. Laukotea; Juan (Ekon), Mikel eta Keu (Etsaiak) eta Su ta Gar
taldean ibilitako Iban Zugarramurdi aranztarrak osatzen dute. Musika indartsuaren barruan tendentzi berriak jorratzen dituzte eta aurrerantzean kontutan hartzeko taldea izango da dudarik gabe. Datorren abenduan hasiko dira zuzeneko kontzertuak ematen.

Leireren lanarentzat
izan da. Suantenean
orain dendarik ez badago ere, garai batean
denda zegoen; eta Mercedes Larretxeari eginiko elkarrizketa izan

dute oinarri gaztetxoek.
Beraz, norbere irudimenean oinarritutako lanekin ez ezik, herriko
historian edo etnologian
oinarritutako lanekin ere
bikain ibili dira idazle

gaztetxoak. Herriko historiako artxiboan geratuko dira lan hauek ere.
Guziz aberatsak egiten
diren lan guziak ere, herritarrok herriari buruz
gehiago jakiteko.

Hirigintza
arauak
uztailaren
17a bitarte
ikusgai

Ez da oraingo berria herriko etxeak arau
urbanistikoak aldatzeko tramiteak egin zituela. Aurreko udalbatzak, duela aste
mordoxka bilera informatiboa egin zuen gai
honen gain solas eginez. Bando baten bidez jakinerazten da
orain, uztailaren 17rarte egonen direla
arauak Herriko Etxean jendaurrean ikusteko, eta alegazioak
aurkezten ahal direla
epe horretan.

Hilerriko
ordenantza

50 urteko epean hilerriko hilobiaren kontzesioarengatik 100
euro ordaindu beharko dute aranztarrek.
Horrela ageri da hilerria arautzeko udalak
onartutako ordenatzan. Kontzesiodunek
egoera onean kontu
beharko dute hilobia,
Aste Santuan eta Domisaindu egunean batez ere.

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA
ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

IKUSMENAREN
BERRESKURATZEA

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

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

GIHARRE
ARAZOAK

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

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

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA
ALFONBRAK SALMENTA
PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

San Marcial, 7-4 IRUN
2003/07/03 • 353. zbk.
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MALERREKA

Ituren eta Zubietako
udal aurrekontuak
onartu dituzte
Iturenen, iazko kontuak
defizitarekin itxi zituzten
ttipi-ttapa

Iturengo Udalak
maiatzaren 9an egindako batzarrean aurtengo udal aurrekontua
onartu zuen. Normalki,
aurrekontuak berdinduak izaten dira gastu
eta sarreretan, baina Iturengo Udalak joan den
urteko kontuak defizitarekin itxi zituenez, aurten nahitaez superabita aurkeztu behar izan
du, Honela, 618.443 ,59
euroko dirusarrerak izanen ditu Udalak; gehienak, kapital transferentzia edo dirulaguntzen
bidez, 185.965 euro;
56.331 euro zuzeneko
zergen bidez, 16.227
euro zeharkako zergen
bidez, 12.823 euro ta-

sa eta bertzelako dirusarrerekin, 107.543 euro transferentzia arruntekin edo 83.409 euro
ondareko dirusarrerekin, bertze sarreren artean.
Aipatu bezala, gastuak nahitaez ttikiagoak izanen dira aurten,
549.051,13 eurokoak.
Langileen lansariak
13.282 eurokoak izanen
dira, ondasun eta zerbitzuen gastuak 75.758
eurokoak eta transferentzia arruntak 74.444
eurokoak. Gasturik handiena inbertsioetan joanen da,328.378,84 euro. Dirutzarik handiena
Ameztiko bidea zolaberritzen joanen da, bi zati eginen baitira. Bide

ARTXIBOKOA

Zubietako Udalak kanposantua handitzen eta mendiko lanetan eginen ditu
aurtengo inbertsiorik handienak.

nagusia berritzeko
121.281 euro erabiliko
dira eta baserrietako bideak moldatzeko
139.678 euro. Kanposantua handitzeko
45.000 euroko gastua
izanen da eta mendiko
lanetarako 11.000 eurokoa.

238.227 euroko
aurrekontua
Zubietan

Zubietan, 283.227,48

euroko diru-sarrerak izanen dituzte, udalak
maiatzaren 19an onartutako aurrekontuaren
arabera. Diru sarreretan, zergen bidez 50.500
euro eskuratuko ditu
Udalak, tasa eta bertzelako dirusarrerekin
9.058 euro, transferentzia arruntekin 125.757
euro, eta kapital transferentzia edo dirulaguntzekin 48.507 euro,
bertzeak bertze. Gas-

• Logelak
• Gosariak, bazkariak, afariak…
• Eguneko menua eta
asteburutan menu bereziak
• Ospakizunak, kinto bestak, etabar…
• Terraza

Tel: 948 450105 • Mug.: 647 043501

AROZTEGI METALIKOA
ITXIERA METALIKOAK
ALUMINIO AROZTEGIA
ESTRUKTURA METALIKOAK
ZERRAILGINTZA
KALDERAGINZA
ATE BASKULATZAILE eta AUTOMATIKOAK
Aparan industrialdea, 1. nabea • DONEZTEBE
Tel-Fax: 948 45 61 83 • Mug.: 649 13 93 65
2003/07/03 • 353. zbk.

tuei dagokienez, langileen lansariak 125.661
eurokoak izanen dira,
ondasun eta zerbitzuen
gastuak 51.071 eurokoak, transferentzia
arruntak 20.427 eurokoak eta inbertsioak
64.859 eurokoak. Atal
honetan, bi lan izanen
dira aipagai: kanposantua handitzeko 35.500
euroko gastua espero
da eta mendiko lanetarako 20.359 eurokoa.

B E IN T ZA ko
O ST ATU A
✆ 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

Tel.: 948 456 080
Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

• 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…

herriz herri

15

DONEZTEBE

Andres Perez iruñearra irabazle
Herri Lasterketaren 25. edizioan
Doneztebarren artean Santi San Miguel izan zen bizkorrena

PERTSONAIA

ttipi-ttapa

Patxi OLAZAR

Azpeitiako
Hiria
txapelketa
irabazi dute
Iribarren eta
Olazarrek

ARGAZKIA: DIARIO

DE

NAVARRA

Maila ttikienetan irabazle suertatu ziren neska-mutikoak gustora sariekin.

eta Mikel Juanikorena
zubietarra hirugarren.
Emakume beteranoetan Mertxe Orofino izan
zen irabazlea.
Proba nagusiaren aitzinetik, ordea, ttikienen
txanda izan zen. Sei urtez beheitiko maila berezian Jon Belarra, Mikel Retegi eta Elena Zabala izan ziren bizkorrenak. Aurrebenjamin
mailako mutikoetan, Hiru Herri taldeko Garai

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

✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎

Armendariz izan zen garaile, Xabier Olazar eta
Fermin Estanga doneztebarren aitzinetik. Nesketan, Sara Azkarate
izan zen lehena eta Leire Lezaun bigarren.
Benjamin mailako
mutikoetan Josu Telletxea helmugaratu zen
lehen postuan, Unai
Urroz eta Xabier Ibarrolaren aitzinetik. Nesketan, Idoia Zamorano gailendu zen, Nerea Ma-

txiñena eta Iratxe Garde gibelean utzita. Alebin mailako mutikoetan,
Gardoi taldeko Ayrton
Azkue izan zen irabazle, Iñaki Bermejo eta Iñigo Goñiren aitzinetik.
Nesketan, Maitane Larretxeak, Olai Olazarek
eta Maria Estangak osatu zuten podiuma.
Infantiletan, Garikoitz
Urroz izan zen bizkorrena mutikoetan eta
Ainhoa Blas nesketan.

Patxi Iribarren eta
Patxi Olazar doneztebarrek irabazi zuten
ekainaren 14an Azpeitia Hiria Erremonte txapelketa. Izarraitz
pilotalekuan jokatutako finalean 40 eta 29
irabazi zieten Urrestillako Bereziartua eta
Ioneri. Txapelketako
pilotaririk onena izendatu zuten Patxi Olazar izan zen finaleko
onena ere. Zortzi tantu egin zituen sakez
eta bikain aritu zen gibeleko koadroetan.
Kontuan hartu behar
da aurten debutatu
duela Olazarek, baina
jokatu dituen partida
gehienak irabazi egin
ditu. Iribarrenek ere
partida polita egin
zuen aitzinean.

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

ARTEKARI

Andres Perez korrikalari iruñearra nagusitu zen ekainaren 15ean
Erreka elkarteak antolatutako 25. herri lasterketan. Senior mailan
31 korrikalarik bertzerik
ez zuen parte hartu. Andres Perezek 23 minutu eta 32 segundutan
osatu zuen ibilbidea. Antonio Etxeberria izan zen
bigarren 24 segundura
eta Ramuntxo Lamothe
saratarrak osatu zuen
podiuma, irabazlearengatik minutu eta 14 segundura. Aingeru Mindegia leitzarra laugarren
izan zen. Doneztebarren artean Santi San
Miguel, Mayi Ruiz eta
Sergio Iribarren izan ziren bizkorrenak.
Emakumeen artean
Rosa Orofino izan zen
bizkorrena eta jubeniletan, Irungo Bidasoa
Atletiko taldeko Fernando Etxezarreta. Beteranoetan, Ardoi taldeko Patxo Orofino izan
zen irabazle (25’36”),
Hiru Herri taldeko Juan
Carlos Fuente bigarren

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

Harategia
Eztegara 3
Tfnoa: 948 630 198
BERA
2003/07/03 • 353. zbk.
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SALDIAS

Herri kirol saio bikaina
izan zen Sanjuan festetan
Patxi Larretxea garaile txingatan eta harri jasotzen
ttipi-ttapa

Beste urte batez joan dira Saldiasko San
Juan bestak. Aurtengoan ekitaldi nagusia, Iparraldeko Joku Torneoaren bigarren jardunaldia
izan zen, larunbatean
egin zena. Hainbat herri kirol ikusteko modua
izan zen plazan. Koxkor biltzen, Nafarroako
eta Euskal Herriko txapelduna den Fernando
Etxegarai izan zen bizkorrena, Berriozarko Iosu Jimenez eta Iñaki Eki-

2003/07/03 • 353. zbk.

soainen aurretik. Ingude altxatzen, Xabi Sein
igantziarrak lortu zuen
garaipena, 59 jasoaldirekin. Garraldako Josetxo Iriartek 52 jasoaldi
egin zituen. Harrijasotzen, zilindrikoarekin, kubikoarekin eta bolarekin aritu ziren lanean eta
Patxi Larretxea izan zen
onena, guzira 3.612 kilo terdi altxatu baitzituen.
Mikel Lasartek 3.125 kilo altxatu zituen eta Josetxo Urrutia labaiendarrak 2.935 kilo. Txin-

gatan ere, Arraiozkoa
aisa nagusitu zen, 20
plaza egin baitzituen. Bigarren izan zen Mikel
Lasartek 9 egin zituen,
kontuak atera!
Saio ikusgarriena eta
parekatuena lasto altxatzen eskaini zuten.
Carlos Sein eta Miguel
Angel Etxarte igantziarrek 24 jasoaldi eman
zituzten, Iñaki Bereau
igantziarrak eta Asier
Bertiz sunbildarrak 23
eta Xabi Sein eta Iban
Txoperena igantziarrek

ARGAZKIA: LEGARRA

Koxkor biltze saioan aritu ziren kirolariak. Fernando Etxegarai beratarra (kokorika, ezkerretik lehena) izan zen bizkorrena.

