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Mendi bizikletaz
jausten txapeldun
Ekainaren 28an egin zen Igant-
zin Nafarroako mendi bizikleta
jautsiera txapelketa. Xabi Tellet-
xea elite mailan eta Miriam Blas
nesketan izan ziren txapeldun.2003ko uztailaren 17a • XXIII. urtea
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28Pottokaren Eguna
Saran hilaren 26an
Zortzigarren aldikoz antolatu da
Pottokaren Eguna Saran. Egu-
naz eta euskal abere honetaz ari-
tu zaigu Battitte Laborde Potto-
ka Elkarteko saratarra.
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40. urteurrena
kantuz
40. urteurrena
kantuz
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Joseba OLAGARAI
Aurten Baztandarren Biltzarrak 40
urte bete dituela eta, diskoa ateri
duzue. Zer gisa burutazio hori?
Egia erran nahiko kasualidadez izan
zen. Bilera batean ginela batek bota
zuen ea zergatik ez genuen kanta
bat egiten. Hasieran erdi brometan
hartu genuen baina azkenean aitzi-
nera ateri dugu, serioski hartuz eta
lan aunitz eginez. Hasiera batean, le-
henagotik ezagutzen dugun Urdiain-
go Imanol Goikoetxearekin jarri gi-
nen kontaktuan. Gure ideia azaldu
genion eta gustatu egin zitzaion. Be-
rak tema batzuk erakutsi zizkigun eta
horien artean bat aukeratu genuen;
alaia eta besta girokoa zen bat. Behin
doinua bagenuela, Jon Barberenak
letra paratu zion eta azkenean hila-
bete terdian ideia sortzetik kanta gra-
batua izatera pasatu zen. Grabake-
ta lanetan Beran egon ginen Maike-
lekin eta berez kantua grabatu zue-
na “M-n Ezten” taldea izan baldin ba-
zen ere, kolaborazio aunitz izan ge-
nituen. Musikagileak berak eskatu
zuen bertako jendeak ahal zuen gu-
zia parte hartzeko eta adibidez Jo-

nek egin zuen letra, bateria jotzen
Elizondoko Fernando Leitza ibili zen,
diseinu lanetan Totu Iturzaeta... 
Kantuaren letrak “Almandoztik
Amaiurret bat gara” aipatzen du.
Zer nolako erranahiarekin egin du-
zue?
Argi geneukan Baztandarren Biltza-
rrako filosofia agertu behar genuela
kantuan. Baztan zer den, bertakoak
nor garen, 40 urtetan egin duguna
eta oraindik egiteko duguna... eta
noski, denen gainetik gure hizkuntza
euskara dela eta horixe dela Baz-
tango hamabortz herriak bat egiten
dituena.
Maiatzaren hondarrean paratu ze-
nuten salgai diskoa. Halere, zuen
intentzioa ez omen da negozioa
egitea...
Ez. Hasiera batean, grabatu ondotik

kopia gutti batzuk bakarrik egiteko
asmoa genuen, guretzako izateko
gehienbat. Baina gero pentsatu ge-
nuen behin honetan sartuz gero edi-
zio ttiki bat egin behar genuela. Ez
genekien 500 eta 1000 kopia egin
eta honetan entenditzen dutenek erran
ziguten 1000 kopia egin zitezkeela,
eta halaxe egin dugu. Gure intentzioa
ez da inondik ere negozioa egitea,
diska hauek oroigarri modura saldu
nahi baititugu, prezio sinboliko bate-
an, 3 eurotan, gehienbat jendeak oroi-
garri modura izan dezan.
40 urte Baztandarren Biltzarra an-
tolatzen. Nork erranen luke hori
hasiera hartan...
Bai, nik uste hasiera haietan hasi zen
inork ez zuela pentsatuko Baztan-
darren Biltzarreko besta harek ho-
rrenbertzeko arrakasta izanen zue-
nik. Baina hala ere urtez urte aitzi-
nera egin dugu. Lan taldea beti al-
datuz doa. Batzuk joaten dira eta be-
rriak sartu... Azken finean, ilusio eta
gogo haundiz egiten dugu eta be-
rrogehi urte eginak baldin baditugu
ere, espero dugu bertze berrogei edo
gehiago ere egitea.

• Baztandarren Biltzarraren
aurtengo edizioa
berrogeigarrena den aitzakian
diskoa ateri dute
antolatzaileek.

• Diskoko abestiaren letra
Jon Barberenak idatzia da.
“M-n Ezten” taldeak grabatu
du eta eskualdeko hainbat
jenderen kolaborazioa izan
dute.

• Maiatz hondarrean jarri
zuten salgai diskoa «ez
negozioa egiteko asmoz,
oroigarri modura baizik, hiru
euroko prezio sinbolikoan».

«Bertako jendearen inplikazioa
lortu nahi izan dugu disko honetan»

«Kantuaren letran, denaren

gainetik gure hizkuntza euskara

dela eta horixe dela Baztango

hamabortz herriak bat egiten

dituena nabarmendu nahi 

izan dugu»
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ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

J. BARBERENA eta J. BAILON Baztandarren Biltzarra
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Nerea MARTIARENA
Pottoka zer den jakiteko, zaldi ho-

nen historia eta ezaugarrietaz jabe-
tzeko, Battitte Laborderekin solas egin
behar da. Arraza bakarra izanik, hiru
kategoriatan banatzen dituzte Ipa-
rraldeko pottokak eta horren arabera
jujatzen dute Sarako Pottokaren Egu-
nean: «Bada mendiko potoka, soro-
tako edo pentzetako potoka eta hiru-

garrenei  “livre B” erraiten zaie. Be-
har du ama potoka, eta aita izaiten
ahal du araba edo zaldi odolekoa, eta
horien bien umea Livre B erraiten zaio,
bertzela die Livre A. Azken horiek di-
ra potokak, besteak dira nahasiak.
Badituzu beraz bi urtekoak mendiko-
ak, sorokoak, livre B; hiru urtekoak
berdin, etabar… Behorrak umeekin,
behorrak umerik gabe eta orduan hel-

du da askora. Banazka pasa arazi eta
sariak ematen dira berehala». Gero
Herriko Etxeak zintzur bustitzea es-
kaintzen du eta haren ondotik 200 la-
gunentzat zikiroa bada. «Zikiroa ba-
tez ere hazkuntzan ari direnentzat da
–dio Labordek– eta kanpotik ez da
hainbeste jende, fite betetzen da 200
toki. Zikiroa egiteko Zugarramurdiko
bi erretzaile etotzen dira. Atsaldean
batzutan zaldiz edo potoken gainean
egiten dute haurrek itzuli bat, beraz
eguna 18:00ak arte irauten du».

Hazkuntzako jendea Garazitik, He-
letatik, Azkaindik, Hendaia eta kosta
bazter hortik etortzen da. Baina bada
Euskal Herritik kanpotik ere Sarara
etortzen dena: «Maiz batto Paue on-
dotik etortzen da, gaskoin bat… ez
aunitz. Deretxoa dute Euskal Herritik
kanpokoek etortzeko, elkarte nazio-
nalak antolatzen baitu. Gainera, Pauen
bada zaldien diputazionea, eta he-

Orai zortzi urte, 1996an, hasi ziren Pottokaren Eguna ospatzen
Saran. Konkurso nazionala izanik, Euskal Herriko eta Frantzia
osoko ehun behor inguru biltzen dira: «Jujatzeko baduzu
nahikoa» dio Battitte Laborde, Pottoka Elkarteko
antolatzaileetako batek. Elkarte hau ez da oraikoa, 1970ean
sortu zen, Paul Dutournier Sarako auzapeza zenaren lanari
esker. Euskal Herriko zaldi arraza hau ez galtzea eta indartzea
izan zen elkartea sortzearen xedea. Elkarteak antolatzen duen
Pottokaren Eguna uztailaren 26an izanen da aurten Saran.

BERTAKO ARRAZAKO EHUN BEHOR BILTZEN DIRA

Pottokaren Eguna zortzigarren aldiz
eginen da Saran uztailaren 26an

ARTXIBOKOA

Larrungo mazeletan pottokak aske ibiltzen dira. Primaderatik goiti, lau astetatik biltzen dira Azkaingoak, Oletakoak,
eta Sarakoak, eta tratatzen dituzte eulien kontra, lakasten kontra eta nahi duenak zizarien kontra ematen die ahoan. 



men ‘le haras’ deitzen zaio. Han Pauen
‘le haras nacionale’ deitzen zaio, han
badie azpiko zaldi, potoka, zoko guz-
tietako arraza guztiak, garañoak errai-
ten zaio. Beraz hek ere jujatzen du-
te egun hori. Obligatua zira denak
gonbidatzera».

BABESTUTAKO ESPEZIEA IZAN DA
POTTOKA BOST URTEOTAN

Pottoka bost urtez babestutako
espeziea izan da Iparraldean, baina
orain ez da gehiago babestua eta bu-
ruiletik goiti jakinen da dirulaguntza
ukanen duen edo ez. Laguntzarik ez
dutela emanen iruditzen zaio Labor-
deri, «zeren orain Europan dena ti-
ratzen dute beheiti». Gainera, potto-
kak balioa galdu duela uste du La-
bordek: «Pottokak ikaragarrizko ka-
litateak baditu haurrak ibiltzeko, sal-
toak emateko… haurrentzat ona da
bainan umeak haunditzen dira eta
zaldi haundia nahi dute gero, jende
handia ez da ibiltzen ahal. Gero ka-
rrozan ere, atalan izigarrizko polita
da. Hasteko pintoa baldin bada, gus-
tatzen zaio jendeari. Baina potokak
ez du baliorik, haurrak gainean ibil-
tzeko salgai jartzen dira , baina kar-
nizeriko ez dute pitxik balio,ez dute
aski hezurrik ez dute aski ipurdirik».
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Nola antolatzen duzue Sa-
ran Pottokaren Eguna?
Goizean, muntatzen dugu
dena 6:00etarako. 9:00ak
arte heldu dira Euskal He-
rria guztitik, eta Frantzia guz-
titik, konkurtso nazionala bai-
ta.

9:00etan hasten da konkur-
tsoa bera eta banazka ba-
nazka pasa arazten dituzte
eta jujatu. Gero adinetan ju-
jatzen dituzte, orai eginen
dituzte bi urtekoak eta de-
nak pasatuko dituzte. 
Zer laguntza izaten duzue

Pottoka Elkartekoek egun
hau antolatzeko?
Eguna antolatzeko Sarako
komertxantak eta ofizialeak
eta gero 20 bat lagun biltzen
gira hau dena muntatzeko.
Erran behar da komertxan-
ta eta ofizialeekin 70 bat
sponsor direla, batzuek di-
rua ematen dute eta beste-
ek kopak ematen dituzte.
Denbora ederra egiten ba-
du ostatu ttiki bat muntatzen
dugu eta segitzen du ongi,
beraz dirua egiten badugu
ematen diogu asoziazione-
ari. 

Zein ezaugarri ditu potto-
ka on batek?
Potoka  xuxenez erranen dut
hamarretatik bederatzitan
beltza da, gaztain iluna da.
Beno, arrazan baduzu pin-
toa, xuri eta beltza edo xuri
eta gorria eta saltzeko hau-

rrei gehiago gustatzen zaie
pintoa beltza baino. Beno,
aspalditik baduzu pintoa, ba-
dira erreportaiak eginak Biz-
kaiko leze famatu batzuetan
badira pintoak murruetan
marraztuak, beraz ez da orai-
koa. Baina orain hemen al-
de huntan pinto aunitz atxe-
maiten duzu. Bestalde, orai
Donostialdeko asoziazione
batekin gurutzatzen gira, bai-
na hoiek nahi dute beltza ba-
karrik. Beltz beltza nahi du-
te, ez tinta xuri ez pitxik.  Po-
ttoka arrunt berexia duzu,
zuk ere behin ikusten badu-
zu berexiko duzu, baditu pa-
ta fin-finak, baditu bere ka-
rakteristikak, zinez begira-
tzen diozularik badakizu po-
toka dela. Behar du morfo-
logia halako zehatza poto-
ka izateko. Lehen, atalan ibil-
tzen zen pottoka minetan ere
erabiltzen zen. Ikatza ekar-
tzen zuten lekutan ere era-
biltzen zuten, fama haundia
zuen. Ttikia eta fiera baita
potoka, eta gainera bazka
gutti galdegiten du. 

“Pottokak, ttikia eta fierra izateaz gain,
bazka gutti galdegiten du”

Battitte LABORDE  Pottoka Elkartekoa

Orain dela milioi bat urte, Ipar Ame-
riketatik zetorren zaldia, Prewalski zal-
diaren antzekoa, Siberiara emigratu eta
Europara iristen hasi zen, aldi berean,
Ameriketan desagertzen ari zelarik. Po-
ttoka hain ziur Europako hego
mendebalean ibiltzen zen
zaldiaren oinordekoa de-
la erran genezake.
Hala, Sarako eta
Otxozelaiako leize
zuloetan aurkitzen
diren marrazkiak
horren lekuko di-
tugu. Glaziazio ga-
raian, pottoka uxa-
tua izan zen eta gu-
re mendietan babes bi-
la etorri zen. Egoera eko-
logiko, historiko eta klimati-
koak direla eta, pottokak eralda-
keta morfologikoa bizi izan zuen, gaur
egun ezagutzen dugun pottoka bihur-
tu arte. Hala ere, hainbeste urtez gure
mendietan barna igaro ondoan nehork
ez du dudan ezartzen pottoka hemen-
go arraza primitiboa denik.  

Euskaldunek ez zituzten pottoka tal-
deak sakabanatu eta beraz desager-

tarazi, beste eskualde batzuetan ger-
tatu zen bezala. Guztiz alderantzizkoa
gertatu zen, hau da, pottokaren haz-
kuntza bideratu zuten.

XIX.garren mendean, eskualdeko
minetan erabiltzen zen pottoka,

eta baita ere Frantziako ipar
eta ekialdeko minetan ere.

Pottokaren altuera tti-
kiagatik eta bere in-
darragatik, baita baz-
ka guttiko zaldia ze-
lako, oso apreziatua
zen pottoka horrelako
lanetarako. Bestalde,

asko erabilia izan zen
kontrabandoaren ga-
raietan.  Gaur egun, po-

ttoka bakoitzak bere jabe-
aren marka eramaten du. As-

ke bizi dira, hogeinakako taldetan, La-
rrun, Artzamendin, Baigura edo eta Ur-
suiako magaletan. Beste batzu soroe-
tan hazten dituzte, kirol aktibitate edo-
ta denbora librean erabiltzeko. Asko
zor diogu Paul Dutournier, Sarako au-
zapez zenari, 1970.urtean ANP elkar-
tea sortu baitzuen, pottokaren ezagu-
tarazteko eta babesteko.

POTTOKAREN HISTORIA

ARG.: NEREA
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Garajeen erabilpena
gazteen aldetik eta
herritarren
kontzientzia

Etxeko lehendabiziko so-
lairuan bizi garenok, gazte-
ek elkartzeko erabiltzen du-
ten garaje –edo bajera–  ho-
rietako baten gainean, ongi
dakigu nola molestatzen du-
ten goraino jarritako musi-
kak, bonboen burrunbak, bi-
deo-jokuek eta haien ingu-
ruko oihu eta asotsek gaue-
an.

Gazteek, doikebe!, etxe-
tik atera beharra dute arra-
tsaldeetan, atera beharra du-
te aste hondarrean ere eta
etxeko egongelan, telebista
aitzinean baino libreago sen-
titzen diren toki batean el-
kartu; eta gurea bezalako es-
kualdean naski behar dute
Udalak uztea komunaletatik
zenbait orube, habitagarriak
diren tokiak, diseinatzera-
koan gazteen parte hartzea
izanen dutenak eta herritik
hurbil daudenak.

Gazteek erabilitako ga-
rajeetan sortzen diren aso-
tsengatik kaltetutako barri-
deok elkartea sortu behar-
ko genuke egoera udal agin-
tarien aitzinean salatzeko eta

beraiei arazoa konprenitzen
laguntzeko eta hemendik ir-
tenbide batera ailegatzeko.