22. Zaku lasterketan, azkenik, Berriozarko hirukotea gailendu zitzaion
Garralda eta Igantzikoari.
Herri kirol saio ederra izan zen, baina bestetan izan zen bestelako ekitaldi berezirik ere.
Lehendabiziko egune-

an, herritarrek egindako pelikularen emanaldi arrakastatsua egin
zen. Kasik egunero,
gaztetxoen arteko pilota partiduak izan ziren.
San Juan bezperako
suak eta San Juan eguneko mezak ez zuten
hutsik egin.

herriz herri
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ARKUPEAK

Aitatxi-amatxien Eguna
uztailaren 26an ospatuko
da Zugarramurdin
Meza ondotik
bazkaria izanen
dute Azketa
jatetxean
ttipi-ttapa

Uztailaren 26an aitatxi-amatxien nazioarteko eguna ospatuko dela eta, Arkupeak erretiratuen elkarteak ospakizun berezia prestatu
du Zugarramurdin.
Eguerdiko 12:30etan, Zugarramurdiko elizan Meza izanen da.
14:00etan, bazkaria izanen dute Azketa jatetxean, honako menu honekin: fritoak eta kalamarrak, bakailuz betetako pikillo piperrak, urdaiazpikoa, patea eta
zainzuriak; errusiar entsalada, salda, bildots
errea patata eta letxuarekin, kaba eta sagar
tarta, ura, ardoa, kafea
eta kopa arruntarekin
hornitua. Bazkal ondotik, oroigarri bat emanen zaie bestan parte
hartzen duen aitatxi edo
amatxi bakoitzari eta
arratsaldeko 5:00etatik
7:30etara dantzaldia izanen da. Ondoren, herrietara itzuliko dira autobusak.
Egun osoaren prezioa 25 eurokoa da eta
txartelak erosteko epea
zabalik egon da uztailaren 3ra arte.
Bertzalde, 85 urte eta
urrezko ezteiak betetzen
dituztenei omenaldia
egin zien Arkupeak elkarteak ekainaren 27an
Donezteben.
2003/07/03 • 353. zbk.

18

ttipi-ttapa • herriz herri
GOIZUETA

Literatur sariak
barra-barra
eskolako
ikasleentzat
Esteban AROTZENA

Herriko eskolako
ikasleek ikasturte honetan ere Nafarroako
Gobernuak antolatutako literatur lehiaketan
parte hartu dute, eta baita hainbat sari eskuratu ere. Hala nola, seigarren mailako Xumar
Bakerok, lehenengo saria jaso du idatzitako
ipuinarekin, eta maila
bereko Anxo Albisuk bigarrena, honek ere ipuinarekin. DBH-1 mailako Lorentxo Zabalak narratibako lehenengo saria jaso du; dialektologia atalean, berriz, Bianditz Narbartek bigarren
saria eskuratu du.

Literatur arlokoa da
Nafarroako Gobernuak
eta Nafarroako Kutxak
antolatzen duen HeziTrankil kanpaina ere. Joko garbia eta kiroltasuna aldarrikatzen dira
lehiaketa honetan, eta
hemen ere sarituen artean hiru goizuetar daude, Olatz Zabala, Ane
Taberna eta Uxua Uitzi
hain zuzen.

ARGAZKIA: PILI Z.

Udalbatza berriko kideak beraien karguetaz jabetu ziren momentuko irudia
da hau. Dagoeneko jakina da Imanol Legarreta dela alkate berria, baina alkate-ordea eta beste hainbat erakundetako ordezkari eta atal ezberdineko
arduradun batzuen izendapena oraindik ofiziala ez denez, hurrengo alean
emanen dugu horren berri zehatzagoa.

ARGAZKIA: ESTEBAN

Kurtso bukaerako kontzertua eskaini zuten
musika eskolako ikasleek ekainaren 14an. Beti bezain atsegina eta
goxoa izan zen gainera.

ARESO

Sokatira taldea bikain Euskal
Herriko lur gaineko txapelketan

Ekainaren 21ean jardunaldi bat jokatu zen herrian
Juana Mari SAIZAR

Jende ugari hurbildu
zen ekainaren 21ean
Aresora, Euskal Herriko Lur gaineko Txapelketako bigarren jardunaldia zuzenean jarraitzeko asmoarekin, nahiz
eta eguraldia beroa zen.
Azkenean, ez zen ezustekorik izan, eta Areso,
2003/07/03 • 353. zbk.

560 kilotan, eta Nuarbe, 680 kilotan, izan ziren onenak. Saioari 560
kilokoekin hasi zen, eta
bertan bost talde aritu
ziren nor baino nor. Aresok irabazi zuen, tiraldi
guztiak bereganatu ondotik. Bere atzetik sailkatu zen Gaztedi A,
Goiherri, Getxo eta Gaz-

tedi B. 680 kilotan Nuarbe zen saioa irabazteko hautagaia eta ez
zuen hutsik egin, saioko tiraldi guztiak irabazi baitzituen. Bigarren
postuan Mutriku sailkatu zen. Azken posturako, lehia handia izan zuten Aresok eta Goiherrik. Aurreko biekin gal-

ARTXIBOKOA

Herriko sokatira taldea txapelen bila ari da.

du egin zuten, eta elkarren aurkako lehia berdindu egin zuten.
Astebete lehenago
jokatu zen 640 kiloko lehen saioan berdinduta

gelditu ziren Nuarbe eta
Areso. Beraz, herriko
taldea izan daiteke pisu txikienetan Nuarberi aurre egiten ahal dion
bakarra.

herriz herri
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LEITZA

Udal berria
osatu zen batzar
korapilatsuan
Larraingo zinegotziek beraien
aldarrikapenak irakurri zituzten
Mikel ILLARREGI

Korapilatsu samar
gertatu zen udal talde
berrien kargu hartze ekitaldia. Batzar aretoa lepoz gainezka zegoen,
baita ondoko eskailerak
ere. Hasieran legez kanpo utzitako Larrain taldeak, boto gehien jaso
duena hain zuzen (hiru
zinegotzi), egoeraren
eta aldarrikapen ezberdinen irakurketari ekin

zion. Bitartean UPNko
zinegotziak aretora ez
ziren sartu. Amaitutakoan, hauek UPNko zinegotzien atzean jarri
ziren “Demokrazia Euskal Herriarentzat” zioen
paper banarekin. Ohiko
tramitazioak egin ondoren, alkatearen aukeraketarako bozketa egin
zen. UPNk 5 boto jaso
zituen, bereak. Aralarrek 6 boto, 4 bereak eta

2 EA taldeak emanikoak. Arrazoi ezberdinengatik, Udal berriko taldekide direnak eta beharko luketenak ez ziren pozik gelditu.
Hurrengo udal-batzarra uztailaren 11n izanen da eta bertan alkateordea izendatzeaz
gain, batzordeak osatuko dira eta bilera eta
batzarren maiztasuna.

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI

Karguhartze batzarreko bi irudi.

Igerilekuak zabalik
Aurreko astean zabaldu ziren herriko igerilekuak. Ohi den bezala zabaltzearekin batera eguraldi eskasa agertu zen. Hala ere, itxura
denez, eguraldi ona izanen du lagun bainu egunetan. Hona hemen aurtengo tarifak:
• 4-13 haurrak: 18,03e
• 14-17 gazteak: 27,05e
• 18 urtetik gora: 51,09e
• 65 urtetik gora: 18,03e
• 10 bainu: 26,15 e
• Familiarra 102,18 e
Herriko banketxetan
ordaindu behar da eta
ordainketaren ziurtagiria eraman igerilekura.
Igerilekuen kudeaketa eta zainketa Hydra
deituriko etxeak eramanen du. Honetarako
lau langile hartu ditu; bi
sorosle eta beste bi ate-

zain. Irailaren lehen astera arte zabalik egonen
dira eta egunero goizeko 11etatik arratsaldeko 8ak arte.

Tanatorioa

Udalak eta “Cementerios de Navarra,S.L.”
enpresak, kontratua sinatu dute, hilerriko zerbitzuak kudeatzeko. Hiru urteko iraupena izanen du eta lur-ematea
eta hobitik ateratzeaz
arduratuko dira, “Grupo
Tanatorio Irache”ko kide den enpresa honetako langileak.

Iñurrista
industrialdea

Iñurristako industrialdean, Leitza Lantzen elkarteko jabetza
duenak, 4.000 metro ko-

San Juan bezpera

Arratsaldeko gazte eta umeen ingurutxo saio bikainaren ondoren, 1000 lagun baino gehiago bildu zen herriko plazan afaltzeko asmotan. Mokadua
ahora sartu orduko euri ttantta solte zirenak ugaritu eta bakoitzak soluziobideren bat aurkitzeko bidean jarri zuen; “sonbrilak” eta plastiko handiak,
mahaiak mahai gainean… irudimena nagusi, hala ere karrapetik kanpo zeudenak ”ederki busti”. Ondoren sua izan zen protagonista.

adro salgai jarri ditu.
Hauetatik 3.200 eraikigarriak dira eta beste
800ak ez. Lizitazio prezioa 492.830 ekoa da,
BEZa barne.

Mendi irteera

Tendeñera mendira
dozenaren bat lagunek
egin duten irteerarekin,
“oporrak” hartzen ditu
mendi taldeak hurren-

go bi hilabeteetan. Irailean, mendiarekin lotuta dauden jarduerak antolatuko dituzte eta jende gehiagoren parte hartzea espero dute.
2003/07/03 • 353. zbk.
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BAZTAN

Azpilkuetako Sanferminak
uztailaren 4tik 7ra
Ortzileria 4
Mezpera Egune
12:00etan txupinazoa
bestei hasiera emateko.
16:00etan pilota txapelketako lehen finalerdia. 21:30etan Herri-Arte elkartean Baztan zopak Joxe Angelek alaituta. Ondotik, goizalderarte dantzaldia JOXE
ANGELekin plazan.

Larunbeta 5
Haurren Egune
10:00etan dianak herriko karriketan barna.
12:00etan pilota txapelketako bigarren finalerdia. 16:00etan herriko elkartean mus oinezture txapelketa. Ondoren, sari banaketa.
17:00etan herriko eta
kanpotik etorritako haurrentzat txokolatada eta
haur jokoak. 20:00etatik 22:00etara dantzaldia herriko plazan TRIKI-DANTZ taldearen eskutik. 00:30etatik
5:00etara gaupasa TRIKI-DANTZ taldearekin.

Igendia 6
Pilotaren Egune
10:00etan dianak herri-

Abilidade gordeak argitara ateratzeko egunak izaten dira bestak. Azpilkuetar honek oinekin platerak garbitzeko duen trebezia ikusi bertzenaz!

ko karrikatik barna.
11:30etan Meza Nagusie San Andres elizan.
12:30etan pilota txapelketako final handia!.
Ondotik sari banaketa
eta «txaloak» parte hartzaile guztientzat.
18:00etan kantaldia.
21:00etan ezkil jotzea.

Arratsaldez-gauez dantzaldia Frantziskorekin.

Astelehena 7
San Fermin egune
10:00etan dianak. Ordu berean lehenago jeiki direnentzat gosaria.
11:00etan Meza Fermin
Sainduaren omenez.

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu Ber eziak

Braulio Iriarte
ELIZONDO
✆ 948 581807 • 948 581853
2003/07/03 • 353. zbk.

Ondoren luntxa herriko
elkartean. 14:30etan zikiro jatea plazan, Joxe
Angelek alaituta.
18:00etan txanpain-kopa lasterketa. 21:00etan
afaria frontoian. Afal ondoren azken dantzaldia
Joxe Angelekin eta indarrak akitzean «Gaixoa

Lekarozko
institutuko
ikasleak
sarituak

Nafarroako Gobenruko Hezkuntza Departamenduko Euskara Zerbitzuak antolatutako lehiaketetan Lekaroz Bigarren Hezkuntza Institutuko ikasle batzuk sarituak suertatu dira. Dialektologia
eta Etnologia lehiaketan, erraterako, Gabriel
Garmendia Migeltorena eta Lurdes Elizegi
Urrutiak lehendabiziko saria eskuratu dute, «Ameriketako bizimodua» lanarengatik.
Lehiaketa honetan bertze bi bigarren sari eskuratu dituzte Unai
Jauregi Rekalde eta
Naxara Meoki Iturriak
«Aitzekungo bizie» lanarengatik alde batetik, eta Maider Atxa Agirre eta Itziar Iantzi Irungarai ikasleek «Kostunbriak» lanarengatik, bertzetik.
Literaturari dagokionez, ipuin lehiaketan lehendabiziko saria eskuratu du Naxara Meoki iturriak «Bizitzaren joan-etorriak»
ipuinarengatik eta bigarren saria Gabriel
Garmendia Migeltorenak «Azken gudaria»
ipuinarengatik.

Carlos
Garaikoetxea
Etxenike
abokatua
Aseguru orokorrak
✆ 948581468 • 948580433
Frantziarako etorb. 12 •
Ameztialde 3B • ELBETE
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BAZTAN

«Hamabortz» kantak
eta bideo-klipak
iragarriko dute aurten
Baztandarren Biltzarra

Berrogeigarren urtea beteko du
uztailaren 20an eginen den bestak
ttipi-ttapa

Uztailaren 20an ospatuko da Baztandarren
Biltzarraren berrogeigarren edizioa, beti bezala «Eskuarak batzen
gaitu» lelopean. Bestaren eta aurten egin den
«Hamabortz» diskaren
eta bideo-kliparen aurkezpen ekitaldia ekainaren 17an egin zuen
Baztandarren Biltzarra
elkarteak. Berrogeigarren urteurrena dela eta,
hori izanen da berrikuntza nagusia, M-n Ezten taldeko Imanol Goikoetxearen doinua eta
Jon Barberena bertsolari elizondarraren hitzak dituen kanta, hain
zuzen. Kanta alaia eta
dantzagarria da, eta mila kopia argitaratu dituzte. Baztango ostatuetan eta dendetan salgai dago hiru euroren
truke. Bideoa, berriz,
NASA produkzio-etxe-

ko Pruaño anaiek egin
dute, baina ez da salgai
izanen.

EGITARAU ZABALA
Aurtengo egitarauari dagokionez, larunbatean, uztailaren 19an,
fanfarreak eta gaitariak
ibiliko dira egunez eta
gero, Laiotz taldearekin
gaupasa izanen da.
Igandea izanen da, Baztandarren Biltzarra egun
handia. Goizean laxo
partida eta eskulan erakusketa izanen dira.
Eguerdian, bestari izaera berezia eman dion
orga apainduen desfilea abiatuko da. Antolatzaileek herri bakoitzak gutienez orga bat
atera dezatela eskatu
diete baztandarrei. Herri bazkaria egin aitzin
mutil-dantzak izanen dira plazan. Bazkarirako
txartelak 15 eurotan salgai paratuko dira.

ARGAZKIA: JOXEMANUEL IRIGOIEN

Ikasturte bukaera aldera eskoletan egin ohi den azken ateraldi horietako bat
aprobetxatuz, Erratzuko ikasle, irakasle eta guraso zenbait izan ziren TTIPITTAPA bisitatzen ekainaren 13an. Ttikienak eta haundixeagoak bi taldetan banatuta, arretaz entzun zituzten eman zitzaizkien azalpenak, bai telebista zein
aldizkaria nola egiten den azaldu baizitzaien eta ikasle aplikatuek egin ohi
duten modura, handixkoenek galderaren bat edo bertze
egiteko aprobetxatu zuten aukera. Ordu bat pasatuxeko bisita akautu ondotik Etxalar aldera abiatu ziren, han
Santakruz ermitaren bazterreko arbolen itzalpean lasai ederrean bazkaltzeko.

Lau baztandarrek parte
hartu zuten Irungo
Akordeoi Lehiaketan

PERTSONAIA

Jaione ELIZAGOIEN

Baztango akordeoi eskolan ari
diren lau neskek parte hartu zuten ekainaren 15ean Irunen egin
zen Akordeoi Lehiaketan: Izaskun Aizpuru, Bidane Apezetxea,
Josune Berho eta Jaione Elizagoien. Guziek maila ederra erakutsi bazuten ere, Jaione Elizagoienek bigarren saria eskuratu zuen
hamabi urte arteko kategorian.

BAZTAN

FUNERARIA
Mateo Lertxundi
TANATORIO ZERBITZUAK
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA
EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK
Pedro Axular, 6 • ELIZONDO
• ✆ 948 580373 • 608 776176
2003/07/03 • 353. zbk.
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SENPERE

FLASH

SPUCeko
nesken
eskubaloi taldea
desagertuko da

Orma lantegian lana hasi dute
berriz txipiroiak ekarri ondoren

Nesken eskubaloi taldea desagertuko dela
jakitera eman zen
SPUC kirol batasunaren azken biltzar nagusian. Txapelketako laugarren kokatu zen ekipa hori baina bertze
proiektu batzuk dituzte
orain taldeko neskek.

Ameztoi erretorrak hartu du Algueiru apezak utzi duen tokia
Franck DOLOSOR

Ibarrungo Lizardia
lan zelaian kokatua den
Orma lantegian lana hasi zuten berriz erearoaren bian, hiru hilabeteko langabezi teknikoaren ondotik. Emmanuel
Lafont Ormako zuzendariak TTIPI-TTAPAri esplikatu dionaz, txipiroia
eskastu zen primaderan eta lanik gabe gelditu ziren 65 langileak.
Europa guzian problema bera jasaten dute
txipiroiak moldatzen dituzten lantegiek. Lana
berriz hasirik, Lafont-ek
uste du 2003ko hondarra hobeagoa izanen dela baina «ezin da epe
luzeko prebisiorik egin,
noiz nahi arrain eskasia
gerta ditaikelako».
Problema hunen aintzinean Ormako zuzendaritza bere lana zabaltzea eta ekoizpen berriak prestatzea pentsatzen ari da. Berri ona
65 langileentzat, Orma
ondoan kokatua zen
Yploneko jendeak surte txarragoa izan baitzuen, duela zonbait ur-

Lerra toki berria
ireki da

Lerra toki bat ireki berri
da 27 000 euroko lanak
egin ondoan. Gaztelu
aintzinean inauguratu
berri den jolas toki berri hori, herriko etxearen aspaldiko proiektua
zen gazteentzat.

Italiako dantzak
ikusgai
asteburuan

ARGAZKIA: STUDIO

te lantegi hori betiko hetsi baitzen.

Mugerreko
Ameztoi
erretorra da
Senpereko
apez berria

Mugerreko Ameztoi
erretorra da Senpereko

apez berria. Ameztoik
Algeiru erretorraren tokia hartu du duela egun
batzuk Baxenafarroako
eliz-gizonak deliberatu
baitzuen herria uztea.
Bere joateak pena sortu zuen girixtino ainitzen
artean baina zorionez
Senpere ez da apezik

Landibar ZUERNDTARZOUBKIONMERTZIALA
300 m22 perfume markarik ezagunenekin
Usain-onak, kosmetikoak…
E u s k a l H e r r i k o p r e zi o r i k h o be r e n a k

✆ (0034) 948 599 400 •
2003/07/03 • 353. zbk.

DE LA

NIVELLE

Lehen jaun-hartzea ospatu zuten maiatzaren 25ean gure herriko gazteek.

EGUNERO I REKI A

gabe geldituko mementuan herri ainitzetan gero eta gehiago
gertatzen den bezala.

Pilota kontuak

Italiako dantzariak gonbidatu ditu Zirikolatzek
eta hango dantzak ikusten ahalko dira herrian
asteburuan eta aste
huntan. Harremanak azkartzeko gisan, agorril
hondarrean, Zirikolatzeko gazteek bidai bat
eginen dute Italiarat eskual dantzak han ezagutarazteko.