Gazteei utzi edo erren-
tan ematen dieten garajeen
jabeek ez lukete arazoa
saihestu behar, beraien ar-
dura ez balitz bezala; edo
etxean eri bat izanik horren
gelaraino ailegatzen diren
asotsengatik zer egin ez da-
kitenak, esate baterako, ego-
eraren biktima izan beha-
rrean errudunak balira be-
zala. Bertze aldera begira-
tzearen kontrakoa da ardu-
ra hartzea, horregatik beha-
rrezkoa da kontzientziazio
kanpaina abiatzea. Institu-
tuko edo LHko irakasleek
kontuan hartu behar dute
gazte hauei herrikideen-
ganako errespetua irakatsi
behar zaiela edo bertzenaz
akitu eta bake. Eta garajee-
tara joaten diren gazteen
gurasoek –ni ere aita naiz–
gure seme-alabekin solastu
behar dugu eta errespetua-
ren garrantziaz ohartarazi.

Hondar hauteskundee-
tan, Virginia Aleman buru
duen eta garaile suertatu zen
EA-ak honela ematen zion
hasiera bere programari:
“Honen alde egin eta borro-
katuko dugu: 1) Baztandar
guztien interesen defentsa

eta elkarbizitzarako eta be-
girunerako giroa mantentzea
Ibarreko hiritar guztien arte-
an”. Ea asmo polit honek
baztandarrok lanean para-
tzen gaituen paper bustia
edo deklarazio hutsa bihur
ez dadin.

J. Quintano (Elizondo)

Berri onak eta esker
milak

“Lau hilabete pasatu di-
ra egunkaria kendu zizuete-
netik, kendu zigutenetik...”
orain dela gutxi horrela egi-
ten zion agurra Berria egun-
kariari Martxelo Otamendik
(…). Eta egia da, dagoene-
ko lau hilabete pasatu dira
Egunkaria, euskaraz argita-
ratzen zen egunkari bakarra
itxi zutenetik. Lau hilabete
hauetan Egunkariaren lan-
gileei esker ez dugu zulo han-
di hori sobera nabaritu, lan-
gileak arduratu baitira zulo
hori Egunero ordezko egun-
kariarekin tapatzen. Pozik
egoteko berr iak di tugu
hauek. Are pozgarriago da
jakitea itxi zuten Egunkaria
horren tokia Berria egunka-
riak bete duela. Euskal He-
rriak erakutsi du kemena eta
indarra eraso honi aurre egi-
teko, gauza izan da euskal-

dunok egun bakar batez eus-
karazko egunkaririk gabe gel-
ditzeko. Dudarik gabe berri
onak.

Eskerrak eman beharre-
an gaude hainbertze baz-
tandarri, urdazubiarri, zuga-
rramurdiarri beren sosekin,
beren harpidetzekin proiek-
tuberri hau aitzina ateratzen
lagundu dutelako (…). Gu-
re zonaldean 40 harpide-
tzatik goiti egin dira, itxi bai-
no lehen Egunkariak zitue-
nak baina aise harpidetza
gehiago, doike. Eta ez hori
bakarrik, proiektu berrirako
18.000 euro baino gehiago
bildu da gure zonaldean, 50
Eko 85 akzio egin dira, eta
300 Eko bertze 22 akzio
gehiago, dudarik gabe, aha-
legin handia gure herritarrek
egin dutena. Beude hemen-
dik gure esker onak. 

Azkenik aipatu behar du-
gu lehen epea bukatu bada
ere, oraindik ere uda parte-
an Berria karrikaratzen la-
guntzen ahal dugula, harpi-
detza berriak eginik, akzio-
ak erosten eta nola ez, egu-
nero-egunero informazioa
euskaraz jasotzen eta ira-
kurtzen. Berria aitzina! 

Egunkariaren Aldeko 
Batzordea 

(Miguel Asiain)

& 948 451 951
& 948 450 168

OITZ (Nafarroa)

Orain egutegi berria:
Egunero idekia, 

astelehena atseden eguna

• Karta
• Plater konbinatuak
• Pintxo berexiak
• Ogitartekoak
• Eguneko menua
• Menu berexiak

5 logela
bikoitz
bainuarekin

50
lagunendako
jangela
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FUNERARIA
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DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan 

24 orduko zerbitzua beilatokian 
eta etxean prezio guzietan

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

& 948 637404
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4
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«Bada jendea Tourra
ezin dela ura eta
ogiarekin bukatu
esaten duena. Bada
nik esaten dut nik egin
nuela eta egiten ahal
dela deus ere hartu
gabe».
«Elektroa egin ondotik,
bihotzeko arazoak izan
ote nituen galdetu
zidaten. Nik bizi osoan
txirrindulan ibili nintzela
erantzun nien. Tourra-
ren ondotik bihotza
aztertzeko esan
zidaten eta arazoren
bat banuen ospitalera
hurbiltzeko. Horrek
kezkatu egin ninduen,
baina ez gehiegi ere».

Luis VICENTE OTIN
Leitzako txirrindulari ohia
D.Navarra 2003-06-27

«Duela 50 urte, apez
hasi nintzenean,
erlijiotasun gehiago
zegoen, baina
ezberdina zen. Gaur
egungo eliztarrek
gehiago parte hartzen
dute eta modu
aktiboagoan bizi dute
kristautasuna».
«Orduan apez gehiago
izaten ziren, herri
bakoitzeko bat
gutienez. Iruñeko
seminarioan mila
seminarista baino
gehiago ginen,
baztandarrok autobusa
alokatzen genuen
etxera etortzeko,
pentsa ezazu!».

Juan Felipe FRANCHEZ
Amaiur-Azpilkuetako apeza
D.Noticias 2003-07-01

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK • • 11 GALDERA LABUR•

Josune edo Totu?
Lagunentzat Totu, ezezagunentzat Josune.

Santioak edo Baztandarren Biltzarra?
Baztandarren Biltzarra eta santioak aste tartez, aste-
buruan jende gehiegi.

Baztan: Bat edo Hamabortz?
Hamabortz zati dituen pastel bat.
Hiru aldiz irabazi duzu Baztandarren Biltzarrako kar-

tel lehiaketa. Zerk inspiratzen zaitu?
Baztandarra izanik Baztan berak, pentsatzen dut.

Zer da garrantzitsuagoa: teknika edo idei on
bat izatea?
Ideia dudik gabe, baina egia da teknikak
ere laguntzen duela.

BKT eskubaloi taldean ari zara. Heldu
den urtean lortuko duzue mailaz igo-
tzea?
Aurten azkenean ez dugu igotzea lor-
tu, ea datorren urtean…

Entrenatzailearen arreba izatea, me-
sederako edo kalterako?
Entrenatzaile-jokalari bezala ez dut
uste tratu berexia dugunik, kanpoan
anaia dut baina kantxa barrenean
entrenatzailea. Dena den hori tal-
dekideei galdetu behar!

Eskubaloiaz gain, bertze kirolik?
Uda partean bizikleta  eta neguan
noizbehinka eskia.

Bidaiatzea gustatzen zaizu. Ezagu-
tu duzun lekurik politena?
Orain dela bi urte Kroazia bizikletaz egin
genuen eta zoragarria iduritu zitzaidan.

Eta ezagutzea gustatuko litzaizukeen le-
ku bat?
Patagonia, betiko ametsa.

Bidaiatzeko, hankak, bizikleta, fur-
goneta, trena…?
Furgonetan haraino eta han bizikletan.

D. Navarra 2003-06-27

Altzate, 19•948630786 •BERA

Totu ITURZAETA
Elizondoko diseinulari  
eta kirolaria
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ttipi-ttapa
Oronoz-Mugairin sor-

tu eta Iruñean bizi den
Javier Balda Jauregi
medikuak azken hogei
urteotan Bidasoan ha-
rrapatu den izokinik han-
diena atera zuen ekai-
neko hondar astean. Ar-
txabal inguruan, bede-
ratzi kiloko pisua eta me-
troko luzera zuen arrain
bikaina atera zuen. Jo-
se Mari Gaintza, arran-
tzale beratarrak hartu-
tako oharren arabera.
azken hogei urteotan
arrantzatu den izokinik
handiena da arrantzale
baztandarrarena. Due-
la hamarkada batzuk
arrunta zen tamaina
handiagoko izokinak
arrantzatzea, baina az-
ken urteetan, lau eta sei
kilo artekoak izan ohi di-
ra. Dena den, Gaintzak
aipatu duenez, sasoi ho-
netan normalean baino
pisu handiagoko izoki-
nak atera dira. Andres
Urzelaieta irundarrak,
erraterako,zazpi kilo eta
400 gramokoa atera
zuen  apirilaren 27an. 

Uztailaren 15ean

akautu zen arrantza
denboraldia eta berro-
gei izokinetik goiti ha-

rrapatu dira. Javier Bal-
dak denboraldiko biga-
rrena zuen: «Sasoi ba-

karrean bat baino gehia-
go harrapatzen dudan
lehendabiziko aldia da»
zioen. Bederatzi kiloko
alea, eulia amuzki gi-
sara  erabiliz atera zuen:
«horrek jokaldiaz goza-
tzeko aukera ematen di-
zu». Izokin honek ez
zuen mikrotxipik ezta
hegatsa moztua ere, be-
raz, ez da Oronoz.Mu-
gairiko haztegian hazi-
takoa. Sasoi honetan
mikrotxipik gabeko izo-
kin aunitz arrantzatu di-
ra eta seinale ona dela
diote adituek.

AMOARRAIN ARRANTZA
ESKASA

Amoarrain arrantzan,
aldiz, hagitz ale gutti
arrantzatu dira eta az-
ken sasoietako txarre-
na suertatzen ari da aur-
tengoa. Arrantzaleak es-
pezie honetako birpo-
pulazioak eskatzen ari
dira, izokinarekin egin
den bezalaxe. Gaine-
ra,egoerari irtenbidea
eman arte, errekaren
zenbait zatitan txanda-
ka arrantza debekatzea
eskatzen ari dira.

Azken hogei urteotako izokinik
handiena hartu dute Bidasoan
Oronoz-Mugairiko Javier Baldak bederatzi kiloko alea atera zuen

KULTURA

ARTXIBOKOA

Zugarramurdi eta Sara, Elizondo eta Aldude eta
Orbaitzeta eta Idopile arteko bideak moldatu eta 

ERREPIDEAK
Ekainean
506
langabetu
Doneztebeko
INEMen

Ekain akabailan
506 lagunek emana
zuten izena Donezte-
beko INEMen, maia-
tzean  baino 23 gu-
ttiagok. Nafarroan, al-
diz, zerbait goiti egin
du langabeziak, aitzi-
neko hilabetean baino
240 lagun gehiago bai-
tzeuden lanik gabe,
16.720 guzira. 

Langabetuen adi-
nari dagokionez, es-
kualdean 25 urtez be-
heitiko 42 gizaseme
eta 29 emakume eta
25 urtez goitiko 169 gi-
zon eta 266 emakume
zeuden langabezian
maiatzean. Beraz, se-
xu eta adin sektore gu-
zietan somatu da lan-
gabeziaren beheraka-
da. Sektoreka, zerbi-
tzu arloan zeuden lan-
gabetu gehienak, 274.
Industrian 152 langa-
betu zeuden, eraikun-
tzan 42 eta nekazari-
tzan 3, aitzinetik lanik
egin gabeko 35 lan-
gabetuekin batera. 

Maiatzean 315 kon-
tratu berri egin ziren
eskualdean, horietatik
41 ziren mugagabeak.

LANA

& 948631076 • BERA

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

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

& 948630052•Zalain•BERA
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Amaia eta Ainhoa

Ekainean Altzateko
bestak eta abuztuan Be-
rako bestak. Tartean ere
badira besta gehiago,
Alkaiagako bestak. Uz-
tailaren 25ean, ortzira-
lean, ospatuko dira aur-
tengoan, Santiago egu-
nean eta ekitaldi des-
berdinak antolatu dituz-
te Bera eta Lesakako
Udalen laguntzarekin.
Goizeko 11:00etan Be-
rako trikitilarien kaleji-
rarekin hasiko dituzte
bestak eta segidan,
11:30etan, auzo meza
izanen dute. 14:00etan
ederki bazkaldu ondo-
tik, jokoak eta hain arra-
kastatsua den dantza
lehiaketa eginen dute
Irats Taldeak lagundu-
ta. Bertso Eskolako gaz-
teek saioa arratsaldeko
19:00etan eskaini on-
dotik, 20:00etan Gure
Txokoa Dantza Talde-
ko haurren erakustaldia
ikusi ahal izanen da.
Hortik aintzinera, egu-
na ongi akautzeko, Irats
Taldeak animazioa ja-
rriko du dantzaldian. 

Igerilekuan
Uztailaren 27an, gaz-

telu puzgarriak eta jo-
koak izanen dira Bera-
ko Igerilekuan goiz eta
arratsaldez.

Besta egun ederra antolatu dute
Alkaiagan Santiago egunerako
Guadalupe eta Txekiako dantzarien ikuskizuna uztailaren 23an

BERA

Azken urteotako moduan, Bidasoako Nazioarteko Gazteen Folklore Jaial-
diaren emanaldietako bat eginen da Beran uztailaren 23an. Euririk egiten ez
badu, Altzateko Plazan izanen da ikuskizuna arratsaldeko 20:00etan, eta ber-
tzenaz Eztegara frontoian. Behobiako Eraiki Dantza Taldeak antolatua, Gu-
re Txokoa eta Berako Kultur Batzordearen laguntzarekin, atzerriko bi talde
ariko dira Beran, Gure Txokoako dantza taldearekin batera: Karibeko Gua-
dalupe uharteko talde bat (argazkian ageri dena) eta Txekiar Errepublikako
bertze talde bat.  Karibeko folklore taldearen gauzarik bereizgarriena era-
biltzen dituzten “steel pans” altzairuzko danbor armonikoak dira. Artista
gazteek jotzen dituzte erritmo eta estilo desberdinak interpretatuz. 

SAROBE
okindegia

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

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

Ez bat eta ez bi, ga-
rai bateko pezetatan
300 milioi banatu zi-
tuen (1.800.000 euro)
Jose Luis Telletxea
ONCEko kupoi sal-
tzaileak ekainaren
27an. 40.695 zenba-
kia zuen kupoia erosi
zuen bakoitzari ku-
poiko bortz milioi pe-
zeta. «Nahiko bana-
tua izan zen, lesakar
batek bortz erosi ziz-
kidan, baina gainera-
koan bat, bi… Arku-
peak elkartearen baz-
karian ere banatu ni-
tuen batzuk» dio Jo-
se Luisek. Ilusioz be-
terik dago geroztik, le-
henbiziko aldia baita
horrelako sari bat ba-
natzen duela. Jose
Luis bere andrearekin
batera aritzen da la-
nean, berak bistan
duen arazoak ez bai-
tio bakarrik ibiltzen uz-
ten. Jendearekin tra-
tu handia dute, «bai-
na pazientzia behar da
lan honetan».

1.800.000 euro
banatu ditu
eskualdean
ONCEren
kupoiarekin

PERTSONAIA
Jose Luis TELLETXEA

Bestetan Gure Txokoak eskaintzen duen dantza saioa
17 urte bitarteko gazteen esku egonen da aurten

Urtero, Berako bestetan Gure Txo-
koa Dantza Taldeak bere ikuskizuna
eskaintzen du. Helduen emanaldia
gero eta arrakastatsuagoa izan da
azken urteotan, baina aurten, talde
honek ez du ikuskizunik eginen. Lan
kontuak direla eta, ezin izan dituzte
entsaioak normaltasunez egin, eta
horregatik, aurtengo bestetan ez du-

te saiorik jendaurrean aurkeztuko.
Hala ere, beratarrak ez gara dantza
ikuskizunik gabe geldituko, 17 urte bi-
tarteko gazteen saioa berritu eta in-
dartzeko asmoa baitago. Beraz, aur-
tengoan, abuztuaren 2an ordubete
inguruko ekitaldi berexi eta ikusga-
rriaz gozatzeko aukera izanen dugu
dantzari gazteek eskainita. 