Uztailaren 8an Errebote eta Joko Garbi finalak jokatuko dira frontoian 10:30etan eta 15:00etan.
Hilaren 9 eta 16an xistera partidak jokatuko dira
pilota plazan eta 11n pilota ikusgarria Gantxikin.

herriz herri
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AZKAIN

Elgarrekin errugbi
sailak 30 urte bete
ditu giro alaian
Bi gazte atxilotu eta aske utzi
zituzten egunean berean
Ihintza, Angela eta Eneko

Azkaingo errugbi taldea 1973 sortua izan da
eta 30 urtez 8 aldiz "cote basque" eko txapeldun izan da, bai eta frantziako txapeldun 1989
an, 3.mailan. Gaur egun
100 bat jokalari ditu orotarat (40 bat rugbi eskolan) eta gazteenak
Senpere, Sara eta Donibane Lohizunekin bat
ari dira. Aurten, sasoin
hastapena zaila izan da
lehen ekiparentzat, baina fase finaletarat arribatzea lortu dute, eta
hori esperientzia azkar
bat izan da jokalari eta
entrenatzaileentzat.
Ekainaren 22an, taldearen 30. urtemuga ospatu dute. Arratsaldean, lehen ekipa eta jokalari ohiak aritu dira.
Ondoren, Biltzar nagusia egin dute. Hau hasteko, Sahla lehendakariak, Andde Luberriagak
idatzitako gutun bat irakurri du, auzapez ohia,
taldearen sortzaileeta-

riko bat baitzen. Honez
gain hor jakinarazi dute, idazkariak (Garat M.)
eta lehen ekiparen 3 entrenatzailek (Mendiboure B., Albistur JM.,
Hiribarren J.) beren kargua uzten dutela. Bi entrenatzaile berri dituzte
beraz: Desclaux P. eta
Meharu PH. Baina jendea eskas dute hala ere,
eta laguntzaileak nahi
lituzkete.
Afaria kiroletan egin
da, 300 bat lagunekin,
biharamun goiza arte.
Gaua Menditarrak taldeak du animatu, baina
fite Ttotte Artxania eta
bere semeak lekukoa
hartu dute, eta kantuz
eta dantzan giroa berotu dute.

Bi gazte
atxilotuak

Azkaindar gazte bat
eta Azkainen lanean ari
den gazte bat atxilotuak
izan dira ekainaren
17an, asteartearekin.
Biak jendarmeriara ere-

Azkaingo ordezkariak, Lesakako karrikak eta etxeak begiratzen.

manak izan dira galdezketatuak izateko, eta
egunean bertan askatuak, haien kontra kargurik atxiki gabe, beren
errugabetasuna frogatu baitute.
Egunean bertan Iparralde osoan eremana
izan den atxiloketa masibo baten barnean kokatzen da gertakizun hori. Bi azkaindar horiez
gain, bertze bortz gazte atxilotu dituzte Lapurdin Le Vert epaileak
galdeturik, eta horiek ere
segidan libratu dituzte.
Zazpi gazte horiek
prentsaurreko batean
beren desadostasuna
adierazi dute. Diotenez,
ez da metodo ona erabilia izan, konbokazio
sinple bat igortzeko ordez, manera gogorra
erabilia izan baita.

ZALDUBI
Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK
• BAINU MOBLEAK
• MANPARAK
Zaldubi Poligonoa • ✆ 948 580 562 IRURITA

Azkaineren
birazkatzeak

Ekainaren 21 eta 22
ko asteburuan, Azkaingo jendea Lesakara
gonbidatua izan da.
Larunbatean, Lesakako Herriko Etxeak ondareari buruzko konferentzia bat antolatua
zuen eta hortarako, Elizondo, Iruña, Lesaka,
eta Azkaingo hautetsi
batzu hitz egitera joan
dira. Azkaindik, Larrañaga Marie Laure,Urbizondo Marthe, Boucon
Bernard, Canjuzan Jean Michel gan ziren, irailaren 20 an iraganen den
ondarearen eguna aipatzeko, egun hartan Oion
eta Lesaka herriak gonbidatuak izanen baitira.
Biharamunean, 60 bat
azkaindar Lesakako ondare kulturala ezagu-

tzera gan dira. Lesakakoekin bazkaldu dute,
eta Lesaka bisitatzera
eramanak izan dira.

Proiektu berria

Azkaingo Herriko
Etxeak proiektu berri bat
badu. Lesakarekin bakarrik birazkatzeko ordez, nahi luke harreman
hau zazpi probintzietara zabaldu. Oion (Araba), Asteasu (Gipuzkoa), Bakio (Bizkaia) eta
Lesakarekin (Nafarroa)
harremanetan sartu da
jadanik. Iparraldean, Xiberua eta Baxe Nafarrotik ez du oraindik herririk atxeman. Urtero
zazpi herrietariko batean egun bat antolatua
izanen da. Birazkatze
berezi hau heldu den urtetik goiti abiatzeko asmoa dute.

PIKABEA
pinturak
Molinero drogerian
galdetu

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu
• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean
Izpoz 8 • ✆ 948 630240 - 948 631495 • BERA
2003/07/03 • 353. zbk.
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Manex Bergara abertzale eta
euskalzalea zendu da 86 urterekin
Sarako Ikastolako besta eginen da uztailaren 13an plazan
Joana eta Saski

1917. urtean sortu
zen Sarako Landagaraia etxean Manex Bergara. 1939an, bigarren
mundu gerla denboran
preso hartua izan da eta
ihes egiten du. Gero, Espainiako Miranda de
Ebron berriz preso hartua izan da.
Hortik ateratuz Afrikara joaten da indar bateratuekin borrokatzera. Frantziara sartzean,
Paris inguruan Etampes
hirian bizi izan da, SNCFan eta garaje batean
lan eginez. Hor bere familia osatu zuen. Duela 25 urte, bere erretreta hartu eta bere sorlekura itzuli zen, Ihalarren
Ametsa deitu etxean.
Beti elkarte inguruetan ibili da, batez ere kultur eta euskal elkarteetan. Gainera, zonbait urtez Beti Gazte elkartearen lehendakari izan
da. Afizione haundia
zuen bertso idatzietan
eta egur zizelkatzen alderdi haundia zuen.
Manex abertzalea
zen, ezker alderdikoa.

Manex Bergara, Pettan Elizalde bere lagunarekin.

Min haundia hartzen
zuen ikusiz zer eraso jasaten zuen Euskal Herriak, bereziki garai honetan. Euskal Herriaren
eraikuntza berak daukan lurralde osoan ikusten zuen, Ebrotik Aturriraino: «Gauza ageria» hain ongi erraten
zuen bezala.
Gazteen partetik, milesker euskararen, kulturaren, presoen, gazteen eta herriaren alde
egin duzun guziarentzat!

Herria

(2001-01-31)

Herria bi pusketan, Iparra, Hegoa,
Ezin ongi ulertuz dabilkat gogoa
Dakigunez dena bat, zela lehengoa
Nola ditake arrotz, hemen hemengoa
Erantzun bilatzea bakotxari doa.

Arbaso beren ume, gutarrak euskaldun
Ziren, gare, izanen, bihar nola egun
Aberri bat bakarra, ditaken ta dugun
Anai arreba kide, ahide ta lagun
Bi aldeak gureak, batera detzagun.

Gauzak horren aldrebes nondik eta nola
Jakin behar ginuke ditazken ba hola
Gezur eta aitzaki, beldur disimola
Zikindua daukagu Euskal zeru zola

HARATEGIA
URDAITEGIA
Kanttonberri 4
Tfnoa: 948630018
BERA

2003/07/03 • 353. zbk.

ARGAZKIA: SASKI

Ikastolako
besta
uztailaren 13an

Uztailaren 13an,
igandearekin, Sarako
ikastolako besta eginen da plazan.
11:00etan pilota partida izanen da esku huska, Sarako trikitilariek
alaiturik. 12:00etan
aperitifa trikitilari, gaitero eta Ezpela taldeak alaiturik. Ordu berean, ikastolako haurren kantaldi ttikia, Pantxika Solorzano eta Jean Marc Halsouetekin.
13:00etan bazkaria
izanen da. Txartelak
salgai daude uztailaren 12a arte Herriko
Etxeko edantegian,
Pleka trinketean eta
Pradere okindegian
(helduak 19 e, haurrak
4 e). Arratsaldean,
«ikastoland» joku puzgarriak izanen dira.
18:00etatik 21:00etara
dantzaldia eta Mutxikoak, Ezpela taldeak
alaiturik eta 19:00etatik
21:00etara, talo, xingar eta izozkiak. Animazio egun hau burasoek antolatua da, Sarako ikastolaren alde.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE
SARA • TEL 0559542519

herriz herri
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LEHIAKETAK

Literatur
lehiaketetan hainbat
sari eskuratu dituzte
eskualdeko ikasleek
ttipi-ttapa

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Departamenduak
antolatutako euskarazko literatur eta dialektologia eta etnologia lehiaketen sariak banatu ziren ekainaren 24an Iruñean. Horretaz gain, Pedro Diez de Ultzurrun
irakurketa eta deklamazio sariak ere banatu ziren. Guzira 700 idazlan
aurkeztu dira lehiaketa
hauetara eta urtero bezala, sari aunitz inguru
honetara etorri dira.
Lehen Hezkuntzako
hirugarren zikloan, Ipuin
lehiaketan lehen saria
Goizuetako Andres Narbarte Xalto eskolako Xumar Bakero Olaizolarentzat izan da «Maria

eta Eneko» ipuinarengatik. Bigarren saria ere
Goizuetara joan zen,
Anxo Albisu Sanchezen
«Gnomoak eta Julen»
lanarengatik. Narratiba
lehiaketan, lehen saria
Leitzako Erleta ikastetxeko Jenny Olano Zabaletarentzat izan zen,
«Pitxitxi antxumea»
idazlanarengatik. Hirugarren saria, Berako Labiaga ikastolako Maddalen Jimenez Andresek eskuratu zuen, «Animalien mundua» lanarengatik.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen
zikloan, ipuin lehiaketako lehendabiziko saria
Arantzako eskolako Aitziber Lizardi Mutuberriak lortu du, «Arruzpi-

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

San Juan egunean Iruñean jaso zituzten sariak literatur lehiaketa ezberdinetan saritutako ikasleek.

ko sorginak» ipuinarekin. Narratiba lehiaketan lehendabiziko saria,
Goizuetako Lorentxo
Zabala Goizuetak lortu
du, «Nire biziko hilabeterik txarrenaren kronika» izeneko lanarekin.
Bigarren saria, Leitzako Amazabal institutuko Garazi Zabaleta Urkiolaren «Zoriontsu izateko bidai luzea» idazlanak erdietsi zuen.
DBHko bigarren zikloan, ipuin lehiaketako
lehendabiziko eta bigarren sariak Lekarozko
institutura joan dira. Lehenbizikoa Naxara Meoki Iturriaren «Bizitzaren joan-etorriak» lanak
eskuratu du eta biga-

KAPRITXO
Arropa
eta opari
denda
✆ 649 450249 • LEITZA

rrena Gabriel Garmendia Migeltorenaren «Azken Gudaria» lanak.
Dialektologia eta etnologia lehiaketan sari
guziak eskualdera etorri dira.
DBHko lehen zikloan, lehen saria Leire Mitxelena Gamio eta Aitziber Lizardi Mutuberriak eskuratu dute,
«Arantzako dendak,
orain dela 50 urte» lanarekin. Bigarren saria,
Goizuetako Bianditz
Narbarte Eskuderok lortu du, «Baserriko bizimodua» lanarekin.
DBHko bigarren zikloan, Leitzako Amazabal institutuko Joanes
Lizarraga Olanok esku-

MENDI
OSTATUA

ratu du lehen saria, «Auzolana» lanarekin. Bigarren saria Lekarozko
Institutuko Unai Jauregik Rekaldek erdietsi du,
«Aitzekungo bizie» lanarekin.
Batxilergoan, azkenik, lehenbiziko saria Lekarozko Institutuko Gabriel Garmendia Migeltorenak lortu du «Ameriketako bizimodua» lanarekin eta bigarrena
institutu bereko Maider
Atxa Agirrek, «Kostunbriak» lanarekin.
Pedro Diez de Ultzurrun Irakurketa eta
deklamazio lehiaketan,
Leitzako Erleta eskolako taldeak bigarren saria eskuratu du.