Aitor AROTZENA
Bertze urte batez jo-

an zaizkigu Sanfermi-
nak giro ederrean. Zer-
bait azpimarratzekotan,
txupinazoa aipatu be-
harko litzateke. Izan ere,
beti udal agintarien es-
ku izan da bestetako le-
hen suziria botatzea,
baina aurten herriko ki-
rolariek izan dute oho-
re hori: Beti Gazteko fut-
bol eta sokatira taldeak,
Jone Fagoaga skeet
olinpiko tiralaria, Rafa
Maritxalar korrikalaria,
Aintzane Goñi auto-gi-
daria, Joxe Jabier Ta-
berna pilotaria, Joxeluix
Altzugarai futbol entre-
natzailea, Mattin Irazo-
ki futbolaria, Xabi Zo-
zaia palista eta bertze-
ren bat izan ziren bal-
koian  bestei hasiera ofi-
ziala ematen. Ofiziala
diogu, izan ere, bi egun
aitzinetik hasiak ziren
aunitzentzat bestak, or-
tziral eta larunbat arra-
tsean jendetza ikaraga-
rria izan baitzen herrian.
Hortik aitzin, Sanfermin
eguneko dantzak, pe-
ñen eguneko koadrila
arteko giroa eta azken
bi egun lasaiagoekin jo-
an zaizkigu herriko bes-
tak. Baina beti erraten
den bezala, guttiago fal-
ta da 2004. urteko bes-
tetarako!
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Aurtengoei adio eta guttiago falta
da 2004ko Sanferminetarako!
Herriko kirolariek bota zuten azken urteetako txupinazo jendetsuena

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

LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

LESAKA

Belen Mutuberria
Bergara, 27 urteko le-
sakarra da Bertizko
Partzuergo Turistiko-
ko gerente berria. Lan
horretarako deitu zen
lehiaketan, hamazaz-
pi hautagaien artean,
berak lortu zuen pun-
tuaziorik altuena. Tu-
rismoan diplomatua,
lehendik ere Bertizko
Turismo bulegoan ere
aritu da lanean, beraz
ongi ezagutzen du in-
guru honetan arlo ho-
ri. Lehenbiziko egu-
netan, orain arteko ak-
tibitate eta proiektue-
kin segitzeaz gain, lan-
bidea ezagutzen aritu
da Belen. Uda ondo-
tik, bere plangintzak
aurkeztuko ditu Par-
tzuergoan, horretara-
ko gogoekin eta ani-
moekin baitago. Izan
ere, hauteskundeen
ondotik aldaketak egin
beharko dira Partzuer-
goko Administrazio
Kontseiluan. Lehen
ere bertze lesakar bat,
Nora Eneterreaga, iza-
na da Bertizko Par-
tzuergoko gerentea.

Bertizko
Partzuergo
Turistikoko
gerente berria

PERTSONAIA
Belen MUTUBERRIA

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI
Peñen eguneko danborrada eta jautsiera. Hau giroa!
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Joseba eta Nerea
Data hauetan urtero

egiten den bezala, aur-
tengoan ere atzerritik
etorritako dantzariak
hurbilduko zaizkigu he-
rrira. Irungo Eraiki dan-
tza taldearen ekimenez,
hurrengo igandean, uz-
tailak 27, Irlanda eta He-
go Afrikatik etorritako
dantzarien saioaz goza-
tzeko parada izanen da.
Mezaren ondotik, herri-
ko plazan, Bidasoalde-
ko Nazioarteko Gazteen
VII. Folklore jaialdia egi-
nen da eta horren ba-
rrenean dantzari hauen
emanaldia eginen da.

Dantzari ttikien
afaria

Bigarren urtez segi-
dan, Altxata kultur el-
karteak herriko dantza-
ri ttikiei afaria emanen
die heldu den uztailaren
27an, urte osoan zehar
egiten duten lana es-
kertzeko. Ilunabarreko
8etatik aitzin, frontoian
bilduko dira 14 urte bi-
tarteko dantzariak ongi
merezitako afariaren
bueltan. 

Puzgarriak
Igerilekuan

Igande berean, uz-
tailaren 27an, urtero be-
zala haurrentzako puz-
garriak izanen dira udal
igerilekuan. “Arte y cul-
tura” programaren ba-
rrenean badira bospa-
sei urte haurrentzako jo-
ku hauek gure herrira
etortzen direla eta aur-
tengoan ere goizeko
11tatik hasi eta eguer-
diko ordu batak arte eta

arratsaldez hiruretatik
seiak arte egonen dira. 

Outlook Express
mintegia

Kultur Etxeko puntu
teknologikoak Outlook
Express programa era-
biltzeko mintegia anto-
latu du heldu den uztai-
laren 28 eta 29rako. Ou-
tlook Express posta
elektronikoa gestiona-
tzeko gehien erabiltzen
den programa da eta

hau erabiltzeko intere-
sa duten guziei zuzen-
dua, heldu den astele-
hena eta asteartean
arratsaldeko 4etatik
6etara izanen da min-
tegi hau. Bertzeak ber-
tze, mezuak nola idatzi,
irakurri, erantzun eta bir-
bidali ikasteko aukera
izanen da. Apuntatze-
ko aski da 948 635 386
telefonora deitzea, edo
kulturetxea@etxalar.org
helbidera mezua igorri. 

Bidasoako Nazioarteko gazteen
VII. folklore jaialdia uztailaren 27an
Outlook Express mintegia eginen da uztailaren 28 eta 29an

ETXALAR

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Joan den uztaila-
ren 8an etorri zen nes-
ka gazte hau Sahara-
tik Etxalarrera eta bi
hilabete pasatuko di-
tu hemen. Tellegiko
Miguel Mari Irigoien
eta Blanca Perezek
aspalditik zuten gisa
honetako ekimenen
bat egiteko asmoa eta
orain ilusioz beteak
daude neska saharia-
rraren etorrerarekin.
Erran digutenez ez
zaio Etxalarko giro eta
ohituretara egokitzea
batere kostatu eta ha-
gitz ongi pasatzen ari
omen da hemen. Aur-
ten bi haur  hartu di-
tuzte Bortzirietan, bat
Lesakan eta Etxala-
rren bertzea. Blancak
horre lako gauzak
gehiago egin beharko
liratekeela pentsatzen
du: «hagitz esperien-
tzia polita da eta haur
hauei, bi hilabetez ba-
da ere, Saharan bai-
no hobe bizitzeko au-
kera ematen diezu».

Saharatik
Etxalarrera, 
bi hilabete
pasatzera

PERTSONAIA
Rabia MOHAMED BACHIR

ARTXIBOKOA

Hego Afrikatik etorritako dantzariak izanen dira, Irlandakoekin batera, uz-
tailaren 27ko folklore jaialdian.
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Oskar TXOPERENA
Heldu den astelehen

arratsaldean, hasiko di-
ra aurtengo udako ige-
riketa ikastaroak. Aur-
ten berrikuntza pare bat
izanen da aitzineko ur-
teetako ikastaroekin al-
deratuz gero. Alde ba-
tetik, goizetan izan be-
harrean arratsaldez
emanen dira –astele-
hen, asteazken eta or-
tziraletan- eta, bertzal-
de, irakaslea ere berria
izanen da, Raul Iparra-
girre aranztarra ariko
baita igerian erakusten.
Guraso Elkarteak egin
ditu koordinazio lanak
eta dagoeneko hiru tal-
de badira hasteko prest.

Herriko Etxeko
batzordeak

Uztailaren 4an, Udal-
batza berriaren bigarren
bilkuran batzordeak zei-
nek osatuko dituzten eta
kanpoko erakunde ba-
koitzean nor izanen den
ordezkari erabaki zuten:
Hirigintza, Herri-lanak
eta Ingurumena: Jesus
Mª Begino eta Juan Mª
Arburua; Mendiak: Bi-

dal Etxarte eta Andres
Zelaieta; Kultura, Eus-
kara eta Kirolak: Anun-
txi Txoperena eta Blan-
ka Matxikote; Herri-zer-
bitzuak: Jesus Mª Sein,
Juan Mª Arburua, Jesus
Mª Begino eta Anuntxi
Txoperena; Hazienda

eta aurrekontuak: Blan-
ka Matxikote eta Jesus
Mª Sein.

Kanpoko erkundee-
tan, berriz, hauek iza-
nen dira ordezkariak:
Cederna-Garalur eta
Bertizen, Jesus Mª Be-
gino; Gizarte zerbitzu

eta Hiri-hondakinen
mankomunitateetan, Je-
sus Mª Sein; Euskara
Mankomunitatean eta
Osasun Kontseiluan,
Blanka Matxikote.

Xabier Telletxea
bikain

Ekainaren 28an Igan-
tzin jokatutako Bizikle-
ta Jautsiera proban iaz
baino zorte hobea izan
zuen Xabier Telletxea
herritarrak proba ira-
baztea lortu baitzuen,
nagusitasun haundia-
rekin gainera. Eguraldi
bikainarekin jokatu zen
proba eta giro ederra
izan herrian egun gu-
zian. Ez gara, halere,
berri honekin sobera lu-
zatuko kirol sailan da-
goen informazioa ez
errepikatzeagatik. Zo-
rionak, Xabier!

Mezak San Juan
Xarren

Ohitura denez, San
Juan egunetik hasita,
igandeetako meza na-
gusiak San Juan Xarren
izanen dira 12:00etan
uztailaren 27ra arte.

Heldu den astean hasiko dira
igeriketa ikastaroak 
Iñaki Bereauk irabazi du Nafarroako Lasto-altxaketa Txapelketa

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Uztailaren 9an jokatu zen Iruñean Nafarroako Lasto-
altxaketa Txapelketa. Jakina denez, igantziarrak di-
ra aspaldiko urte hauetan modalitate honetan Nafa-
rroan aritzen diren ia bakarrak. Bada, egun horretan
herri-kirol talde bereko lau lagun aritu ziren lehian
eta honela gelditu ziren: Iñaki Bereau izan zen ga-
raile 19 altxaldirekin (20.a egiteko zorian egon zen);
bigarren postua Xabier Seinentzat izan zen, baita 19
altxaldirekin ere; hirugarrena, Carlos Sein 13 altxal-
direkin eta ondotik Iban Txoperena 11rekin. Iñaki Be-
reau  txapeldun berria ageri da Iban Txoperena eta
Urtzi Loiarterekin batera artxiboko argazki batean.

IGANTZI

Jose Maria
Usandizaga
2002ko ekainaren 4ko
alean aipatu genuen
Usandizagaren oroi-
menezko plaka lekuz
aldatua zutela Erra-
munean. Musikari do-
nostiar haundi honen
igantziko egonaldia la-
burbiltzen saiatuko ga-
ra oraingo honetan.
1914ko bestetan aile-
gatu zen Igantzira, bi-
riketako gaixotasun la-
rri batek jota. Gaztea
izanik ere, Igantzira
etorri zenerako hagitz
ospe haundia zuen lor-
tua, Mendi-mendiyan
eta Las Golondrinas
operekin batez ere. Or-
durako kronikek erra-
ten dutenez bidera ate-
ra zitzaizkion herrita-
rrak harrera egitera:
«varios disparos de co-
hetes anunciaron la
llegada de Usandiza-
ga. (...) las autorida-
des, precedidas de la
banda, se dirigieron a
la entrada del pueblo».
Jakina denez, Erra-
munean hartu zuen os-
tatu eta ailegatu be-
zain abudo hasi zen
La Llama, bere azken
opera, konposatzen.
Hagitz argal eta ahu-
la zegoen ordurako eta
egunak ematen omen
zituen ohatzean suka-
rrak jota. Halere, ahal
zuen guzietan lanari
ekin eta herri guzian
barrena entzunaraz-
ten zuen pianoa. Han-
dik guttira, hagitz gaz-
terik hil zen Donostian
Usandizaga.

Herria ezagutuz

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

t
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t
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t
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t
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t
t

t
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

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

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia



Nerea ALTZURI
Udako oporrak dira

zenbaitzurentzat. Urte-
ko errutinatik ateratze-
ko ez da ordea herritik
kanpora joan beharrik.
Kanpoan egun batzuk
pasatzeko hautua egi-
ten duenari bejondaio-
la, noski, baina bertan,
herriko gazteenak adi-
bidez, uda bat etorri eta
bertzea joan, eguna
osotua izaten dute. Aur-
ten, Bortzirietako Eus-
kara Mankomunitateak
eskaini “udaleku irekiak”
programan parte har-
tzen ari dira 17 gazte-
txo. Elixabet Iturria eta
A i tz ibe r  A lmandoz
aranztarrak begirale
izanta, hainbat aktibita-
te eginen dituzte. Aste-
arte honetan izan dute
lehen eguna. Astearte
eta ortzegunero, arra-
tsaldeko hiruetatik seie-
tara, ongi pasatzeko au-
kera ederra  dute.

Bertzalde, lau hau-
rrek eman dute izena
igeriketa ikastaroan.
Raul Iparragirre aranz-
tarrak igeriketa ikastal-
dia emanen du Igantzi-

ko igerilekuan astean hi-
ru arratsaldez, bi he-
rrietako haurrentzat.

Mediterraneoan
Itsas-bidaia egin du-

tenak berriz errepika-
tzeko gogoarekin etorri
dira. Guztira 19 lagunek
egin dute itxasoko ibi-
laldia, horietatik 13 he-

rritarrak. Ekainaren
29an Irundik Bartzelo-
nara trena hartu, eta
handik Cagliari, Tunisia,
Malta, Napoles, Erro-
ma, Niza eta Bartzelo-
na izan dute ibilaldiko
puntu nagusiak. Bisital-
diak ere tartekatu dituzte
bidaian, eta beraz, leku
aunitz ikusita etorri zi-

ren San Fermin egune-
an. Badira urteak bidaiak
antolatzen direla herri-
tik. Probextu gabe ezin
utzi den aukera!

AEK barnetegia
Bada urte mordoxka

euskara ikastaldiak
ematen dituela AEK-k
Arantzako albergean,

Aterpen. uztaileko le-
henbiziko hamabortzal-
dian 30 lagun egon di-
ra, euskara hitzez eta
idatziz praktikatzen.
Orain, astelehen hone-
tatik 35 lagun daude, eta
heldu den hilabetean,
abuztuko bi hamabor-
tzalditan, bertze bi bar-
netegi izanen dira.

herriz herri
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Sasoi honetan herria ez dago
hutsik eta geldirik
Hamazazpi gaztetxo udaleku irekietan parte hartzen ari dira

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI
Udarakin batera parkeak bisitari gehiago biltzen ditu. Izan ere, Arantzako
herriko sarreran Parkea eta Informazio gunea sortu berri da. Hau da aitzi-
neko udalaren esku egin den azken lana. Hala ere Informazio etxolan herri-
ko ibilbideen panelak jartzea falta da, hau eta ibilbide tematikoen markake-
tak bigarren fase batean eginen dira, seguru aski irailean.

Bidasoa
errekaren
III. Eguna
irailaren
13an

Aizkolegi taldeak
bultzatuta, Baztan eta
Bidasoa erreken baz-
terrak garbitzeko, eta
gero, bildutako mate-
rialak bereizi eta birzi-
klatzeko aprobetxa-
tzen dute egun hori.
Eta hori iragarriko
duen kartela hauta-
tzeko, marrazki lehia-
keta antolatzen da es-
kualdeko haur eta le-
hen hezkuntzako ikas-
leen artean. Aurtengo
berrikuntza da jende-
ak botoa emateko au-
kera izanen duela. Ho-
rretarako, uztailaren
15etik abuztuaren
17ra Bertizko Natur
Parkean dago ma-
rrazkien erakusketa,
goiz-arratsaldez.

ARANTZA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

zapatadenda.
kalotxa.
osagarriak.
konponketak.
Legia 36 Bera 31780 Nafarroa 948 631516
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ttipi-ttapa
Arkupeak elkarteak

aurten 85 urte eta Urrez-
ko Ezteiak bete dituz-
ten bazkideei omenal-
dia egin die, ekainaren
27an Donezteben egin-
dako bestan. Aurten, 50
urte esposaturik bete di-
tuzten senar-emazteak
hamalau izan dira eta
hogeita hamar lagunek
bete dituzte 85 urte. Gu-
zira 917 bazkide bildu
ziren Doneztebeko udal
kiroldegian egindako
bazkarian. Aitzinetik,
aurten hil diren bazki-
deen omenez Meza Na-
gusia izan zen. Bertan,
Bittor Elizagoien eta
Txomin Garmendiaren
bertsoak aditu ahal izan
ziren. Felipe Ganboa,
Arkupeak elkarteko le-
hendakariak elkarteak
argitaratutako aldizka-
ria aurkeztu zuen. Ber-
tan, omenduen bizitza-

ren berri eman eta hain-
bat kontu ageri dira.