JATETXEA
✆ 948 580101
Santiago 1
ELIZONDO

Santiago 25 - ✆ 948 580313
ELIZONDO

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

■ Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

■ Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

■ Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren
berritzea eta edozein gisako gestioak
Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO
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ttipi-ttapa • herriz herri

EZKONTZAK
Manuel Lizardi Arrijuria eta Miren Josune Ursuegi Soule, Elizondokoak, ekainaren 7an.
Tomas Barrenetxe Agerrebere eta Ana
Obregozo Istilart, Aniz eta Iruritakoa, ekainaren 7an.
Ruben Ziganda Sanz eta Rosa Maria Sobrino Marisko, Elizondokoak, ekainaren
14an.
Jose Maria Castaño del Salto eta Amelia Larrañeta Lopez, Donostia eta Irungoa Beran, ekainaren 17an.
Jose Luis Pagola Etxebeste eta Emilia
Lopez Urtizberea, Bera eta Lesakakoa,
ekainaren 14an.
Juan Luis Iratzoki Altzuguren eta Maria Telletxea Zozaia, Bera eta Lesakakoa, ekainaren 14an.
Martin Telletxea Iparragirre eta Edurne
Sarratea Oteiza, Igantzi eta Gaztelukoa,
ekainaren 14an.
Salvador Etxeberria Busto eta Maria
Esther Etxeberria Goñi, Iruña eta Beintza-Labaiengoa, maiatzaren 3an.

SORTZEAK
Saioa Etxart Etxeberria, Erratzukoa, ekainaren 5ean.
Eñaut Goikoetxea Sagastibeltza, Leitzakoa, ekainaren 10ean.
Enaut eta Aritza Craamer Lizarraga, Leitzakoak, ekainaren 9an.
Markel Oiartzabal Elgorriaga, Berakoa,
ekainaren 10ean.
Aimar Etxeberria Bravo, Berakoa, ekainaren 11n.
Ane Agirretxe Bikondoa, Lesakakoa,
ekainaren 18an.
Olatz Mutuberria Mindegia, Doneztebekoa, ekainaren 8an.

HERIOTZAK
Miguel Francisco Gerardo Bardot Laurnagarai, Narbartekoa Elbeten, ekainaren
16an, 74 urte.
Aurelia Iturralde Pedroarena, Elizondon, ekainaren 16an, 97 urte.
Asensio Perurena Oiartzabal, Goizuetakoa, ekainaren 11n, 80 urte.
Felicitas Habans Mitxelena, Lesakakoa,
ekainaren 14an, 87 urte.
Maria Etxepare Madariaga, Lesakakoa,
ekainaren 20an, 87 urte.
Manex Bergara, Sarakoa, ekainaren 23an,
86 urte.

SOULE
Hileta artea
✆ 948 453444•629 659583

ARIZKUN

TANATORIO BAZTANDARRA
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.
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Baztan, Bertizarana,
Urdazubi eta Zugarramurdin

Zure
publizitatea
ttipi-ttapan

24 orduko zerbitzua tanatorioan
eta etxean prezio guzietan
✆ 948 581959

Tel. 948 63 11 88
Fax 948 63 12 91

✆ 900 704704

kulturkari@euskalnet.net
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HERRI KIROLA

Donato Larretxeak bakarka
ere Urrezko Aizkora irabazi du

Olasagastik ezin izan zuen lana akautu, ekainaren
22an Azpeitian jokatutako finalean
A.A.

Donato Larretxeak
bigarren urtez irabazi
zuen Urrezko Aizkora,
ekainaren 22an, Azpeitian. Uste baino jende
guttiago bildu zen finala ikustera, 400 ikusle
inguru. Aizkolari bakoitzak bi 45 ontzako, lau
kanaerdiko, lau 60 ontzako eta bi oinbiko moztu behar zituen. Azkenean, Larretxea txapeldun, baina ustegabeko
bukaera izan zuen, Olasagastik ezin izan baitzituen lanak akautu.
Beroa ikusita, eta jakinda bi aizkolariek sekulako erritmoarekin ekinen ziotela finalari, batek baino gehiagok iragarri zuen saioa hasi aitzin bietakoren batek ez
zuela akautuko, eta horrelaxe izan zen.
Ikaragarrizko

abiadurarekin ekin zioten finalari, eta lehen enborrean segundo bakar
bat aitzinetik jarri zen
Larretxea. Bigarrenean,
Olasagastik aurre hartu zuen, eta lau segundo kendu zizkion. Hirugarrenean, bertze lau
segundo gehiago kendu zizkion Igeldokoak
Arantzakoari, baina laugarren enborrean Larretxeak aldea murriztu
eta lau segundora jarri
zen. Ordura arte ikusitakoa parekatua zen,
baina ikusten zen bietakoren batek arazoak
izan zitzakeela, zaila baitzen ordura arteko erritmoari segitzea.
Bosgarren enborra
oinbikoa zen, eta hor hasi zen Olasagastiren gurutze bidea. Aitzinetik
zen Igeldokoa, baina epaia itxi eta
bueltaka aritu behar izan zuen, eta
Larretxeak aurre

hartu eta 20 segundo
kendu zizkion.
Lehen zatiko azken
enborrean, hamaika segundo aurretik akautu
zuen Larretxeak, baina
bigarren zatiko lehen enborrean Olasagasti bera aurretik hasi zen. Kanpotik begiratuta, Larretxeari arazo gehiago
ikusten zitzaizkion Olasagastiri baino.
Bigarren zatiko lehen
enborra, zazpigarrena,
Olasagastik bortz segundo aurretik bota
zuen, baina zortzigarrenean, Larretxeak aurre hartu eta hamabi segundo kendu zizkion.
Hortxe akautu zen norgehiagoka. Olasagastik
bere enborra moztu zuenean, buruarekin ezetz
egiten zuen, ezin zuela
segitu, eta eseri egin
zen. Minutu pare bat
egon ondotik, berriro ere
enbor gainera igo, hiru
kolpe jo, eta jautsi egin

ARGAZKIA: GARA

Olasagasti lanak akautu ezinik eta Donato Larretxea azken enborretan. Beroak eragin ikaragarria
izan zuen Urrezko Aizkoraren finalean.

zen, zorabioak zirela eta
ezin baitzuen segitu.
Larretxeak bazekien
txapela janzteko lanak
akautzea nahiko zuela,
bera ere nahiko beteta
baitzegoen, eta aurretik bertze hiru enbor gel-

Donato LARRETXEA

ditzen zitzaizkion. Lasai-lasai hartu zituen bere lanak, kontrariorik ez.
Azkenean, akautu zituen egin beharreko
guztiak, eta iaz lortutako txapelari eutsi egin
zion.

“Beroa kontuan hartu gabe, aurrea
hartzeko dena eman dugu haseran”
Txapelduna

Beroak eragin handia izan du aurtengo finalean. Zu hobekiago prestatua zinela erraten ahal da?
Nik uste Olasagasti hagitz ongi
prestatua zegoela. Gainera ni, nire
kiloekin, ez naiz ongi moldatzen beroarekin. Erritmo izugarrian hasi gara lanean, beti aurrea hartzea garrantzitsua delakoz. Beroa kontuan
hartu gabe, dena eman dugu haseran. Ni arront juxto nenbilen, baina
banekien bera ere berdintsu zebile-

la. Jautsi dela ikusi denean poztu naiz
eta lasai akautu dut nire lana.
Banaka nahiz binaka Urrezko Aizkora irabazi duzu. Urrezko aizkolaria deitu beharko dizugu…
Izena horrela dute eta hala izanen
da. Orain Urrezko Kopa gelditzen da
Donostian eta hortarako ere prestatuko gara. Pena baldin bada ere, Euskal Herriko txapelketa irabazita baino sari handiagoa duzu Urrezko Aizkoran bigarren izanda.
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DATUAK...
• Otsailaren 1ean hogei urte
bete zituen Iñaki Eskudero,
Eratsungo atzelariak. 1,84
metroko altuera eta 88 kiloko
pisua du.
• Asegarcek lau urteko
kontratua eskaini dio
profesionaletan. Debuta
uztailean eginen duela uste
du Eskuderok.

Iñaki ESKUDERO

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Eratsungo pilotaria

• Afizionatuetako azken
txapela irabazi zuen
Baztanekin, Belatek
antolatutako Herriarteko
txapelketa. Nafarroa nahiz
Euskal Herriko txapeldun izan
da azken hiru urteetan
Eskudero herriartekoan,
kategoria ezberdinetan.

«Lau urteotan ikasi egin behar dut,
lehen mailan aritzeko esperantzarekin»
Aitor AROTZENA

Pilotazale eta pilotari herria da Eratsun, dudarik ez. Zerbaitegatik ezaguna baldin bada herria, bertan sortu diren pilotariengatik izan da. Retegi lehenak eskuz banakako sei txapel
jantzi zituen eta Julian Retegik, manimanistako hameka txapelez gain,
bortz eskuratu zituen binaka eta lau
lau terdian. Ez da Euskal Herrian hainbertze txapel dituen bertze herririk.
Baina, Retegi II.a erretiratu ondotik,
ez da pentsatu behar pilota Eratsunen iraganeko kontua dela. Gaur egun,
bi pilotari profesional ari dira kantxetan, Josu Baleztena eta Jexux Retegi, Retegi VI. Bi aurrelari hauei, hirugarren bat gehituko zaie abudo xamar, Iñaki Eskudero, profesionaletan
izanen den lehen atzelari eratsundarra. Hogei urte bete zituen otsailaren
1ean eta Asegarcek lau urteko kontratu profesionala eskaini dio. «Joan
den urteko urritik entrenatzen ari ginen Asegarcerekin eta espero genuen
laister ailegatu zitekeela deia».
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Beloki da gaur egun atzelaririk
onena. Jotzaile ikaragarria da
eta ez du pilotarik galtzen.
Aurrelariak, berriz, aukera izan
orduko tantua bukatzen dutenak
gustatzen zaizkit.
Gazte eta afizionatu mailan hainbat txapel irabazitakoa da Eskudero.
«Jubeniletan Usurbilgo txapelketa eta
banaka Café Baque saria irabazi nituen. Afizionatutan urte bakarra egin
dut eta hiruzpalau txapel irabazi ditut,
lehenbiziko urtea izateko ongi». Azkenekoa Baztanekin eskuratu du Belatek antolatutako herriarteko txapelketa irabazi baitu Leitzaren kontra.
«LAU TERDIAN ETA BANAKA ARITZEKO

PISU HANDI XAMARRA DUT»

Bere burua pilotari jotzailetzat du eratsundarrak: «Galdu errex egiten dut,
baina hori ikasten omen da, ikusiko

dugu. Segurtasuna hartzen joatea gustatuko litzaidake».
Banaka txapelketaren bat irabazia da
eta lau terdian Elgetako txapelketan
parte hartu berri badu ere, binaka gustorago aritzen da Eskudero: «Lau terdian eta banaka aritzeko pisu handi
xamarra dut, profesionaletan aritzeko behinipein ez nabil batere ongi; binaka bai, seguro-seguro aritzen naiz.
Denborarekin eta gorputza indartu
ahala, manomanistan igual zerbait
egin dezaket». Jotzailea denez eta
partidak sobera luzeak ez zaizkionez
gustatzen, tantua aurrean erraz egiten duten aurrelariak gustatzen zaizkio. Afizionatu mailan, uda partean
herriz herri partidu aunitz jokatzen direnez, ez dirudi tenore onena denik
profesionaletan debutatzeko, baina
eratsundarrak ez du kexarik: «Joan
den urtean partida asko jokatu nituen,
baita Madril aldean ere, baina profesionaletako saltoa gustora hartzen
da». Debutatzeko irrikaz dago, noski. «Ahalik eta abudoena, hobe!».
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PILOTA

Joxe Ezkurra XIII. Memorialaren
finalak jokatu ziren ekainaren 14an
Unai Apeztegia eta Iñaki Otxandorena izan ziren sari banaketan
A.A.

Ekainaren 14an jokatu ziren Txaruta elkarteak antolatutako hamahirugarren Josetxo
Ezkurra Memorialaren
finalak Donezteben.
Goiz-arratsaldez, udal
pilotalekuan jokatu ziren eskuz binakako txapelketa honen finalak
kategoria ezberdinetan.
Txikiak B mailan, Aitor
Altzugarai eta Gorka
Sanjurjo lesakarrek 18
eta 16 irabazi zieten Donamariako Aritz Mendiberri eta Zubietako Beñat Etxekoloneari. Txikiak A mailan, Oinatz
Jauntsaras iruritarrak
eta Dario Trantxe elizondarrak 18 eta 9 ira-

bazi zieten Arkaitz Untxalo eta Ugaitz Elizalde iturendarrei.
Umeak B mailan, Iruritako Egoitz Prim eta
Mikel Azpirozek 18 eta
15 irabazi zieten Sergio
Agerre eta Jokin Arretxea narbartearrei. Umeak A mailan, lehia estuaren ondotik, 18 eta
17 irabazi zuten Julen
Olano eta Joanes Lasarte leitzarrek, Joseba
Apeztegia iruritarra eta
Unai Sagaseta donamariarraren kontra jokatutako finalean.
Haurrak B mailan, Mikel Unanua gartzaindarrak eta Gabon Gamio
aniztarrak 18 eta 14 irabazi zieten Gorka Por-

tu eta Unai Gurrutxaga
lesakarrei. Haurrak A
mailan, berriz, Jon Jaunarena eta Ander Aranburu leitzarrek ez zuten
arazorik izan Javier Lukin eta Eñaut Iraola zizurtarrei 18 eta 4 irabazteko. Infantilen B mailan, Jon Arretxea gartzaindarrak eta Mikel
Mindegia arraioztarrak
18 eta 5 irabazi zieten
Lander Arriola lesakarrari eta Imanol Goienetxe igantziarrari. Infantilen A mailan, berriz,
Urko Loiarte zubietarrak
eta Xabier Madariaga
urroztarrak 18 eta 7 irabazi zieten Imanol Mitxelena eta Joseba Madariaga aranztarrei.

Aranztarrak Donezteben finala galdu ondotik Irurtzungo txapelketaren finala jokatzera joan ziren eta han 18 eta
12 irabazi zieten Galarza eta Errazkin irurtzundarrei.
Kadete B mailan, azkenik, Unai Alberro eta
Aitzol Fernandez donostiarrek 18 eta 15 irabazi zieten Asier Goñi oronoztarrari eta Daniel
Fernandez almandoztarrari.
Finalen ondotik,finalistei eta Joxe Ezkurraren omenez antolatu
den txapelketan parte
hartu duten bertze pilotariei sariak eman zizkieten.

ARGAZKIA: FOTO MENA

Urtero bezala, partehartze handia izan da Josetxo Ezkurra zenaren omenez antolatutako hamahirugarren pilota txapelketan.

Baztanek
irabazi du
Belateren
Herriarteko
txapelketa

Laugarren urtez segidan Baztanek irabazi du Belatek antolatutako Herriarteko txapelketa. Ekainaren
22an jokatu zuten finala Leitzaren kontra
eta hiruna partidu irabazi baldin bazituzten
ere, lau tantu gehiago
egin zituzten baztandarrek. Emaitzak:
Benjaminak:
Oskoz eta Apeztegia
(Baztan), 6; Olano eta
Lezea (Leitza), 18
Alebinak:
Jauregi eta Gonzalez
(Baztan), 7; Jaunarena eta Aranburu (Leitza) 18
Infantilak:
Ollo eta Barberena
(Baztan), 18; Alustiza
eta Sagastibeltza (Leitza), 10
Kadeteak:
Urrutia eta Iraola (Baztan), 22; Zubillaga eta
Iriarte (Leitza), 4
Gazteak:
Arraztoa eta Eraso
(Baztan), 17; Olazabal eta Betelu (Leitza),
22
Helduak:
Arraztoa eta Eskuderi (Baztan), 22; Bengoetxea eta Mariñelarena (Leitza), 16
B mailan, Olaztin jokatutako finalean, Malerrekak 1 eta 2 galdu
zuen Etxarriren kontra.
Benjaminetan eta Alebinetan irabazi zuten
etxarriarrek, 18-7 eta
18-6. Infantiletan lortu zuen puntua Malerrekak 18-4 irabazita.
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DISKAK

TELEBISTAKO TXOKOA

g BESTAK

«Aurtengo
Gorakada 7»

AZPILKUETA

Uztailaren 4tik 7ra
Xehetasunak 20. orrian.

Batzuen artean
GOR DISKAK

LESAKA

Uztailaren 6rik 10era
Xehetasunak gehigarri
berezian.

g OSPAKIZUNAK
ZUGARRAMURDI

Uztailaren 26an Aitatxiamatxien Nazioarteko Eguna
ospatuko du Arkupeak
elkarteak. Eguerdian Meza,
bazkaria Azketan eta
arratsaldean aitatxi-amatxiei
omenaldia eta dantzaldia.
Xehetasunak 17. orrian.

SARA

Uztailaren 13an Olhain
ikastolako besta. Goizez
pilota partida, aperitifa eta
ikastolako haurren kantaldi
ttikia, Pantxika Solorzano eta
Jean Marc Halsouetekin.
13:00etan bazkaria.
Arratsaldean «Ikastoland»
joku puzgarriak, dantzaldia
eta Mutxikoak, Ezpela
taldeak alaiturik eta talo,
xingar eta izozkiak Sarako
ikastolaren alde.
Xehetasunak 24. orrian.

g TXAPELKETAK
LESAKA

Uztailaren 5ean BaztanMalerreka-Bidasoa aldeko
gazteen 6. trikititxa
txapelketa Plaza Zaharrean,
19:00etatik aitzin.

HERRIZ HERRI, BESTAZ BESTA

Doneztebeko Sanpedroen
ondotik Lesakako Sanferminak
Doneztebeko San Pedro besten
ondorena oraindik pasatu gabe dugunean, gainean ditugu Lesakako Sanferminak. Berez, txupinazoa igandean botako baldin bada
ere, ortziraletik izanen dira ekitaldi ezberdinak Lesakan, beraz, astebeteko bestak geldituko zaizkie
aurten lesakarrei. Donezteben bezalaxe, Lesakan ere TTIPI-TTAPA TELEBISTAko kamarak eta kazetariak
ibiliko dira, besta berezi hauek ematen dutenaren berri eman asmoz.
Heldu den astean, egunero izanen
da Sanferminak segitzeko modua
telebistaren bitartez: txupinazoa
eta ondoko giroa; San Fermin eguneko prozesioa eta dantzak; pe-

ñen eguneko jautsiera eta aldrebeskeriak; haurren eguneko joku
eta irrifarrak… programan ageri diren ekitaldi ofizialak eta norberak
inprobisatzen dituenak agertuko
dira arratseko 20:00etan hasiko
den albistegian.

ERREPORTARIAK LANEAN
Uda partean berri gutiago sortzen
direla gauza jakina da, baina herriz herriko bestak bisitatzeaz gain,
TTIPI-TTAPA TELEBISTAko erreportariak harat-honatean ibiliko dira, albiste bitxiak, pertsonaiak, kontu
historikoak eta bertzelako gertakariak uda giroko erreportaietan
biltzen.

BASERRIA

Aurtengo Gorakada,
GOR disketxeak urtero
karrikaratzen duen bilduma lana da. Prezio merkean, urteko ekoizpen diskografikoak jasotzen ditu, nobedade, kantu esklusibo eta aurrerapen
singelen bitartez. Katalogoaren klasiko bat jada
(zazpigarren alea da hau).
disko honek bero datorren uda honen freskagarro izan nahi du zure
belarrietarako. Hauexek
dira denboraldi berriko
izozkiak: Sutagar, «Doinu ta ideiak sortzen»; Berri Txarrak, «Gezur bat
mila aldiz»; Leihotikan,
«Beheruntz begira»; Tijuana in Blue, «Urroztarra, fuerza y garra»; Skabeche Riber Band, «Chemecos quedos»; Lor,
«Programaturik» eta Ken
Zazpi, «Ilargia». Gainera, honako bideo-klip
hauek daude CD-Rom
formatuan: Jousilouli, «Arnasestuka»; Ekon,
«Zuentzat» eta Piperrak,
«Okupados».

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Ekainaren 13tik 20ra bitarteko prezioak)

g BERTSO SAIOAK
LESAKA

Uztailaren 7an Plaza
Zaharrean bertso jaialdia
Arrano elkarteak antolatua:
Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio, Jon Maia, Iñigo
Olaetxea, Xabier Silveira eta
Joxe Juan Zubieta «Etxabe».
Gai-jartzaile: Estitxu
Arozena.
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ZERRIKIA

Zerrikumea
(19 kilo): 15,00 E
Zerri gizena
1,00 E kiloa.

Zerramak:
0,42 E kiloa, bizirik.