NAFARROAKO PIRINIORA
BIDAIA IRAILEAN

Irailaren 7tik 11ra Na-
farroako Piriniora bidaia
eginen du Arkupeak el-
karteak. Egonaldia Xa-
bier hotelean eginen du-
te, baina bisitak eginen
dituzte Errora, Eugiko
urtegira, Kintoara, Au-
rizberrira, Burgetera,
Orreagara, Erronkarira,
Izabara, Otsagira, Irati-
ra, Ilunberrira, Orbai-
tzetako arma-olara…
Autobusa irailaren 7an,
16:00etan abiatuko da
Irunetik  eta errepide na-
gusia igarotzen den es-
kualdeko herri guzietan
bilduko ditu elkarteko
bazkideak. Hondar egu-
nean, goizez inguruko
herri edo bodegaren bat
bisitatu, bazkaldu eta
bueltatuko dira.

Arkupeak elkarteak
omenaldia egin die
Urrezko Ezteiak eta
85 urte betetakoei
Kasik mila lagun bildu ziren
Donezteben egindako bazkarian

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

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

ADINEKOAK

SUNBILLA 
Victoria Ibarra – Silvestre Juankorena 
Fermin Ibarra Agesta – Esperanza Anzizar Iriarte
TXILE 
Eusebio Iltzauspe (Erratzu) – Purificacion Zugarramurdi (Arizkun)
GOIZUETA
Ceferino Etxegia Berroeta – Mertxe Perurena Apezetxea
LEITZA 
Antonio Barriola Zabaleta – Carmen Saralegi Zabaleta
ARANTZA 
Gregorio Ordoki – Carmen Larretxea
ZUBIETA
Francisco Escudero – Pilar Telletxea
DONOSTIA 
Francisco Pascual – Rufina Altzuri (Sunbilla)
Francisco Sorrarain – Angeles Ganboa (Sunbilla)
URROTZ
Lucio Juanena Telletxea – Visitacion Arozena Iribarren
IRUÑA 
Angel Martin (Doneztebe) – Carmen Durruti (Erratzu)
IRUN 
Tiburcio Sanz del Hoyo – Rosario Gil Jimenez
Jose Maria Saez – Josefa Duque
BERA
Matias Irazoki Berasain – Josette Suso Dussin

Urrezko EzteiakUrrezko EzteiakUrrezko Ezteiak

Sofia Iturria Galarza ELIZONDO
Mª Teresa Izeta Elizalde ELIZONDO
Jose L Pikabea Irazoki ETXALAR
Jose M Sansiñena Irisarri ETXALAR
Soto Anibarro Jose IRUN
Juliana Azpiroz Aleman LEKAROZ
Norberto Elizondo Bertiz BERA
Ana Rebollo Suarez BERA
Maria Irazoki Nesprias BERA
Emilia Errandonea Endara BERA
Manolo Sanz Martinez BERA
Juana Petrirena Ordoki ALKAIAGA
Fca. Pikabea Arozarena ARIZKUN

Aniceto Etxeberria Telletxea IGANTZI
Jose Ariztegi Telletxea DONEZTEBE
Mercedes Sarratea Mutuberria DONEZTEBE
Juan Arretxea Zunda SUNBILLA
Petra Sagastibeltza Telletxea LEITZA
Bernabe Azpiroz Irazusta LEITZA
Antonia Rodriguez  Elizegi LEITZA
Ambrosia Oronoz Zabaleta LEITZA
J. Ramon Villabona Zestau LEITZA
Jose Zabaleta Martiarena LEITZA
Andres Oskariz BAGORDI
Pedro Sagardia Erneta DONAMARIA
Maria Mikelarena Baleztena SALDIAS
Maria Arregi Goñi ORONOZ
Eustaquio Santesteban Mutuberria ZUBIETA
Jesus Ibarra Bertiz SUNBILLA
Fco Telletxea Baztarrika ERATSUN

85 urte85 urte85 urte

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan



herriz herri

2003/07/17 • 354. zbk. 

15

A
R
TE

K
A
R
I

Langile Autonomoak

Nekazariak eta mendi-langileak

Nominak eta Aseguro Sozialak

Lan-kontratutarako laguntzak

Enpresa berri ezberdinen sortzea

Diru-laguntza ezberdinak

Kontabilitateak

IVA eta IRPF

Errenta aitorpenak

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9tatik 13tara eta 15etatik 19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 63 70 50

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 133328•133346. Faxa: 133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DONEZTEBE

ttipi-ttapa
Eguraldi bikainak la-

gunduta, giro ederrean
joan dira aurtengo San
Pedro bestak. Ez da be-
rrikuntza handiegirik
izan egitarauan, hori bai,
Ramon Etxebeste alka-
te berriak bota zuen txu-
pinazoa. «Bestak aitzi-
neko korporazioak pres-
tatu ditu, baina denok
gozatu ditugu» zioen.

San Pedro egunean,
banderaren dantzan
txanda  har tu  zuen
Eduardo Almandozek,
18 ur tez Juan Luis
Odriozolak bete baitu
lan hori. Trapatan dan-
tzari dagokionez, Ra-
mon Etxebestek ezin
izan uzen dantzatu, aur-
ten aginte makilarekin
egotea  egokitu baitzaio.
Dena den, dantza tal-
dekideek omenaldia es-
kaini nahi izan zioten eta
Ruth alabak, Carnen
arrebak eta Saioa Me-
oki ilobak, Lekeitioko au-
rreskua dantzatu zuten
bere ohorez.

Haurren Egunean,
haurren korporazioak
hartu zuen agintea: Ma-

ria Estanga izan zen al-
kate, Aitor Zugarramur-
di bake-epaile, Mikel
Grazenea banderadu-

na, eta Oihana San Mi-
guel, Marta Otermin,
Asier Otxandorena, Jo-
setxo Ezkurra, Mattin

Jauntsaras, Oihana Mi-
txelena eta Aitziber San-
testeban zinegotzi. Goi-
zez, haurren txupinazoa

bota zuten. Gero meza
aditzera joan ziren, txis-
tulari, txaranga eta erral-
doi eta buruhandien la-
guntzarekin. Azkenik,
Santamarian bazkaldu
zuten. 

Arratsaldean, herri-
ko erremontelarien ar-
teko pilota jaialdia izan
zen. Lehenbiziko pari-
dan, Uterga eta Urrutia
saldiastarrak irabazi
egin zieten Iribarren eta
Olazarri. Partida nagu-
sian, aurrelari gisara ari-
tu zen Lizaso eta  Etxe-
berria IIIak irabazi egin
zieten Ezkurra eta Erki-
ziari. Ez zen bestetako
kirol berri pozgarri ba-
karra izan. Luismi Ape-
zetxea eta Patxiku Gan-
boak IX. paleta goma
txapelketa irabazi zu-
ten, Susperregi-Dage-
rre bikote handiari ira-
bazita. Bertze aldetik,
aizkora apostuan, Be-
larra eta Telletxea he-
rriko aizkolariek bikote
egin zuten Mindegia eta
Larretxea handiekin. Az-
kenean, garaipena Be-
larra-Mindegiarentzat
izan zen.

Giro eta umore ederrean joan dira
aurtengo San Pedro bestak
Eduardo Almandoz gazteak banderaren dantza egin zuen lehen aldiz

ARGAZKIA: LEGARRA

Eduardo Almandoz gazteak, Juan Luis Odriozolaren lekukoa hartu du aur-
ten, San Pedro eguneko banderaren dantzan. Odriozolak 18 urte eman ditu
eginbehar hau betetzen. 

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA haurrendako
jantzidenda

MERKEALDIAK
Dena prezio erdian
Elizagibela 2 • DONEZTEBE

Tel.: 948 450881

Larunbat

arratsaldeak
itxia
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Esteban AROTZENA

Herriko bazkideen
eskaerari erantzunez,
Foresnako bi teknikok
komunalari buruz Nafa-
rroako legediak eta gu-
re inguruko hainbat  he-
rritako komeniok (Ara-
no, Donamaria…) dio-
tena azaldu zieten ekai-
naren 25ean Herriko
Etxean bildutakoei.

Azken urteotan as-
kotan egon da mahai
gainean komunalaren
jabetzaren inguruko ara-
zoa. Orain dela  ia 40
urte Nafarroako Dipu-
tazioak ontzat jotako

akordio bat ere sinatu
zuten Udalak eta herri-
tar batzuk. Komenio ho-
rretan lurraren %20a he-
rriari entregatzen zi-
tzaion, eta %80a behin
betirako propioa bihur-
tzen zen. Gaur egun
gauzak erabat ezberdi-
nak dira, %67tik %75era
bitarteko portzentaiak
eman bai dituzte “jabe-
ek” azken urte hauetan
egindako komenioetan.
Akordioa sinatutakoan
komunaletako planta-
zioentzat eman litezke-
en tratamendu ezberdi-
nak ere aipatu zituzten
Foresnakoek.

Gai hauxe –landa-
ketena– izan da hain zu-
zen komunalaren gaia
mahai-gainean paratu
duena. Iralekutako plan-
tazioei dirulaguntza uka-
tu die Nafarroako Go-
bernuak aurten, eta ho-
nen aurrean, “jabe” as-
kok komenio bat egite-
aren beharra ikusi dute
eta horrelaxe eskatu dio-
te udalari. Hurrengo
pausua zein izanen den
ez zen garbi gelditu ai-
patutako bileran, baina
bildutakoen iritzia uda-
larekin komenioa sina-
tzearen aldekoa zela zi-
rudien.

Komunalaren jabetza
berriz ere eztabaida gai
Nafarroako Gobernuak iralekuetako landaketen
subentzioak moztu ditu

ARGAZKIA: DIARIO VASCO

Zapela asko ditu irabaziak dagoeneko Jon Ape-
zetxea pilotariak, ekainaren 29an Tafallan esate
baterako. Baina uztailaren 6koa ez da bat gehia-
go izan, hau Elgetako lau terdiko zapela izan da.
Afizionatuen artean estimatuena. Euskal Herriko
kadeterik hoberenek izan ditu aurkari 15 urteko
goizuetarrak, gehienak bera baino urtebete zaha-
rragoak, eta inork ez dizkio 14 tanto baino gehia-
go egin. Finala ere airean irabazi zion Iraola al-
mandoztarrari, 22 eta 12. 10-1 aurretik jarri zen eta
baztandarra hiru tantura hurbildu bazen ere (12-9
eta 13-10), 19-10ekoarekin partidua bere alde ja-
rri zuen.

Juana Mari SAIZAR
Dagoeneko ahaz-

tuak ditugu San Juan
eta San Pedro jaiak. Be-
giak jarrita daude herri-
ko festen antolakuntzan,
azken ukituak ematen
ari baitira. Uda eta jaiak
uztartuta daudela ema-
ten du, baina beste uda-
ra mota batzuk ere ikus-
ten ari gara. Hogeita
bost gazte, hiru moni-

torerekin batera lan-kan-
pusera etorri zaizkigu,
herriko txokoak garbi-
tzera: Olazarko zubia
eta bere inguruak. Ha-
mabost egunetan ariko
dira lanean eta penin-
tsula guzitik etorritako
jendea da. Hurrengo ha-
mabost egunetan Eu-
ropako herrialdeetatik
etortzekoak omen dira
beste hainbeste.

Maitane Gereño
Espainiako
igeriketa
txapelketan

Maitane Gereño he-
rriko igerilariak, Espai-
niako igeriketa txapel-
ketan parte hartu du Va-
lentzian, uztai laren
10etik 13ra. Gipuzkoa-
ko txapelketan gutxie-
neko denbora lortu zuen
ehun metro estiloetan.

Olazarko zubia eta inguruak
garbitzen ari dira penintsulako
hogeita bost gazte
Ondotik, Europa osoko gazteak ere etorriko dira

ARTXIBOKOA

Maitane Gereñok Espainiako igeriketa txapelke-
tan hartu du parte.

GOIZUETA

ARESO
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Ortzeguna
Uztailak 24

20:00etan suziria eta
zopak, txaranga eta txis-
tulariekin. 00:00etatik
aitzin dantzaldia GAU-
BELA taldearekin. Bes-
tetan Beti-Alai txaran-
gak eta Doneztebeko
txistulariek joko dute.

Ortzirala
Uztailak 25

Santiago eguna
10:00etanargi soinuak.
11:00etan Meza Nagu-
sia. 12:00etan ezkondu
eta ezkondu gabekoen
arteko desafioa eta ape-
ritiboa. 18:00etan Le-
saka, Donamaria eta El-
gorriko trikitixa taldeen
aktuazioa. 19:00etan
partxis txapelketa. Arra-
tsaldez eta gauez dan-

tzaldia TRIKIDANTZ tal-
dearekin.
Larunbata
Uztailak 26

10:00etanargi soinuak.
12:00etan toka txapel-
keta. 14:00etan zikiro
jatea, JOXE ANGEL
akordeolariak alaitua.
00:00etatik aitzinera
dantzaldia GAUBELA
taldearekin.

Igandea
Uztailak 27

10:00etanargi soinuak.
11:00etan haur jokoak,
zezen mekanikoa, kol-
txonetak… 12:30etan
pilota partiduak eta ha-
maiketakoa. 16:30etan
mus txapelketa. 21:00e-
tan tortilla txapelketa eta
berendua. Agerralde
akordeolariaren ema-
naldia. 

Santiagoak
uztailaren
24tik 27ra
Egun nagusian ezkondu eta
ezkongabeen arteko desafioa

ELGORRIAGA

ARGAZKIAK: ARTXIBOKOAK

Goitian, joan den urteko bestetan pailazoek Haurren Egunean eskaini zu-
ten emanaldia. Beheko argazkian, akordeolariak 1994. urteko Santioetan.

Burdinlan artistikoa

Tfnoa: 948 450235 • ELGORRIAGA

ETXEBERRIAETXEBERRIA
ZURGINDEGIAZURGINDEGIA

Ongi pasa bestetan!Ongi pasa bestetan!

& 948 45 03 10 • ELGORRIAGA

HILARION ZIBER OSTATUAHILARION ZIBER OSTATUA
,Kafetegia
,Bokatak
,Platerak
,Pintxoak...

,Kafetegia
,Bokatak
,Platerak
,Pintxoak...

8Internet 8Jokuak
8Posta elektronikoa
8Skanerra
8Inprimagailua...

8Internet 8Jokuak
8Posta elektronikoa
8Skanerra
8Inprimagailua...

Arano, Elgorriaga, Elizondo eta Iturengo
besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Arano, Elgorriaga, Elizondo eta Iturengo
besta zoriontsuak opa dizkizuegu
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Ostirala 18
21:00etanTxupinazoa.
Gero kalejira trikitilari eta
txistulariekin. 00:30eta-
tik 4:00ak arte dan-
tzaldia TRIKIDANTZ tal-
dearekin.
Larunbata 19

10:00etan kalejira triki-
tilari eta txistulariekin.
12:00etan Futbito par-
tidua, herriko helduak
gazteen aurka.
18:00etanTrikitixa ema-
na ld ia ,  Josune e ta
Amaia Irastorza eta Min-
degia senideak, beraien

ikasleekin eta Lesaka-
ko Trikitixa Eskola.
20:00etatik 22:00ak ar-
te eta 00:30tik 4:00ak
arte dantzaldiak GAU-
BELA taldearekin.
Igandea 20

10:00etan Kalejira triki-
tilari eta txistulariekin.

11:00etan Meza Nagu-
sia.
12:00etan pilota parti-
duak, Txarutako pilota-
ri gazteekin.
18:00etan: HERRI KI-
ROLAK:
Aizkolariak: OLASA-
GASTI-Dani BIZENTE.

Herriko bestak 
uztailaren 18tik 22ra

ITUREN

TTeeii llaattuukkoo zzuurraakk

EEttxxee zzaahhaarrrreenn
mmoollddaakkeettaa

EEttxxee bbeerrrr iiaakk

EEsskkaaii lleerraakk

SSuukkaallddee--mmoobblleeaakk

% 948 451906 • 676 847281
AURTIZ

SARALEGI ANAIAK el-
karren kontra. Proba
konbinatuak. Harrijaso-
tzailea: Migeltxo SA-
RALEGI.
Dan t za l d i ak  AGE-
RRALDErekin, egune-
roko orduetan.

Astelehena 21
Haurren Eguna

10:00etan kalejira triki-
tilari eta txistulariekin.
11:00etan jende hel-
duentzako Plater Tira-
keta.
11:00etatik 14:00ak ar-
te  e ta  17:00etat ik
19:00ak arte Haur Jo-
kuak: tren ibiltaria, karts,
txirrista, piloten etxea.
Arratsaldean, Txokola-
te jatea izango dute, he-
rriko plazan.
17:00etan Mus txapel-
keta. 
Dantzaldiak MIKEL SA-
LABERRIrekin, egune-
roko orduetan.

Asteartea 22
10:00etan Kalejira triki-
tilari eta txistulariekin.
14:30etan urtero beza-
la Herri bazkaria. On-
doren, kalejira.
Arratsaldez eta Gauez
dantzaldia MIKEL SA-
LABERRIrekin. Gero,
«Pobre de mi» eta bes-

Duela urte batzuetako bestetan sari banaketa: Sari banatzaileak nahiz saridunak, gustora!



ttipi-ttapa
Uztailaren 1ean  ire-

ki zuten N-121-errepi-
dean, Zozaia eta Do-
neztebe lotzen dituen
errepide zati berria. 9,5
kilometroko errepide be-
rriak ukitzen dituen he-
rri eta kontzejuetako al-
kate eta zinegotziekin
batera, Jose Ignacio Pa-
lacios, Nafarroako Go-
bernuko Herrilan, Ga-
rraio eta Komunikabi-
deetako kontseilaria
izan zen ekitaldian.

Teknikoki hiru zatitan
banatu zen proiektua,
baina trazatu guzia lan
bakartzat hartu da. 31
milioi euroko inbertsioa
egin da, lehengo 5.200
mil ioi  pezeta baino
gehiago. Lan honekin,
ibilgailuek ez dute Oro-
nozko bidegurutzea edo
Narbarte eta Oieregiko
karrikak igaro beharko.
Orain arte, egunero
5.400 ibilgailu pasatzen
ziren puntu hauetatik,

horietatik %18 kamioiak
eta ibilgailu astunak. 

Errepide berriaren le-
henbiziko zatia Zozaian
abiatzen da, harrobi za-
harraren inguruan eta
1.600 metroko luzera
dauka. Zati hau ma-
riezkurrena eraikuntza
enp resak  eg i n  du
6.339.838 euroko au-
rrekontuarekin. Bideak
zortzi aldiz gurutzatzen
du Marin erreka. Biga-
rren zatiam Mugairiko
lotura eta aterabidea eta
Mugairi-Oieregi tunela
egin dira, 7.182.094 eu-
roko aurrekontuarekin.

500 metro eskaseko
luzera duen tunela iga-
ro ondotik hasten da hi-
rugarren zatia, Oieregi-

ko lurretan. Ehun me-
troko zubiarekin pasa-
tzen da Bidasoa eta
orain arteko errepidea
gainetik gurutzatzen du.
Legasako lotura osoa
egin da leku  horretan
eta Donezteben lotura
erdia egin da, Irun-Do-
neztebe eta Donezte-
be-Irun mugimenduak
egiteko. Beraz, Donez-
tebetik Iruñera atera-
tzeko edo Iruñetik Do-
neztebera sartzeko, Le-
gasako lotura erabili be-
harko da.  Hirugarren
zati honen aurrekontua
17.454.801 eurokoa
izan da. Bigarren nahiz
hirugarren zatiak Azpi-
roz y Saralegi eraikun-
tza enpresak egin ditu.
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Iturengo 
Udalak
Besta

zoriontsuak 
opa dizkizue

Iturendar 
eta bisitari

guztioi
Besta onak pasatu!

Tfnoa: 948 450 410

Lapurdiko Milafranga
eta Arabako Lapuebla
de Labarcarekin
senidetu da herria
ttipi-ttapa

Bertizaranako Uda-
la eta Lapurdiko Mila-
franga eta Arabako La-
puebla de Labarcakoa
hiru herrien senidetzea
bultzatzeko lanean ari
dira, Udalbiltzaren Hur-
biltzen programaren
barnean. Hiru herrie-
tako alkate eta zine-
gotziak ekainaren 28an
bildu ziren Narbarten.
Bilera honen xedea, gi-
zarte eta instituzio ha-
rremanak landuko di-
tuen proiektua gauza-
tzeko ekimen ezberdi-
nak aztertu eta antola-
tzea zen. Andres Etxe-
nike, Bernard Larra-
mendi eta Francisco
Txabarri alkateek gi-
datu zuten elkarlan ar-
lo ezberdinak aztertu
zituen lehen harreman
hau. Beraiekin batera,
Milafrangako Domini-

que Durquet eta Ge-
orges Labeguerie, La-
pueblako Juan Muro,
Maria Carmen Nájera
eta Kontxi Gallurralde
eta Bertizaranako Blas
Andresena eta Antonio
Hernandorena izan zi-
ren bileran.

Lehenik, turismoa,
euskal pilota, monu-
mentu ondarea eta
gaztedia arloetan egi-
nen dute elkarlana.
Urrian, ikasturte ha-
sieran,hiru herrietako
8 eta 11 urte arteko hau-
rrak bilduko dira Berti-
zaranan, natur aktibi-
tateak egiteko eta eus-
kara ezagutzak hone-
tzeko. Udazkenean,
erretiratuak Lapuebla-
ra joanen dira, mahats
bilketa ikustera. Hiru
herrietan trinketea du-
tenez, pilota txapelke-
ta ere antolatuko da.

BERTIZARANA

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

Zozaia-Doneztebe errepide
berria ireki zuten uztailaren 1ean
Kilometro bakoitza egitea 2,85 milioi euro gosta da

ERREPIDEAK
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Osteguna 24
20:00etan Udaletxeko
balkoitik, Alkate Jaunak
festei hasiera emango
dien suziria botako du.
21:00etan Herri meza.
22:30etan Mus txapel-
keta San Roke elkarte-
an.
Ostirala 25

Santiago eguna
10:00etan Goizsoinua
trikitilariekin. 11:00etan
Meza Nagusia. 12:30-
etan Pelota partidua
Arano eta Goizuetako
afizionatuen artean. 
18:00etan Harrijaso-
tzailea SARALEG. Enek
eta Ruben Saralegi (10
eta 12 urte) aizkolari gaz-
teen ikuskizuna. MIN-
DEGIA eta ARROSPI-
DE aizkolariak eta Ipa-
rraldeko jokoak.
19:30etan Bertsolariak;
Angel M. Peñagarikano,
Estitxu Eizagirre, Xabier
Xilbeira eta Maialen Lu-
janbio, gaijartzailea Xa-

bier Legarreta. Afaldu
aurretik eta ondotik Epel-
de eta Larrañaga.
Larunbata 26
Jubilatuen
eguna

10:00etan Goiz soinua
11:00etan Herri meza.
Meza ondotik hamaike-
tako jubilatuentzat San
Roke elkartean 12.30-
etan Afizionatuen pilo-
ta partidua. 14:00etan
Jubilatuen bazkaria Gu-
re Ametsa ostatuan, on-

dotik bertsolariak Ima-
nol Lazkano eta José
Agirre. Arratsaldean  tri-
kitixa. 17:00etan Pilo-
ta txapelketaren finalak.
22:00etanOilasko jatea
ondo ren  gaupasa
ETXEBE anaiekin. Goi-
zaldean alkoholemia
proba eta baratxuri zo-
pa aukeran.
Igandea 27
Umeen eguna

10:00etan Meza Nagu-
sia, ondotik goiz soinua.

12:00etan Pelota parti-
dua Arano eta Goizue-
tako kadeteen artean.
18:00etan Gorritiren
show-a. Ondotik txo-
kolatada. 20:00etan
Euskal artzai-zakurren
erakuskaldia: Mikel Aiz-
purua “Beti”rekin, J. An-
tonio Arribillaga “Men-
di”rekin, Inaxio Etxebe-
rria “Argi”rekin, eta Mi-
kel Garaiar “linda”rekin.
22:00etan Potxin eta
Patxin pailazoak.

GURE AMETSA 
jatetxea

Jai zoriontsuak opa dizkizuegu
& 948 514000 • ARANO

GURE AMETSA 
jatetxea

Benta Berri jatetxea
LLLLaaaarrrruuuunnnnbbbbaaaa tttt eeee tttt aaaannnn  eeee tttt aaaa   aaaassss tttt eeee llll eeeehhhheeeennnn  aaaarrrr rrrraaaa tttt ssssaaaa llllddddeeee tttt aaaannnn   iiii tttt xxxx iiii tttt aaaa

SSSSuuuukkkkaaaa llllddddaaaarrrr iiii tttt zzzzaaaa   tttt rrrr aaaaddddiiii zzzz iiiioooonnnnaaaa llll aaaa
& 948 514018 • Urumea • ARANO

Benta Berri jatetxea

Santiago jaiak uztailaren
24tik 28ra ospatuko dira
Egun nagusian bertso saio bikaina izanen da

Oihan
enkantea
%10a
merketuz
Kontxi KLABER

Aranoko Udalak Itu-
rro, Txurdaingikobor-
da eta Ipiko oihan lo-
tea enkantera atera du
berriz ere, hasierako
prezioan %10a mer-
ketuz. Iturron, 771,54
m 3 emanen du ten
1.055 insignis pinu eta
29,97 m3 emanen du-
ten 50 laritz edo aler-
tze japoniar arraso
moztuko dituzte. 64,05
m3 emanen duten 55
haritz amerikano ere
bakanduko dituzte.
Txurdaingikoborda in-
guruan, 467,50 m3

emanen  d i t uz ten
12.400 insignis pinu
arraso moztuko dituz-
te eta Ipiñabar-Egi-
beltza inguruan, 7.740
insignis pinu arraso
moztuko dira, 6-925,94
m3ko bolumenarekin.
Hasierako prezioa,
%10eko jetsiera bar-
ne duela, 289.648,87
eurokoa da. Proposa-
menak, uztai laren
24ko 12:00ak baino le-
hen aurkeztu behar di-
ra udal bulegoetan.
Proposamenak uztai-
laren 31n, 17:00etan
irekiko dira.

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

ARANO

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta
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Mikel ILLARREGI
Batzuek, besteak

baino urte gehiago, ha-
la ere, horrela jarraituz
gero biak aspaldiko bi-
sitariak moduan, idatzi-
ko da herriko historian.
Lehen "aekazoak" dei-
tzen zirenak eta orain
"ikakoak" direnak, alde
batetik eta "saharauia-
rrak" bestetik.

Lehenengo taldeko-
ak, hamabost bat lagun
dira eta hiru napar eta
gipuzkoar pare batez
gain, beste gehienak
gaste iz tar rak  d i ra .
Hauek bi astetako eto-
rri dira eta eskoletan,
egunero ematen dituz-
ten ikas-lan ordu horiez
gain, herrian barna edo-
ta inguruan, beste ihar-
duerak burutzen dituz-
te. Benetan meritua ba-
dute, uda garaian, as-
kok berauen oporrak
aprobetxatuz, ezezagun
den herri batera joan eta
euskara ikastera edo
praktikatzera eta hobe-
tzera etortzea. Gure he-
rria euskalduna izanik,
horretarako egokitzat
hartzen dute antola-
tzaileek eta horregatik
beragatik guri, herrita-
rroi, harrera ona eta
atsegina eskaintzea da-
gokigu. Lerro hauetatik,
nahiz eta orain ikasta-
roaren amaiera izan,
oparoa eta aprobetxa-
garria izatea eta herriaz
eta jendeaz oroimen ona

hartu izan nahiko ge-
nuke.

Bigarren taldea, bi-
daia luzeagoa eginez,
honuntza udako bi hila-
bete hauek igarotzeko
asmoz, azkeneko bost
bat urtetan sahararren
kanpamenduetatik etor-
tzen direnak dira. Uz-
tailaren 8an iritsi dira he-
rrira, zortzi-hamar urte
bitarteko hamar bat gaz-
te. Inguruko zonalde ho-
netan, aurten toki gehia-
gotara ailegatu dira Sa-
haratik etorrritakoak;
Malerreka, Baztan,...
Gutxi gora behera ha-
malau bat saharar. 

Hona iritsi orduko
osasun azterketa egiten
diete. Ondoren, infor-
mazio hau eskaini digun
Heleni Zabaletak dioe-
nez, batzuk berriak di-
renez, «egokitu egin be-
har dute, batzuk ur-ittu-
rri bat zer den ere ezbai-
tute ezagutzen». Era be-
rean, «hartzailea den fa-
miliak ere, tratua eta ha-
rremana sortarazten
saiatu eta behar du».

"Oporrak bakean"
deitzen da aurtengo
kanpaina eta Helenik
geh i t zen  duenez
«10.000 gazte inguru
atera dira beraien lu-
rraldetatik». Helburua,
han bizi behar izaten di-
tuzten baldintza fisiko-
ak; beroa (55º), elika-
dura eskasa… bi hila-
betez bederen, beste

modu batean eraman
ahal izatea. 

Igerilekuak,
ongi?

Herritarrez gain, au-
rreko zatitxoan aipatu-
tako guztiek ederki eta
gustora erabiliko dituz-
te igerilekuak. Hala ere,
esan beharra da kexa
dexente zabaldu dela
igerilekuen funtziona-
menduaz. Hau horrela,
eskolako guraso elkar-
teak, igerilekua kudea-

tzen duen enpresari eta
udalari berari, karta ba-
na igorri die beraiek an-
tzemandako hutsuneak
eta  gehiegikeriak aipa-
tuz. Uda luzea da orain-
dik eta modu egokian
erantzungo dutelaren
esperantzaz aipatzen
dugu berritxar hau.

Honetaz gain, uztai-
laren 14ean hasita eta
abuztuaren 8an amai-
tuta igeriketa ikastaroa
izanen dela esan behar
dugu. Bi maila izanen

dira. Bata ikasketa be-
ra, goizeko 11:30etatik
1:,15ak arte. Beste "Ho-
betzeko ikastaroa", goi-
zeko 12:20etan hasi eta
13:05etan bukatuko de-
na. Ikastaroaren prezioa
19,03 eurokoa da.

Liburutegia
Uda garaian liburu-

tegiaren ordutegia al-
datzen da. beraz hona-
ko hau duzue hemenik
aurrerantzean; Goizetik
8:30etatik  14:30etara.

Urteroko
bisitariak
herrian jada
Euskara ikasleak eta Saharako
gazteak hemen dira

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI
Ikastaroko lehen eguna, zenbaitentzat «ateka» pasatzeko egun zaila.

LEITZA

Bidali 

ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren

lagun edo familiakoei

& (+34) 948 631188

Bakar bakarrik bidaltze gastuak ordaindu
behar dira. Eskatu informazioa
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BAZTAN

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

ttipi-ttapa
Duela zenbait hila-

bete Bai Euskarari akor-
dioa martxan jarri zen
Baztanen, euskararen
normalizazioari dago-
kionez pauso inportan-
teak emateko helburuz.
Baztango Bai Euskara-
ri Akordioan parte har-
tzeko nahia erakutsi zu-
ten gizarte eragileek
Akordio hori sinatu zu-
ten ekainaren 26an Ariz-
kunenea kultur etxean
egin zen ekitaldian. 

Baztango 93 gizarte
eragilek, haien alorre-
an, euskararen aldeko
pausoak emateko bo-
rondatea azaldu dute.
Gizarte eragile hauek
sektore ezberdinetako-
ak dira: kirol munduko-
ak, zerbitzu orokorreta-
koak, mundu asisten-
tzialekoak, lan mundu-
koak, komertziotakoak,
elkargo profesionaleta-
koak, ostalaritza mun-
dukoak eta zenbait gu-
raso elkartekoak ere.

Baztango Udaleko
Iñigo Iturralde zinego-
tziaren ustez, «pozga-
rria da Baztanen hain-

bertze gizarte eragile
euskararen alde kon-
promisoak hartzeko
prest daudela ikustea».
Hark aipatu zuenez,
«hemendik aitzinet diag-
nostikoa egin, helburuak
zehaztu eta ondoren ba-
koitzak nahi dituen edo
ahal dituen konpromi-
soak hartuko ditu eus-
kararen presentzia nor-

banakoaren alorrean
handiagoa izan dadin».

Xabier Mendiguren,
Kontseiluaren Idazkari
Nagusiak azpimarratu
zuenez, «euskararen
normalizazio prozesuan
denon partehartzea be-
harrezkoa da. Zentzu
horretan gizartearen ar-
lo guztiek bat egin be-
har dute gure hizkun-

tzak bete behar duen
espazioa betetzeko».
Xabier Mendigurenek
erran zuenez, une ho-
netan 17 esperientzia
93 herritan eta 2754 gi-
zarte eragile lanean ari
dira euskararen norma-
lizazioa lortzeko.