BEHIKIA
Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,10
1.koa 2,98
2.koa 2,87
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 3,03
1.koa 2,92
2.koa 2,82

Oharra: Prezioak 180220 Kg. kanalean pisatzen duten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
263,00 E eta idixkoak
265,00 E

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

Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86
Bildotsak: E/k
6-8 kilokoak: 5,80/5,90
8-10 kilokoak: 4,85/5,15
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JAKIN BEHARREKOAK

Tabakismoa
edo tabako
eritasuna
Tabakoa erretzea ez da ohitura bakarrik, baita droga menpekotasuna ere, izan ere:
• Menpekotasuna dago.
• Tolerantzia ematen da.
• Sustantzia falta denean abstinentzia sindromea izaten da.
• Jokabidea konpultsiboa izaten da.
Dependentzia sortzen duen
sustantzia nikotina da. Dependentzia fisikoa eta batez
ere psikikoa da, baina bada
baita ere gizarte dependentzia, hau da, gizarte ekintza
bezala erretzen da, lagun taldean, afarietan…
Erretzailea fase ezberdinetatik pasatzen da:
• 1. fasea edo aurrekontenplazioa: Erretzaileak gozatu
egiten du erretzean eta ez du
uztea planteatzen ere.
• 2. fasea edo kontenplazioa:
Erretzearen ondorio txarrak
eta uztearen ondorio onak aztertzen hasten da erretzailea.
• 3. fasea edo ekintza: Erretzeari uzteko saiakera ttiki batzuk egiten dira.
• 4. fasea edo mantenimendua: Guttienez 6 hilabete erre

g ZINEMA
ELIZONDO

gabe duten erretzaileak daude fase honetan, baina ezin
zaie erretzaile-ohiak deitu tabakoa probatu gabe guttienez
urtebete igaro arte.
• 5. fasea edo eriberritzea: Berriz ere erretzen dute. Normala
da fase hau agertzea, behin
baino gehiagotan gainera.
Erretzeari uzteko ehundaka
metodo daude: nikotinaren ordezkoak, homeopatikoak, psikologikoak, akupuntura… baina ez dago mirari-metodorik,
eraginkortasuna %100ean segurtatzen digunik. Abstinentzia sindromea (buruko mina,
erretzeko irrika, zorabioa eta
bertigoa, dardaria, begietako

Erretzeari uzteko
garrantzitsuena norbere
borondatea da. Bakarrik
egiteko prozesu gogorra da,
beraz, ez lotsatu laguntza
eskatu behar baldin baduzu.

mina, izerdia eskuetan, goitinahia, erraz haserretzea, kontzentrazio galtzea eta jateko
irrika) gainditzen laguntzen dute.
Nikotinaren abstinentzia gainditzeko metodorik ezagunenetakoa txikle edo partxe bidez ordezkoekin tratamendua
egitea da. Baina egia da bertze tratamendu batekin osatzen ez bada, eriberritze kasu
aunitz ematen direla. Tratamendu osagarria terapia psikologikoa izan daiteke, erretzeari uzteko garrantzitsuena
norbere borondatea baita. Gerta daitezkeen eriberritzeak eta
abstinentziak sortzen dituen
eragin ezatseginak onartzeko
indar nahikoa izan behar da.
Bakarrik egiteko prozesu gogorra da, beraz, ez lotsatu laguntza eskatu behar baduzu.

X. Mendiguren Elizegi
ELKAR, 2003

Bere azken urteetako ibilbideari jarraituz, fikzioa eta oroitzapena nahasten dituen obra
bat idatzi du Xabier Mendigurenek. Oraingo honetan udalekuen girora eramango gaitu, batetik, eta trantsizio politikoaren garaira, bestetik, hainbat neraberen eskutik. Anekdota pertsonala gaindituz, bizitzarekiko sentimendu batzuk
transmititu nahiko lituzke egileak, eta irakurlearengan emozio horiek berritu.
Poza da, izan ere, liburu ho-

Uztailaren 3an, «Johnny
English» filmea.
Uztailaren 8an, «Mortadelo
y Filemón» filmea.
Uztailaren 10ean
«Adarbakar txiki (La leyenda
del unicornio» filmea
euskaraz.
Uztailaren 15ean «Los
rebeldes de Shangai» filmea.
Uztailaren 17an «El Señor
de los anillos» filmea.
Emanaldi guziak Udako zine
egitarauaren barnean,
22:30etan Merkatuko Plazan.

g KONTZERTUAK
LESAKA

Uztailaren 4an,
ortziralarekin, txoznatan,
Ekon, Izotz eta Pinpanpun
Band! taldeak.

g ERAKUSKETAK
ELIZONDO

Uztailaren 1tik 20ra
Arizkunenea Kultur Etxean,
Joxe Erregerena eta Juan
Lameriñasen argazki
erakusketa. Astelehenetik
larunbatera 19:00etatik
21:00etara.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

g GUARDIAKO FARMAZIAK

netako sentimendu nagusia,
literaturan gai ilunagoak ikusten ohiturik gauden arren: mina, tristura, tragedia… Bizitzeko grinaz eta gogoz beterik daude bertako protagonistak, hamabi, hamalau, hamasei urteko neska-mutilak, bizitza horrek pozekin batera hainbat gazi-gozo eta atsekabe
ekarri arren. 76an hasi eta 80ra
bitartean hedatzen da nobela
honetako denbora, hainbat
udatan barrena; eleberri korala da berez.

Ek. 30etik uztailaren 6ra

LIBURUAK

Uda betiko balitz
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112 TFNORA. DEITU
Lesaka (L. Marin),
Doneztebe (S. Larraioz),
Elizondo (R. Gezuraga) eta
Goizueta.

Uztailaren 7tik 13ra

Bera (A. Lasarte), Narbarte,
Elizondo (Iturralde), Irurita,
Leitza (O. Erbiti) eta
Goizueta.

Uztailaren 14tik 20ra

Bera (A. Fernandez),
Doneztebe (A. Mendia),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.
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ttipi-ttapa
ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 11 88

00-34

MERKATU TTIKIA
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.

...ETA GAINERA,

ZURE BERRI
ESKUALDEKO
ETXE GUZIETAN
IZANEN DUTE!!

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.
102.
103.
104.
105.
106.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Etxe konpartituak
Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK

107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112.
113.
114.
115.
116.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Bertzelakoak

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Hargin/Igeltseroak
Pintoreak
Elektrizistak
Iturginak
Zurginak
Mendi lanak
Garraioak
Bertzelakoak

g ZERBITZUAK

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.
ARIZKUN. Pisu mobleztatua
salgai. Trastero eta garajearekin. Sartzeko moduan. Egoera onean. ☎ 639 012 08
LESAKA. 90m2ko pisua. 4
logela, egongela, sukaldea,
komuna eta balkoia. Barnetik eta kanpotik berritua. Leku berde baten parean. ☎ 637
408 669
LESAKA Bittiria karrikan pisua salgai. ☎ 948 637 127
LESAKA. Albistur karrikan
80m2ko pisua. Bajera 47m2koa,solairuartearekin. ☎ 948
637 815 (18:00etatik aintzin).
BERA. Herri erdi erdian pisua salgai. ☎ 686 733 349

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
IRUÑEAN. Pisua errentan
hartuko nuke. ☎669 938 223
SUNBILLA. Herritik 3km-ra
etxea errentan emateko. Urte osorako. ☎ 948 393 070 608 672 106
Bera edo inguruan. Pisua
errentan hartuko nuke. ☎635
696 688

ADOS

• ELIZONDO-ELBETE. +/- 2000 m2ko
partzela eraikigarria erosiko genuke.
• BERA. DIA supermerkatuaren
gainean pisua salgai. Aukera.
• DONEZTEBE. - Santa Luzia plazan
azken apartamentua eta lokal
komertzialak salgai.
- Osasun zentroaren ondoan
etxebizitzen promozio berria.
- Aparan inguruan pisu berriak eta
azken partzela eraikigarriak salgai.
• Eskaera handia dagoenez, bordak,
baserriak, lur-eremuak, bajerak…
erosi nahi dira.
948 451 841 / 607 978 656

Leitzar batek Pisua errentan hartuko luke, lehenbailen bizitzen jartzeko. ☎646
095 062

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
Neska bat edo bi behar dira Iruñeko Alde Zaharrean
pisua osatzeko. ☎ 676
934232.

GARAJE/LOKALAK10
107 Saldu
Bera. Bidasoa 10 B garajea
salgai. 130m2koa. Industriala.☎ 948 630 865

LANA
302 Eskaintzak
BERAko enpresa batek
kontabilitate arloko ezagutza eta esperientzia duen
pertsona behar du. Informazio gehiagorako Cederna-Garalur.☎ 619 829 289
Haurtzaindegi eta Zentru
publikoek haurtzaindegietarako langilegoa behar dute. Eskakizuna. Haurtzaindegi FBII:Adoz ☎ 948 199
596
Harreragileak, gidariak, lorezainak, atezainak, zaindariak, telefonistak, mantenimendua, zerbitzu anitzak...
Udaletxe eta Foru Aldundietan lan egiteko. Adoz. ☎
948 199 596
Gidariak behar dira Udal
eta Foru Aldundietan lan egiteko. Eskola graduatua.Adoz
☎ 948 199 596
Tolosa, Hondarribia, Lasarte eta Hernaniko Udaletan
18 udaltzain behar dituzte.
Eskola graduatua. Adoz ☎
948 199 596
Suhiltzaile parkeak. Do-

nostia, Tolosa eta Zarautzen
deialdiak laster. Batazbesteko diru-sarrerak: 1300 euro.Adoz ☎ 948 199 596
Donostia, Irun, Hernani;
lanpostuak. Administrariak
(laguntzaile eta teknikariak).
Soldata finkoa: 1000 euro.Adoz ☎ 948 199 596
Liburutegi-laguntzaileak.
Lan egin ezazu. Udaletxeak, artxiboak eta Unibertsitateak. Berehala altxatzeko.
Adoz. ☎ 948 199 596.
Gida-eskola irakasleak eta
garraiolariak. Profesional
bihur zaitez. Langabeziarik
gabeko lanbideak. 1800 euro ggb .Adoz. ☎ 948 199 596.
Oihanzainak. Parke eta Natur erreserbetan agente, zaindari zein peoi lana egiteko.
Lanera altxatzeak laster.
Adoz. ☎ 948 199 596.
Bi laguntzaile behar dira,
Bortzerrietakoak, igeltsero
edo teilatuan lan egiteko. ☎
652 764613.
Berako ostatu batean zerbitzaria behar da. ☎
605864355.