Ondotik, gizarte era-
gileek Bai Euskarari
Akordioa sinatu zuten.

Baztanen Bai Euskarari akordioa
sinatu zen ekainaren 26an
Baztango 93 gizarte eragilek euskararen alde agertu dira

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA
Bai Euskarari akordioaren sinadura ekitaldian, Baztango hainbat gizarte era-
gilek hartu zuen parte.

FLASH
Etxerako egur
loteak
Apirilaren 22an izanda-
ko Baztango Batzar Na-
gusiak, aitzineko urteo-
tan egin ohi den beza-
la, Nafarroako Gober-
nuko mendi zerbitzuari
etxerako egur loteak
prestatzeko beharrez-
koak diren arbolak mar-
katzeko eskaera luzatu
zion. Egur lotea Bazta-
nen erroldatuak dauden
biztanleei soilik emanen
zaie 6 euroren truke.
Aurten, aipatutako egur
loteen eskaera gauza-
tzeko epea, uztailaren
1etik abuztuaren 31ra
eginen da. Egur lotea-
ren eskaera Udaletxe-
ko bulegoetan eginen
da. Familia bakoitzak
gehienez lote bat eska-
tzen ahalko du.

Gartzaingo
argiteria
Nafarroako Gobernuak
11.535,32 euroko diru-
laguntza emanen du
Gartzaingo argiteria jar-
tzeko. Proiektua 2001-
2003 Hirurteko Azpie-
gitura Planean sartu da.
Kontrata bidezko lanen
aurrekontua 15.207,65
eurokoa da eta proiek-
tua eta zuzendaritza
gastuak 1.099 euroko-
ak. 16.306,65 euroko
aurrekontu oso-osorik
finantziatzeko modukoa
dela uste du Toki Admi-
nistrazioak eta %70,74-
ko dirulaguntza ematea
erabaki du, hasieran ai-
patutako kopurua.

Arraiozen
arazoak autoen
abiadurarekin
Auto batzuk herritik pa-
satzerakoan duten abia-
durarekin arrenkura
azaldu dute Arraiozko
bizilagunek. Saihesbi-
dean aitzintzerik ez de-
nez, kamioiak aitzintze-
ko herritik sartzen dira
autoak, batzutan ordu-
ko 120 kilometrora.
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ttipi-ttapa
Arizkungo Bozate au-

zoan Xabier Santxote-
nak egin duen aire li-
breko museoaren aur-
kezpen ofiziala uztaila-
ren 3an egin zen. Biha-
ramonean, jendeari za-
baldu zitzaion 32.000
metro koadro dituen mu-
seoa. Xabier Santxote-
nak aurkezpenean adie-
razi zuenez, «eskultu-
rak ikusteaz gain, ingu-
rumenaz gozatzeko le-
kua izanen da». Aur-
kezpen ekitaldian, Baz-
tango udaleko lehengo
eta oraingo korporazio-
ko kideak, Nafarroako
Gobernuko ordezkari-
tza eta Miren Azkarate,
Eusko Jaurlaritzako Kul-
tur kontseilaria izan zi-
ren.

720.000 euroko au-
rrekontua izan duen
pro iek tua 2001eko
urrian aurkeztu zen eta
Nafarroako Gobernuko
Príncipe de Viana era-
kundeak %70eko diru-
laguntza eman zion. Ho-
rretaz gain, Balleko Uda-
laren eta zenbait en-
presen (Martiko, Iberia,

ONCE…) laguntza izan
du. Izan ere, ezindu eta
itsuendako prestatua
dago museoa. Guzira
80 eskultura izanen di-
ra ikusgai museo be-
rrian, batzuk –handie-
nak– kanpoan eta ber-
tzeak –egurrezkoak eta
busti ezin daitezkee-
nak– eremuan eraiki di-
ren zortzi bordetan ba-

natuak. Bisitariari oi-
nezko ibilbide proposa-
tzen zaio, bordaz bor-
da. 30 lagunendako le-
kua duen auditorioa ere
izanen da ibilbidean,
Santxotenaren eskultu-
ra batean eraikia. 

Bozateko artistaren
ustez, inguruko turismo-
ari bultzada ematen ahal
dio museo berriak. Mu-

seo berria Gorrienean
1998an ireki zuen mu-
seo etnografikoaren se-
gida dela jakinarazi
zuen. Irailaren 15a bi-
tarte asteartetik larun-
batera,  11:00etat ik
13:00etara eta 16:30e-
tatik 19:30etara zabalik
izanen da museoa. Uda
ondotik ordutegia zer-
bait aldatuko da.  

Santxotenaren Bozateko museo
berria ireki zuten uztailaren 3an 
32.000 metro koadroko eremuan hainbat eskultura ikusten ahal dira

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

ARGAZKIA: DIARIO DE NAVARRA

Amaiurko Komainekomendikobordan behoka batek bi behihartu du ama-
tzat.  Luis Jimenez Elizalde eta Maria Angeles Mugika Etxebertz senar-emaz-
teen erranetan, hasieran behi-esnea biberoian ematen hasi ziren, baina be-
hokak ez zuen onartu. Bera, bere kabuz hasi zen askatik ura eta bi behiri
errapetik esnea edaten. Esneaz gain, belarra eta pentsua ere jaten du.

BAZTAN

Enpresa Adminis-
trazio eta Zuzendari-
tza lizentziatu berria
Enpresaritzan diplo-
matua da Oronoz-Mu-
gairiko alkatesa berria.
«Herritarrok gure he-
rriengatik lan egin be-
har dugu, kritika egi-
tea libre eta beha-
rrezkoa da, baina la-
guntza ere eskaini be-
har dugu». Kargua
hartu eta biharamo-
nean, Zozaia-Donez-
tebe errepide zati be-
rriaren inaugurazioan
izan zen Mª Elena:
«herritarron bizi-kali-
tatea aunitz hobetuko
da, dudik gabe, baina
orain Oronoz ez da le-
hen bezalako bidegu-
rutzea izanen. Baina
jendeak segituko du
etortzen, Bertizera da-
torrena Oronozera ere
badator eta».

Oronoz-
Mugairiko
alkatesa
berriak ekain
hondarrean
hartu zuen
kargua

PERTSONAIA
Maria Elena ZABALETA

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88



Franck Dolosor

Prestige itsasontzia-
ren kutsadurak uste bai-
no kalte ttikiagoak sor-
tu diozka mementuan
Senpereko turismoari.
Gan den hazilaz geroz
fuel orban ainitz heltzen
ari da itsas bazterrerat.
Zikinkeria hunek turis-
moari kalte eginen ote
zion beldur ziren turis-
moko profesionalak bai-
nan iduriz Senperen be-
deren ez da halakorik
gertatuko. Turismo bu-
legoak dionaz sasoina
arras ongi hasi da uz-
tailaren bigarren hama-
bortzalditik goiti, herri-
ko hotelak, kanpinak eta
apartamenduak bete
beteak izanen direlakotz
usaian bezala. Uztail
hastapenean, jende gu-
ti egon da herrian ba-
kantzak 8an hasi zire-

lakotz. Udatiar gehienak
aste huntan etorriko
zaizkigu beraz. Herriko
turismo bulegoko langi-
leek informazio eske ibil-
ki diren 300 lagun har-
tu dituzte janeko beren
bulegoan, iaz bezala.

Hemendik goiti gero eta
lan haundiagoa izanen
dute uztailaren 14tik eta
agorrilaren 25a arte ho-
tel eta akanpaleku gu-
ziak beteak izanen di-
relakotz.

Animazioak eta
ikusgarriak

Urte guziz bezala,
animazio ainitz izanen
da herrian uda huntan.
Basusarriko Biez-Bat
koralaren kantaldia en-
tzuten ahalko da elizan
23an asteazkenarekin
gaueko 21:30etan. Xa-
vier Heutyk zuzentzen
duen 30 kantariko talde
hunek kantu polifoniko-
ak eskaintzen ditu lau
bozetan. Duela 18 urte,
Euskal Herriko koral
amateur onena izenda-
tu zuten.

Uztailaren 24an al-
diz, euskal indar jokoak
ikusteko parada izanen
da errebotean.

Bertzalde, beti be-
zala eta uda osoan behi
lasterketak eginen di-
tuzte astelehenetan, Zi-
rikolatz taldearen eus-
kal dantza emanaldiak
asteartetan eta pilota
erakustaldiak ortzirale-
tan, 21:30etan.
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Prestigen kutsadurak uste baino kalte
gutiago sortu du gure turismoarentzat
Biez-Bat abesbatza elizan ariko da kantuz uztailaren 23an

SENPERE

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE

Primetan jende ainitz bildu zen uztailaren 2an. Bertzalde, Rabbi Jacob ere herriko bestetan izan zen giro
ezin hobea emateko! Sancéo jaun-andereek urrezko eztaiak ospatu zituzten erearoaren 20an. Zorionak.

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA
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Ihintza, Angela eta Eneko

Aurten, Sarako 3 eki-
pa gazte Euskal Herri-
ko txapelketako finale-
ra iritsi dira. Benjamin
mailan, Joko Garbin

Etxegarai, Petin eta El-
horgaren ekipa Baigo-
rri-1 ekipari nagusitu
zaio 40 eta 21,  txape-
la eskuratuz.

Jakin behar da 46 ur-
tez ez zela izan Saran

titulurik Joko Garbin. Ka-
dete mailan, esku-hus-
kan, Jauregi-Paterne
ekipak galdu du Dona-
paleuko ekipa baten
kontra 30 eta 13.

Juniorretan, esku-
huskan ere, Juanena-
Indarra ekipak ere gal-
du du 30 eta 19 itsa-
suarren kontra. Sarako
hiru ekipa horiek, Fran-
tziako Txapelketaren az-
ken faseendako kalifi-
katuak dira.

Euskal Presoak
Euskal Herrirat

Uda huntan ere, eus-
kal preso politikoen al-
deko elgarretaratzeak
eginen direla hilabete-
ko azken ostiraletan, za-
piak eta erdietan, pla-
zan.

Pottokaren
eguna

Uztailaren 26an ira-
ganen da, eta aurten-
goarekin zortzigarren al-
dia beteko du. Ehun bu-
ru bilduko dira eta ber-
tze ikusgarrien artean
berrehun lagundako zi-
kiro jatea ere izanen da.

Sarako Izarra pilota elkarteko
ekipa batzu finaletan
Frantziako txapelketaren azken faseendako
kalifikatuak dira

Urtxolaren ber idekitzea
Duela bi hilabete etsi zuen Benta Urtxolak

eta sei hilabete lan egin ondotik, Christophe
Pradines, lehen Benta Berriko sukaldariak
ostatu-jatetxea ideki du uztailaren 4an. Jende
multxoa hurbildu zen idekitze hori ospatzera.

Uztailaren 11n hasi da jatekoa zerbitzatzen,
espezialitate bezala plantxan erretako haragi
eta arrainekin. Menu berezi bat proposatzen du
eta horrez gain, posible izanen da ere
taldeentzat plater desberdin batzu manatzea
aitzinetik. Egunero izanen du idekia udan eta
iraila arte, eguerdi eta arratsetan.

Urteroko itxuliarekin kunplituz, ekainaren 7an San
Migelek bisita izan ginuen. Urte batzuetatik hunat
ohitura franko aldatu da: lehen Martineraino ate-
ratzen zen jendea, apeza buru zutela, han ainge-
ruari ongi etorria emateko, eta ondotik Bixkarre-
ko kaskoraino prozesioan gaten zen handik lau
haizetara bedeikazioak botatzeko. Orain dena eli-
za inguruan egiten da, bainan hala ere, aingerua-
ren bisitak betiko ilusioa sortzen du.

SARA ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

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

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

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

SCC-02-0199

Musika ikuskizuna
abuztuaren 12 eta 13an
Lezeetan izanen da, Donostiako
Musika Hamabostaldiak antolatua

Koro eta Margari
Ikuskizun horietako

batean Falla musikaria-
ren “El amor brujo” es-
trenatuko da, eta musi-
karekin batera koreo-
grafia ere antzestuko da
Rafael Amargo bailao-
rearekin. Bertze egu-
nean, euskal folklorea
izanen da eta Juan An-
tonio Urbeltzek zuzen-
dutako “Argia” taldeak
“Pas de Basque” dan-
tza ikuskizuna emanen
du.

Jatetxe berria
Uztailaren 4an inau-

guratu da jatetxe berri
bat Zugarramurdin.
Orain arte “Urtxola ben-

ta” bezala ezagutu du-
guna itxi da eta nagusi
berri batek hartu ondo-
tik (Christophe Pradine,
sukaldari saratarrak) os-
tatu eta jatetxea bihur-
tu du. 

Gaupasako
afaria

Gaupasako antola-
tzaileek jakinarazi nahi
dute, egun horretan lan
egin zutenendako an-
tolatzen den afaria uz-
tailaren 19an (larunba-
ta) eginen dela “Armua”
jatetxean. Beti bezala
musika eta guzti anto-
latu da, Andre Mari  bes-
tetako giroan pittaka-pi-
ttaka sartzen gateko. 

ARGAZKIA: GÉROME
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SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Ihintza, Angela eta Eneko
Bertze urteetan be-

zala herriko elkarteek
uda baliatuko dute ikus-
garriak eta animazioak
eskaintzeko. Ekainetik
Irailera egitaraua ongi
betea da, egun guziz
ekitaldi bat bederen an-
tolatua baita, hala nola
dantza ikusgarriak, pi-
lota partidak, koralak eli-
zan, atun bestak Bil To-
kin, pilota partidak, to-
kiko produktu salmen-
tak eta Landesetako
behi ikusgarriak FNA-
CA-n.

Aurten lehen aldikotz
argazki eta zinema bur-
tsa antolatu zuten Uz-
tailaren 13an igandea-
rekin kiroletako poliki-
roldegian.

Antikitatearen saloia
eginen da ere Uztaila-
ren 25etik 27-rat.

Ostalerren arabera
aldiz udatiar gutti azal-

du dira uztaileko lehen
asteburuetan. «Bazte-
rrak kalme» zirela zion
batek. Egia erran ikas-
tetxeetan Uztailaren 8a
arte aritu dira azken ikas-
leak eta behar bada on-
doko egunetan turista
gehiago ikusiko da. Bai-
nan iragan urteari kon-
paratuz, egoera berdi-
na baitzen lan gehiago
egin omen zuten jante-
gi, ostatu eta hoteletan.

Dantzaldirik ez
uztailaren 14an

Uztailaren 14an erre-
publika besta ospatze-
ko ohitura baita fran-
tziako herri gehienetan,
Azkainek ere dantzaldi
baten antolatzeko usaia
zuen egun hartan.

Bainan urtero gero
eta jende guttiago hur-
biltzen baitzen egun har-
tan, aurten besta Komi-
teak deus ez egiteko

erabakia hartu du. Atun
besta bat antolatua iza-
nen da aldiz Bil Tokin
gau hartan.

Serreseko
bestak
uztailaren 26an

Jakubeen karietarat
Serreseko plazan os-
patuko dira auzoko bes-
tak uztailaren 26an. Pa-
lantxa lehiaketaren fi-
nala mezaren ondotik
jokatuko da. Hortik ain-
tzina hasiko da zikiro
haundia xapitoaren az-
pian, dantzaldiarekin.

Aurten Belardi talde-

ak Kaperan eskaini be-
harko luke kantaldia
duela urte zonbait egin
izan zuten bezala, or-
tzirala arratsarekin.

Azkaingo
bestetarako diru
eskeak hasi
dituzte gazteek

Aurtengo egitaraua
atera berria du besta ko-
miteak. 14an hasiko di-
ra arratsaldearekin eta
17an bukatuko igande
arratsarekin dantzal-
diaren ondotik. Ez da
errebestarik izanen aur-
ten ere ez luzaz egina

izan zen bezala. Berri-
kuntza batzu somatzen
ahal dira animazioaten
: Oskorri taldea ortzira-
le arratsarekin, Azkai-
nen kantuz larunbat
arratsarekin, eta Lesa-
ka eta Azkain arteko pi-
lota desafioa Igandea-
rekin.

Besta horien antola-
tzen gazte talde pollita
aritu da lanean karras-
kan urtean zehar eta hi-
labete honetan eske ibil-
ki dira auzoz auzo dirua
biltzekotan. 

Azkaindarrek ongi
etorria egin diezaiela.

Udako giroan emeki
sartu da herria
Orai arte udatiar gutti agertu dira
ostalerren arabera

ARGAZKIA: ENEKO

Amaia eta Andoni Txalaparta emanaldi batean Serreseko pilota plazan.

DROGERIA
LURRINDEGIA

OPARIAK

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal

duen makina
10 minututan

zuk nahi duzun kolorea
Profesionalentzat

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

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

AZKAIN
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SORTZEAK HERIOTZAK
Ane Bailon Iturralde, Elizondokoa, ekai-
naren 21ean.
Olaia Mendiburu Telletxea, Elizondokoa,
uztailaren 2an.
Aiert Iparragirre Etxarte, Etxalarkoa, uz-
tailaren 1ean.
Estitxu Gachen, Sarakoa, ekainaren 22an,
Iduzkiarreko bordakoa.
Haizea Alli, Sarakoa, ekainaren 30ean
Naroa Erbiti Goienetxe, Leitzakoa, ekai-
naren 19an.

EZKONTZAK
David Garate Olondriz eta Yolanda Apez-
tegia Andresena, Irurita eta Oronoz-Mu-
gairikoa, ekainaren 21ean.
Unai Meoki Goñi eta Miren Josune Ba-
llarena Urrotz, Elizondokoak, ekainaren
28an.
Jon Ibarrola Idoate eta Begoña Iturria
Oronoz, Iruña eta Iruritakoa, uztailaren
5ean.
Fermin Altzuguren Sanzberro eta Ame-
lia Pajares Arana, Etxalarkoa eta Bara-
kaldokoa, uztailaren 6an.
Jose Luis Perez Perez eta Ana Maria Go-
doi Murillo, Leitzan 2002ko urriaren 19an.

Maria Fagoaga Etxenike, Zugarramur-
din, uztailaren 2an, 93 urte.
Constantino Arburua Sobrino, Beran,
ekainaren 29an, 87 urte.
Angel Sanzberro Alberdi, Almandozkoa,
ekainaren 30ean, 81 urte.
Agustina Zugarramurdi Borda, Ariz-
kungoa, uztailaren 3an, 81 urte.
Maria Jesus Mikelarena Mikolaurena,
Gartzaingoa, uztailaren 5ean, 84 urte.
Constantino Arburua Sobrino, Igantzi-
koa, 87 urte.

TANATORIO BAZTANDARRA
Santiago 52 • ELIZONDO

Baztan, Bertizarana, 
Urdazubi eta Zugarramurdin

24 orduko zerbitzua tanatorioan
eta etxean prezio guzietan

& 948 581959
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4

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.

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK
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A.A.
Ekainaren 28an bu-

rutu zen Igantzin, Bilto-
ki elkarteak antolatuta-
ko Nafarroako mendi bi-
zikleta jautsiera txapel-
keta. Laugarren aldia da
txapelketa hau jokatzen
dela, lehendabiziko biak
Beran egin ziren eta az-
ken biak Igantzin. Gu-
zira 30 bat txirrindulari
abiatu ziren, Frain kax-
kotik eta Igantziko me-
diku kontsultan akautu
zen ibilbidea. Elite mai-
lan, Xabier Telletxea
igantziarra izan zen txa-
peldun (3’09”), Gaizka
Juaristi (3’25”) eta Ru-
bel Pascualen (3’27”) ai-
tzinetik. Telletxea txa-
peldun izan zen duela
bi urte ere Beran, baina
iaz bere herrian jokatu
zen txapelketan erori eta
ezin izan zuen maillot
gorria jantzi. Oraingo-
an, herritarren aitzine-
an garaipena eskuratu
ahal izan zuen.

MIRIAM BLAS
ESPAINIAKO
TXAPELKETARA

Emakumeetan Mi-
riam Blas beratarra izan
zen partehartzaile ba-
karra eta beretzat izan
zen Nafarroako txapel-
dunaren maillota (3’40”).
Miriam Blas Espainiako
Kopan parte hartzen ari
da. Pontevedran ira-
bazle suertatu zen, As-
turiasen hirugarren izan
zen eta Lleidan biga-
rren. Azken proba irai-
lean eginen da Bilbon.
Caixa Galicia FECT tal-
dean ari da aurten Mi-

riam: «Horrelako lagun-
tza nahitaezkoa dugu,
bertzenaz ezin izanen
bainuen nire afizioare-
kin segitu… materialan
bakarrik 6.000 euro gas-
tatzen dit ugu, bidaiak
eta hotelak kontuan har-
tu gabe». 

Heldu den denboral-
diari begira, Munduko
Kopako proba guzietan
parte hartu nahiko luke.
Aitzinetik, ordea, igan-
de honetan, uztailaren
20an jokatuko den Es-
painiako txapelketan
parte hartuko du.

Gazteenen katego-
ria ezberdinetan, Bera
aldera joan ziren txapel
guziak. 23 urtez behei-
tiko mailan, Eneko Ado
izan zen bizkorrena,
denbora bikainarekin
(3’16”). Junior mailan
Iñigo Iantzi izan zen one-
na, Hegoi Ado eta Igor
Petrirenaren aitzinetik.
Kadetetan, Andoni Mar-
tikorena suertatu zen
garaile, Iñigo Blas eta
Ugaitz Adoren aitzine-
tik. 30 urtez goitiko ka-
tegorian, azkenik, Juan
Manuel Navarro gailen-
du zen.

ttipi-ttapa • kirola28

Nafarroako mendi bizikleta jautsiera
txapelketa Igantzin burutu zen
Xabier Telletxea igantziarra eta Miriam Blas beratarra txapeldun

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Xabier Telletxea igantziarrak elite mailako txapel-
keta irabazi zuen. Joan den urtean erori egin zen
eta ezin izan zuen proba akautu.

TXIRRINDULARITZA
Eskuz banakako
finala uztailaren
20an Donostian
Ibili eta buelta, azkene-
an igande honetan, uz-
tailaren 20an, jokatuko
da eskuz banakako txa-
pelketaren finala. Aimar
Olaizola goizuetarra eta
Patxi Ruiz izanen dira
aurrez aurre Donostia-
ko Atano III pilotalekuan,
17:00etan hasiko den
jaialdian. Jakina denez,
Olaizola II.ak arazoak
izan ditu bere eskuin be-
soa sendatzen, baina
badirudi iganderako sa-
soian izanen dela.

Doneztebeko
IX. paleta-goma
txapelketa
Luismi Apezetxea eta
Patxiku Ganboa do-
neztebarrek irabazi du-
te Erreka elkarteak be-
deratzigarren urtez an-
tolatutako paleta-goma
txapelketa. Ekainaren
28an jokatutako finale-
an 30-23 irabazi zieten
Susperregi eta Dage-
rreri. Hirugarren postu-
rako partidua lehian La-
rralde eta Berhok 30-19
irabazi zieten Juaniko-
rena eta Sorzabalbere-
ri. 

Euskal Herriko
Herriarteko
pilota
txapelketa
Uztailaren lehen aste
hondarrean abiatu zen
Euskal Herriko Herriar-
teko pilota txapelketa.
Sei herri ari dira, bi mul-
tzotan banatuak. Lehen
multzoan, Leitzarekin
batera Azkoitia eta Elo-
rrio ari dira. Bigarren
multzoan, Baztanekin
batera, Araia eta Her-
nani. Euskadi, Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoa-
ko Euskal Pilota Fede-
razioek eta Nafarroa Ga-
raiko Belate Euskal Pi-
lota Elkarteak antolatu
dute txapelketa.

FLASH

ELITE
1. Xabier TELLETXEA 3’09”
2. Gaizka JUARISTI 3’25”
3. Ruben PASCUAL 3’27”
4. Jorge SOTO 3’30”
5. Mikel LOPEZ 3’31”

EMAKUMEAK
1. Miriam BLAS 3’40”

SUB-23
1. Eneko ADO 3’16”
2. Alberto FERRERAS 3’26”
3. Igor ESCUDERO 3’39”
4. Alex PARRA 3’54”
5. Garikoitz LUCIO 4’19”

JUNIOR
1. Iñigo IANTZI 3’16”
2. Hegoi ADO 3’21”
3. Igor PETRIRENA 3’44”

KADETEAK
1. Andoni MARTIKORENA 3’23”
2. Iñigo BLAS 4’23”
3. Ugaitz ADO 4’35”

30 URTEZ GOITI
1. J.M NAVARRO 4’02”
2. Gorka ARANBURU 4’06”
3. Ernesto ALFONSO 4’25”

NAFARROAKO MENDI BIZIKLETA JAUTSIERA TXAPELKETA



A.A.
Etxaurin, Saldiasen

eta Mugiron ekainean
jokatutako hiru jardunal-
ditan erabaki dira Nafa-
rroako Herri Kirol Fede-
razioak antolatutako Ipa-
rraldeko Joku Torneoa-
ren irabazleak.

Koxkor biltzen, hiru
jardunaldi jokatu baldin
badira ere, puntuatze-
ko orduan bi denbora-
rik onenak hartu dira
kontuan. Pronostikoak
betez, Fernendo Etxe-
garai beratarra izan da
garaile (12’55”), Berrio-
zarko Roberto Larranu-
ra (13’10”), Iñaki Ekiso-
ain (13’23”), Josu Ji-
menez (13’24”) eta Jo-
se  An ton io  Lopez
(13’42”) gibelean utzita.
Bortz kirolari hauek Na-
farroako koxkor biltze
txapelketan parte har-
tzeko txartela eskuratu
dute. Iñigo Lasaga eta
Jaime Etxegarai bera-
tarrak final horren ata-
rian gelditu dira, seiga-
rren eta zazpigarren izan
baitira.

Ingude altxatzen, Xa-
bi Sein igantziarra aisa
nagusitu da, 183 jaso-
aldi egin baititu guzira.
Garraldeko Josetxo
Iriarte 157tan gelditu da.

Harri jasotzen, ehu-
na kiloko zilindroarekin,
kubikoarekin eta bola-
rekin aritu dira lanean.
Patxi Larretxea arraioz-
tarra izan da jaun eta ja-
be, hiru jardunalditan
guzira 11.025 kilo al-
txatuz. Mikel Lasarte bi-
garren izan da 9.175 ki-
lorekin eta Beintza-La-

baiengo Josetxo Urru-
tia hirugarren, 9.000 ki-
lo altxatuta. 

Txinga eramaten ere,
Patxi Larretxea izan zen
onena. Mugiroko azken
jardunaldian txinga saio-
rik egin ez bazen ere,
Etxauri eta Saldiasen
egindako lanak bilduz,
32 plaza eta 40 cm. egin
zituen kirolari arraiozta-
rrak. Mikel Lasartek 14
plaza eta 17,80 metro

egin zituen, Josetxo
Urrutiak 13 plaza eta
2,92 metro eta Xabier
Igoak 12 plaza eta 3,13
metro.

Bikoteka egin den
lasto altxatze txapelke-
tan, Carlos Sein eta Mi-
guel Angel Etxarte igan-
tziarrek 72 jasoaldi egin
dituzte hiru saiotan, Xa-
bi Sein eta Iban Txope-
rena igantziarrek 68 egin
zituzten eta Iñaki Bere-

au igantziarrak eta Asier
Bertiz sunbildarrak ber-
tze horrenbertze.

Zaku lasterketan, Be-
rriozarko hirukotea izan
da bizkorrena (4’36”).
Miguel Angel Etxarte,
Carlos Sein eta Iñaki Be-
reau igantziarrek osa-
tutako hirukoteak biga-
rren postua eskuratu
zuen azken saioan
(4’42”) eta Garraldakoa
hirugarren izan zen.
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Iparraldeko Joku Torneoaren
txapeldunak erabaki dira
Hiru jardunalditan hainbat kiroletan aritu dira

Malerrekako
eskuz
binakako I.
txapelketako
emaitzak
Erreka elkarteak Do-
neztebeko Udalaren
laguntzaz lehendabi-
ziko aldiz antolatu du
Malerrekako eskuz bi-
nakako txapelketa. Fi-
nalak San Pedro egu-
narekin jokatu ziren
udal pilotalekuan.
Aurrebenjamin mailan,
Errekako Retegi eta
Retegik, 18-16 iraba-
zi zieten Errekako
Juankorena eta Gra-
girenari.
Benjamin mailan, final
borrokatuan, Huarte-
Iruñako Yoldi eta Luan-
gok 18-17 irabazi zie-
ten Irurtzungo Abrego
eta Berazari.
Alebinetan, Irurtzungo
Angulo eta Zabaletak
18-6 irabazi zieten
Errekako Altxu eta Be-
reauen ordez aritu zen
Ansori.
Infantiletan, Lizarrako
San Miguel elkarteko
Peñar eta Nublak 18-
11 irabazi zieten Huar-
te-Iruñako Azkarate
eta Garraldari.
Kadete mailan, Irur-
tzungo Ollo eta Ultzu-
rrunek 22-14 irabazi
zieten Huarte-Iruñako
Yoldi eta Errekako Sa-
rrateari. 
Jubeniletan, Irurtzun-
go Lazkoz eta Mariñe-
larenak (hau Barbaje-
roren ordez aritu zen)
22-16 irabazi zieten
Oberenako Retegi eta
Azanzari.
Pilota goxuarekin, az-
kenik, Goñi eta Ipa-
rragirrek 22 eta 16 ira-
bazi zieten, Julio eta
Antoni.

HERRI KIROLA

ARTXIBOKOA

Patxi Larretxea txingetan ez ezik, harri jasotzen ere irabazle suertatu da.

PILOTA
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g BESTAK

ELIZONDO
Uztailaren 24tik 28ra
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

ARANO
Uztailaren 24tik 28ra
Xehetasunak 20. orrian.

ELGORRIAGA
Uztailaren 24tik 27ra
Xehetasunak 17. orrian.

ITUREN
Uztailaren 18tik 22ra
Xehetasunak 18. orrian.

SENPERE
Uztailaren 26an Serreseko
plazan Jakube bestak.
Xehetasunak 26. orrian.

AINHOA
Agorrilaren 3an Xareta
Eguna ospatuko da.
Xehetasunak hurrengo
aldzkarian ukanen dituzue.

g ERAKUSKETAK

BERTIZ
Uztailaren 15etik
abuztuaren 17ra Bidasoa
Errekaren egunari buruzko
marrazki erakusketa.
Egunero 10:00etatik
13:30etara eta 16:00etatik
19:30etara.

g MINTEGIAK

ETXALAR
Uztailaren 28 eta 29an
Outlook Express programa
erabiltzeko mintegia Kultur
Etxeko puntu teknologikoan.

g KANTALDIAK

SENPERE
Uztailaren 23an Basusarriko
Biez-Bat koralaren kantaldia
elizan, 21:30etan.

30
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 15 E (=)

Zerri gizena
1,04 E kiloa.  (+0,04 E)

Zerramak:
0,43 E Kg/bizirik. (+0,01 E)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,01 (-0,03 E)
1.koa 2,89 (-0,03 E)
2.koa 2,79 (-0,03 E)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,07  (-0,03 E)
1.koa 2,95  (-0,03 E)
2.koa 2,84  (-0,03 E)

Oharra: P
rezioak 180-220 Kg. ka-
nalean pisatzen duten are-
tzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   263,00 E.(=)
idixkoak 265,00 E (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 182,00 E (=)
idixkoak 206,00 E (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 6,00 / 6,10
8-10 kilokoak: 5,05 / 5,35

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Ekainaren 20tik 27ra bitarteko prezioak)

Herriz Herri, Bestaz Besta saioak
uzten dituen tarteetan Uda Giro-
an magazina gidatuko du Joseba
Olagaraik. Kazetari etxalartarrak
egindako erreportaiekin batera, as-
teko egun bakoitzak saio berezi
bat pantailaratuko du. Honela, as-
telehenetan, punta-puntako talde-
en bideo-klipak aurkeztuko ditu Ai-
nara Mindegiak. Duda-Muda saio-
ko osasun eta gizarte arloko gal-
demodu serioak alde batera utzi
eta musika saio frexkagarrian mur-
gilduko da uda honetan Ainara. 
Asteartetan, garai bateko kirolariei
tarte eginen zaie, «Sasoi Batean»
saioan. Aitor Arotzenak joan den
mendean famatuak izan ziren ki-

rolariak elkarrizketatuko ditu. Erra-
terako, Errealarekin liga bitan ira-
bazi zuen Genaro Zelaieta bera-
tarrarekin izanen da, orduko iru-
diak ere bilduz. Asteazkenetan,
«Autoak» saioa izanen da, ingu-
ruko tailerrek ibilgailu berrietan eta
bigarren eskukoetan eskaintzen
dutena jakiteko. Ortzegunetan
«Sendabelarrak» saioa izanen da.
Arantxa Zubietaren eskutik, gure
osasuna zaintzen ikasiko dugu es-
ku-eskura ditugun belar, sustrai eta
loreak erabiliz. Ortziraletan, azke-
nik, Joseba Olagarai berak ingu-
ru honetako igerilekuetara bisita
eginen du, bertatik programa be-
reziak aurkezteko.