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

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

LAN
LANESKAINTZAK
ESKAINTZA
(Nafarroako Aldizkari Ofiziala 2003/05/30)

Zalain auzoa / BERA / 948 63 11 57
RANTIA
RANTIA
RANTIA
URTE 1eko GA
URTE 1eko GA
URTE 1eko GA

Izen-emate epea irekita dago

Ford Escort Ghia 1.8 TD 90CV 5
atekoa 1997/04, 76.000km, EE,
CC, 2 airbag, garantia 6 hilabete.
Ford KA 2 1.3i 3 atekoa:
2002/03, 11.000 km, EE, CC, AA,
Airbag, Garantia 12 hilabete.
Ford Mondeo Trend 2.0 TDI 115
CV 4 atekoa 2001/05,58.000
km, EE, CC, klima, 6 Airbag, garantia 12 hilabete.
FORD FOCUS TREND FORD FOCUS GHIA 1.8 FORD FOCUS AM- Fprd Focus Ghia 1.8 TDI 90CV
1.8 TDI 90 CV 3 ATE- TDI 90 CV FAMILIA- BIENTE 1.8 TDI 90 CV 5 atekoa 1999/12, 62.000 km,
EE, CC, AA, ABS, 2 airbag, gaKOA:
RRA:
5 ATEKOA:
2001/07, 13.000 km., 2000/03, 62.000 km., 2000/02,61.000 Km., rantia 12 hilabete.
EE, CC, ABS, 4 Airbag, EE, CC, ABS, AA, 2 Air- EE, CC, AA, 2 Airbag, Ford Focus Trend 1.8 TDI 90CV
5 atekoa 2001/09, 41.000 km,
garantia 12 hilabete. bag, Garantia 12 hi- Garantia 12 hilabete. EE, CC, AA, ABS, 4 airbag, galabete.
rantia 12 hilabete.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDI
90CV 5 atekoa 2000/02, 89.000
km, EE, CC, AA, 2 airbag, gaIBILGAILUEN ERAKUSKETA
K ZEUK rantia 6 hilabete.
ZU
A
ET
,
RI
OR
Bigarren eskukoak eta KM0 ET
IKO DITUZU Ford Transit FT 350 2.4 TDI
30 ibilgailu baino gehiagoko aukeraketa IKUS
120CV kaja irekia 2001/04,
60.000 km, EE, CC, Airbag, g6h.

HAUR HEZKUNTZAN
20 lanpostu Iruñeko eskoletan
Eskakizuna: Haurtzaindegiko Teknikaria

ZAINTZAILEAK
(Nafarroako Aldizkari Ofiziala 2003/05/28)
13 lanpostu Barañain-en
7 lanpostu Tuteran
Eskakizuna: Eskola-Gradatua

MOTORRA
501 Salerosketak
BMW 320 D salgai. Egoera
ezin hobean. ☎ 605 864 355
Peugeot 206 GTI salgai.
34.000km, Klimatizadorea,
ABS eta estrak. ☎ 948 637
525
Berlingo Kombi 1.9D salgai. 2000/08,EE,CC, egoera onean. ☎ 948 630 111
Seat toledo 1.9 TDI 110cv
salgai. 73.000km.NA-AZ ☎
627 870 542
Wolsvaqen transporter TDI
salgai. 2196BHG matrikuladuna, egoera onean. ☎ 652
709 011
Renault Laguna NA-AM salgai. Diesela. Oso egoera onean. ☎ 948 635 014
Yamaha 125 SH32 motoa salgai, 1.665 km bakarrik eginak.
☎ 948 631252.
Kamioiendako remolkea Tauliner-Leciñena salgai. Kasik berria. ☎ 649 172583.
Yamaha Aerox motoa salgai.

MENDAUR MOTOR
✆ 948 450333 • DONEZTEBE

Bigarren eskuko kotxeak:
Terrano 5 atekoak, Opel Astra DTI, Montero 3
atekoa, Opel Midi, Opel Zafira, Peugeot 306 HDI,
Hiunday Santafe 5 atekoak, Nisan Patrol 5 atekoa
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

BEINTZA-LABAIENgo
UDALA
LABAIENGO OSTATUA
ERRENTAN
Beintza-Labaiengo Udalak, 2003ko ekainaren 9an eginiko bilkuran, erabaki zuen plegu itxiaren bidezko enkante publikoa egitea, Labaiengo ostatua errentan
emateko 8 urteetarako.
Behin behineko fidantza, enkantean parte hartzeko:
urteko errentaren %2.
Proposamenak, ereduaren arabera beterik, kartazal
itxian aurkeztuko dira Beintza-Labaiengo Udaleko
idazkaritzan, NANaren fotokopiarekin batera, 2003ko
uztailaren 18rako eta eguerdiko hamabiak baino lehen.
Baldintzen plegua udal idazkaritzan dago, interesatuen eskura.
Beintza-Labaienen, bi mila hiruko ekainaren hogeitazazpian.
Alkatea, Francisco Javier Vertiz Erasun

Extra askorekin. ☎948 610779
(Jexux)

ANIMALIAK
601 Emateko
Bizpahiru zakurkume ttiki emateko.☎ 649 161 830
Setter ingeles arrazako zakurkumeak oparitzen dira.☎
948 453 431.
Katukume zoragarriak oparitzeko. Eramateko moduan
daude. ☎ 948 631213.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
Betaurreko marroi batzuk
galdu dira Mendaur mendian ekainaren 15ean.
Estutxe beltz batean daude
eta D&G markakoak dira.
☎ 948 631327. Eskertuko
da.

DENETARIK
702 Salerosketak
Enpaketadora salgai, pre-

siozkoa traktore ttikiendako. ☎ 948 452 110
Musika ekipoa salgai.
2000w, etapa eta ekipoko
kableekin.Berbena talde batena. Egoera onean. ☎ 649
83 99 22
6cd-ko kargadorea salgai.
Estrenatu gabe Pioneer markakoa. 170 euro. ☎ 635 733
256 (arratsaldeko 7:30etatik
23:00etara).
Zaldian ibiltzeko aulkia sal-

gai. ☎ 948 637 468

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Kitarra elektrikoa ikasten
ari naiz eta pop-rock musika dut gustuko. Norbait bada elkarrekin saltseatzeko
goguakin? Edozein instrumento bino nere gisako mailan. ☎ 616 295420.
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urtebetetzeak

ttipi-ttapa

IR A T XE E SC H U EC Ak 10 urte bete ditu ekainaren 20an. Zorionak Eneko,
Mane, Fermina,
Luzio, Maribi
eta gurasoen
partetik.
PA R Z A

UN AI
IP AR RA GIR RE
beratarrak
ekainaren 20an
5 urte beteko
ditu. Zorionak
familiaren
partetik.

NORBAIT
ZORIONTZEKO,

BIDALI BERE
ARGAZKIA,
TESTUA ETA
0,26
EUROKO
13 SEILO
TTIPITTAPAKO
HELBIDERA:

ttipi ttapa

Herriko Etxeko
Plaza, 1
31780 BERA
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Eko 13 edo
Argazki soila: 3 E. Bikoitza: 6 E. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,26E
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3 edo 6 Eko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

E I DE R
C A RR ILL O
FA G O AG A
irundarrak 2
urte bete ditu
maiatzaren
5ean. Zorionak
familiaren
partez!

ARITZ
OT X OT EK O
D OMIN GU E Z
irundarrak
urtea bete du
ekainaren
28an. Aunitz
urtez Olaia eta
gurasoen
partetik.

N AI AR A
MARTIN
G O I Ak 6 urte
bete ditu
ekainaren 17an.
Zorionak ama,
atta, Janire eta
Lesakako
familiaren
partetik.

I R A T X E M I K EB E NG O E T X E A beratarrak 5 urte bete ditu uztailaren 6an. Zorionak eta muxu
bat atta, ama
eta Maialenen
partetik.
LA R ENA

BORTZIRIETAKO
EUSKARA
MANKOMUNITATEAk
EUSKARA TEKNIKARI LANPOSTU
FINKO BAT OPOSIZIO-LEHIAKETA BIDEZ
BETETZEKO DEIALDIA EGIN DU
BALDINTZAK:
- Unibertsitateko erdi mailako titulazioa izatea.
- EGA edo titulu baliokideren bat izatea.
- Ibilgailuak gidatzeko baimena eta ibilgailua izatea.
OHARRAK:
- Eskaerak Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen bulegoan (Arantzako Herriko Etxean) aurkeztu behar dira, uztailaren 11ko 14:00ak baino lehen.
- Deialdiaren oinarriak Nafarroako Aldizkari Ofizialaren
73. zenbakian, ekainaren 11koan, argitaratu ziren, eta
internet bidez ikus daitezke (www.cfnavarra.es).
- Oposizioaldia 2003ko azaroan hasiko da.
- Informazio gehiago 948634125 telefonora deituta edo
bortziriak@euskalnet.net helbidera idatzita.
Arantzan, 2003ko ekainaren 18an
LEHENDAKARIA jardunean, José Ramón Amoros Oskotz

MI KE L ZOU R S UE G I
urroztarrak 5
urte bete ditu
ekainaren 24an.
Musuak eta
zorionak familia
eta Andoni
anaiaren
partetik.
ZAIA

M U XI TO

T XA PE LDU NA K

uztailaren 8an
urteak beteko
ditu. Ailetuko
zaizu galtzeko
tenorea. Baietz
galdu. Aupa
Real!

F E R N A N D Ok ekainaren 28an
bete ditu urteak. A I T Z I B E Rek 4
urte bete ditu ekainaren 30ean
eta I D O I Ak 6 urte beteko ditu
uztailaren 5ean. Zorionak.

ARANTZAko
UDALA
ARANTZAKO
ARAU SUBSIDIARIOEN ALDAKETA
2003ko martxoaren 7an egindako bilkuran Arantzako Udalbatzak hasiera batez onartu zuen Arantzako Arau Subsidiarioko lur zoru ez urbanizagarriaren aldaketa, Arantzako Udalak sustaturik.
Proiektua jendaurrean egonen da Herriko Etxean uztailaren 17 arte, interesatuek aztertu eta bidezko alegazioak egin ditzaten.

Arantzan, 2003ko ekainaren 17an
Alkatea, Vicente Arocena Biurrarena

Orain egutegi berria:
Egunero idekia,
astelehena atseden eguna

✆ 948 451 951
✆ 948 450 168
OITZ (Nafarroa)

5 logela
bikoitz
bainuarekin

• Plater konbinatuak
• Pintxo berexiak
• Ogitartekoak
• Eguneko menua
• Menu berexiak
• Udako menuak…
50
lagunendako
jangela
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LARUNBAT
ARRATSALDETAN
EREKIA

Sarrera
BERAtik da
Sastrin karrika,
3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA
Tfnoa. 948 630 537
Fax. 948 631 443
BISITATU GURE
WEB ORRIA
www.mueblesamets.com

Sukaldeak
Egongelak
Logelak
Bainugelak

4000 m2
erakusketa

% 4 0ko
ko deskontua
deskontua

AUKERA HANDIAK
KOLTXOIAK
• MALGUKIA
• LATEX-a
• MISTOA

OINARRIAK
• SOMIERRAK
• ABATIBLEAK
• TAPIZATUAK

Izakinak
bukatu arte

%50

TB mahaiak
Logelak (armairu gabe)

deskontua