BERRIKUNTZAK UDAGIROAN MAGAZINEAN

Punta-puntako musika taldeen
bideo-klipak astelehenero

Auoren (Etsaiak taldeko
abeslaria) proiektuak kul-
tura desberdineko doi-
nuak eta musikariak bil-
tzen ditu. Tutti fruti honek
onuragarri eta atsegin di-
tuen musikaz gain, Eus-
kal Herriaren eta Latino-
amerikaren anaitasuna
proposatzen du. Batuca-
da, congak, perkusioa,
salsa, rocka, metala, txa-
laparta, adarra, tinba ku-
batarra, teknoa. Festara-
ko aproposa dena Pin Pan
Pun Band!-entzat ere
aproposa da, taula gai-
nean eta behean jaia es-
kaintzeko. Maiatzean ka-
rrikaratu zuten diska, sei
abestirekin. Hasierako as-
moa lehen diskoa Egu-
berrietan kaleratzea zen,
baina martxoan Kuban
izan ziren "Kuba libre"
kantua grabatzen eta la-
na aurreratu egin zuten.
Grabazioa Axular talde-
kidearen AME estudioan
egin zuten, eta nahaske-
tak Lorentzo Recordsen
egin dituzte, Aitor Ariño-
ren laguntzarekin. 

«Lehenengo
Bolumena»

OIHUKA
PIN PAN PUN BAND!

DISKAK
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g ERAKUSKETAK

ARIZKUN
Uztaila eta abuztuan,
Xabier Soubletek
margolariaren erakusketa
Xubiltz Kultur Elkartean.
11:30etatik 14:00etara eta
16:30etatik 20:30etara.
Astelehenak itxita.

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

g OSPAKIZUNAK

SARA
Uztailaren 26an, Pottokaren
Eguna.

g JAIALDIAK

ETXALAR
Uztailaren 27an,
Bidasoaldeko Nazioarteko
gazteen VII. Folklore
Jaialdiko emanaldia
eskainiko dute Irlanda eta
Hego Afrikako bi taldek,
meza ondoren.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Uztailaren 14tik 20ra
Bera (A. Fernandez),
Doneztebe (A. Mendia),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.

Uztailaren 21etik 27ra
Bera (M.J. Sanz), Narbarte,
Elizondo (E.Arrupea),
Arizkun, Leitza (M.T. Plaza)
eta Goizueta.

Uzt. 28tik abuztuaren 3ra
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (R.Gezuraga Gil)
eta Goizueta.
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Auniztan ikusten ditugu beti
tristuran, ezkortasunean, ga-
rraztasunean edo interes fal-
tan bizi diren pertsonak. Be-
raien suerte txarraren ondo-
rio da hori edo beraien bo-
rondatez aukeratutako bizi-
modua da. Bada beti gauzen
alde negatiboa bilatzen eta to-
patzen dutenak.
Gutako edozeinek kasik egu-
nero izan ditzake kezkatzeko
edo tristetzeko arrazoiak. Bai-
na norbere bizitza nahita hon-
datzea ikasten den abilidadea
omen da, ez da esperientzia
negatiboak izatearekin aski.
Okerrena zera da, alde txarra
bakarrik ikusten duten per-
tsona hauek ondoan bizi de-
naren bizitza garrazteko erraz-
tasun handia dutela, batez ere
haurrak edo gazteak baldin
badira.

ZORIONIK GABE ETA
PIPERTUA NOLA BIZI
• Arazoak sortu, eta zureekin
aski ez baldin baduzu, ber-
tzeenak ere zure gain hartu.
• Beti arrazoia duzula pentsa-
tu. Dena txuria edo beltza da

eta egi bakarra dago: zurea,
noski. Bertzeek erraten dute-
na ukatu eta baztertu. 
• Obsesionaturik bizi: Zure me-
moriatik gertakari negatibo bat
berreskuratu, eta ezabatu ezin
den oroimena bihurtu. Burura
ekarri behin eta berriro, ba-
karrik hartan pentsatzen bizi
arte. Honela, eguneroko zail-
tasunek ez dute zure arreta
piztuko.
• Orainak ez du merezi, beti
etorkizunean pentsatu. Mo-
mentu honetan edo hartan iza-
ten ahal duzun plazerra baz-
tertu, etorkizunak zer ekarri-
ko dizun ez baitakizu. Ezagu-
tzen dituzun gauza txarrekin

konformatu eta oraindik eza-
gutzeko dituzun gauza onen-
gatik ez arriskatu. Hemendik
urte batzuetara gertatzen ahal
zaizkizun gauza txarrekin tor-
turatu zure burua.
• Ez zaitez barkatu inoiz ere.
Autokonpasioa bakarrik iza-
nen duzun puntu bateraino ai-
legatuko zara. Gertatzen zai-
zunaren errudun bakarra zu
zarela pentsatu eta zure kon-
troletik kanpo dauden egoe-
rak badirenik ez sinetsi.
Gisa honetako egoerei aurre
egiteko sistemak proposatzen
ditu psikologia zientifikoak. Ho-
rietako teknika baten helbu-
rua, pertsona batek egoera ze-
hatz batean edo bertze per-
tsona batzuei buruz izaten ahal
dituen interpretazio edo pen-
tsamendu okerrak identifika-
tu, aztertu eta aldatzea da.

CONSUMER
aldizkaritik bildua

JAKIN BEHARREKOAK

Bizitza
garraztea
errexa da

Alde txarra bakarrik ikusten
duten pertsona hauek, ondoan
bizi denaren bizitza garrazteko
erraztasun handia dute, batez 

ere haurrak edo gazteak 
baldin badira.

Katearen begiak

TXALAPARTA, 2003

Iñaki PETXARROMAN

Antso Azkarraren garaietatik
hasiz Gloria Rekarte bezala-
ko ETAko militante bati gure
egunetan bizitzea egokitu zaiz-
kion gertakizunetara, Euskal
Herriaren historia oinarri dau-
katen zazpi narrazio bilduz osa-
tu du Iñaki Petxarromanek Txa-
laparta argitaletxearen esku-
tik karrikaratu duen «Katearen
begiak» liburua. Bertan azal-
tzen diren kontakizunen bidez
irakurleak bizi ahal izanen du
Antso Azkarra edo arrano bel-
tzaren hegal moztuaren ga-

raia, Nafarroako Pedro Maris-
kalek Erresuma Zaharra odo-
lustu zuenekoa, Rosa Iturbe
edota lapurtarren sufrimendu
anonimoa, Agosti Xaho Zu-
malakarregiren arrastoan, Ma-
nuel Santa Kruzen eginaha-
lak, Fortunato Agirre Lizarra-
ko alkatea fusilatu zutenekoa
zein azken urteotako gorabe-
herak Gloria Rekarteren ikus-
pegian. Kronika historikoa eta
literatura; errealitatea eta fik-
zioa nahasi ditu, irakurlea his-
toriara hurbilarazteko.

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

Eltxalarko Bentetako Ho-

telean  zerbitzaria behar da.%

948635000

Leitza. Galdaragintza fin eta

ertainean edo soldaduran

esperientzia duen pertsona

behar da.% 619 829 289

Berako jatetxe batean sukal-

daria behar da.% 605864355

Harreragileak, gidariak, lo-

rezainak, atezainak, zain-

eta komuna. %948 635 013.

LURRAK/ORUBEAK0
112 Saldu
IGANTZI. Lur eremua sal-

gai.% 676 509312.

LANA
301 Eskariak
Emakume bat eskaintzen

da, gaztelera ezagutzea nahi-

taezkoa ez den edozein la-

netarako. % 667 958488.

Frantsesa dakien emaku-

mea eskaintzen da Beran

lan egiteko. Adinekoak edo

haurrak zaintzen, garbitzen…

% 948 630178 (goizez).

LANA
302 Eskaintzak
Gizon osasuntsua, zintzoa

eta itxura onekoa lan egi-

teo prest. Elizondokoa.%

639526865.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

BERA. Herri erdi erdian pi-

sua salgai. Kiroldegiaren on-

doan. % 686 733 349.

ETXEBIZITZAK
101 Erosi.
ELIZONDON.Pisua erosi

nahi da.% 670749549

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
SUNBILLA. Herritik 3km.ra

etxea errentan emateko. Ur-

te osorako. % 948 393 070 -

608 672 106

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
Bera edo inguruan. Pisua

errentan hartuko nuke. %635

696 688

Leitzar batek Pisua erren-

tan hartuko luke. Premiaz-

koa. %646 095 062.

BERA. Pisu bat errentan har-

tuko nuke. % 650065062.

BAZTAN. Baserria hartuko

nuke errentan, bidearekin eta

bizitzen jartzeko modukoa. %

639526865..

ETXEBIZITZAK

105 Etxe konpartituak
Neska  behar dira Iruñeko

Alde Zaharrean pisua osa-

tzeko.% 676934232.

GARAJE/LOKALAK10
107 Saldu
Bera. Bidasoa 10 B garajea

salgai. 130m2koa. Industria-

la.% 948 630 865.

GARAJE/LOKALAK10
109 Errentan eman
ETXALAR. Nabea errentan

emateko. Karreteran bertan,

herriaren sarreran.  300m2

inguru, 4 bulego, nabe bat

• 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

ADOSADOS MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Montero 3 atekoa,  Opel Midi, Opel Zafira,
Terrano 3 atekoa, Patrol 3 atekoa,  Golf GTI, 

Volkswagen polo 5atekoa, Nissan Almera Tino
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN
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arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

UDAL ESKOLAURREKO IKASTETXEA 
HORNITZEKO KONTRATAZIOA

• Kontratuaren xedea:Udal eskolaurreko ikastetxea hor-
nitzeko kontratazioa.

• Esleipen modua: Prozedura irekia, lehiaketaren bidez.
• Kontrata aurrekontua: 66.030 euro (BEZa barne)
• Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako Al-

dizkari Ofizialean argitara eman eta ondoko 27. egun
naturala arte. Orduak: 9:00etatik 13:00etara. Azken egu-
na larunbata suertatzen bada, astelehenaraino luzatu-
ko da. 

• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea:
Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta ondoko 5.
egunean. Egun hau larunbata suertatzen bada, ondo-
ko astelehenean irekiko dira. Ordua: 14:30.

• Klausula administratiboen plegua eta gainerako bal-
dintzak interesatuen eskura udal bulegoetan izanen di-
ra eta internet-eko  http://www.animsa.es/tablon-anun-
cios/  helbidean. 

Bera, 2003.06.26
Alkatea / El Alcalde

Josu J. Goia Etxeberria

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

UDAL ESKOLAURREKO IKASTETXEAREN
KUDEATZEKO KONTRATAZIOA

• Kontratuaren xedea: Udal eskolaurreko ikastetxearen
kudeatzeko kontratazioa.

• Esleipen modua: Prozedura irekia, lehiaketaren bidez.
• Kontrata aurrekontua: 95.745,20 euro (BEZa barne
• Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako Al-

dizkari Ofizialean argitara eman eta ondoko 27. egun
naturala arte. Orduak: 9:00etatik 13:00etara. Azken egu-
na larunbata suertatzen bada, astelehenaraino luzatu-
ko da.  

• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea:
Bere garaian iragarriko da.

• Klausula administratiboen plegua eta gainerako baldin-
tzak interesatuen eskura udal bulegoetan, Infolocal 012an
eta internet-eko http://www.animsa.es/tablon-anuncios/
helbidean izanen dira. 

Bera, 2003.07.03        
Alkatea / El Alcalde     

Josu J. Goia Etxeberria
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dariak, telefonistak, mante-

nimendua, zerbitzu anitzak...

Udaletxe eta Foru Aldundie-

tan lan egiteko. Adoz. % 948

199 596

Gidariak behar dira Udal eta

Foru Aldundietan  lan egite-

ko. Eskola graduatua.Adoz

% 948 199 596

Tolosa, Hondarribia, Lasar-

te eta Hernaniko Udaletan 18

udaltzain behar dituzte. Es-

kola graduatua. Adoz % 948

199 596

Suhiltzaile parkeak. Do-

nostia, Tolosa  eta Zarautzen

deialdiak laster. Batazbeste-

ko diru-sarrerak: 1300 eu-

ro.Adoz % 948 199 596

Donostia, Irun, Hernani;lan-

postuak. Administrariak (la-

guntzaile eta teknikariak). Sol-

data finkoa: 1000 euro.Adoz

% 948 199 596

Liburutegi-laguntzaileak.

Lan egin ezazu. Udaletxeak,

artxiboak eta Unibertsitate-

ak. Berehala altxatzeko.

Adoz. % 948 199 596.

Gida-eskola irakasleak eta

garraiolariak. Profesional

bihur zaitez. Langabeziarik

gabeko lanbideak. 1800 eu-

ro ggb .Adoz. % 948 199 596.

Oihanzainak. Parke eta Na-

tur erreserbetan agente, zain-

dari edo 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 zer-

b i tzar ia  behar  da.  %

605864355.

Mutil atzerritar bat prest da-

go edozein lanetan aritzeko.

% 948 451565 (Manuel).

MOTORRA
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ZALAIN MOTOR
Z a l a i n  a u z o a  /  B E R A /  9 4 8  6 3  1 1  5 7

URTE 1eko GARANTIA
URTE 1eko GARANTIA

URTE 1eko GARANTIA

FORD FOCUS TREND
1.8 TDI 90 CV 3 ATE-
KOA: 
2001/07, 13.000  km.,
EE, CC, ABS, 4 Airbag,
garantia 12 hilabete.

FORD FOCUS GHIA 2.0
TDI 115 CV FAMILIA-
RRA: 
2001/03, 31.000 km.,
EEx4, CC, ABS, AA, 6
Airbag, Garantia 12
hilabete.

FORD FOCUS AM-
BIENTE 1.8 TDI 90 CV
5 ATEKOA:
2000/02,61.000 Km.,
EE, CC, AA, 2 Airbag,
Garantia 12 hilabete.

Ford Escort Ghia 1.8 TD 90CV 5 ate-
koa 1997/04, 76.000km, EE, CC, 2 air-
bag, garantia 6 hilabete.
Ford Focus Ghia 1.8 TDI 90CV fami-
liarra 2000/03, 62.000 km, EE, CC,
AA, ABS, 2 airbag, garantia 12 hil.
Ford Mondeo Trend 2.0 TDI 115 CV
familiarra 2002/03,27.000 km, EEx4,
CC, klima, 6 Airbag, garantia 12 hil.
Ford Focus Ghia 1.8 TDI 90CV 5 ate
1999/12, 62.000 km, EE, CC, AA, ABS,
2 airbag, garantia 12 hilabete.
Ford Focus Trend 1.8 TDCI 115 CV 5
atekoa 2002/07, 19.000 km, EE, CC,
AA, ABS, 4 airbag, garantia 12 hil.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDI 90CV
5 atekoa 2000/02, 61.000 km, EE, CC,
AA, 2 airbag, garantia 9 hilabete.
Ford Transit FT 350 2.4 TDI 120CV ka-
ja irekia 2001/04, 60.000 km, EE, CC,
Airbag, garantia 6 hilabete.
Renault Megane Alize 1.9 DTI 100CV
5 atekoa 1998/09, 76.000 km, EE, CC,
AA, ABS, 2 airbag, garantia 6 hila-
bete.

IBILGAILUEN ERAKUSKETA
Bigarren eskukoak eta KM0
30 ibilgailu baino gehiagoko aukeraketa

ETORRI, ETA ZUK ZEUK

IKUSIKO DITUZU

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

Izen-emate epea irekita dago

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

LAN ESKAINTZAK 

501 Salerosketak
BMW 320 D salgai. Egoe-

ra ezin hobean.% 605864355

Seat toledo 1.9 TDI 110cv

salgai. 73.000km.NA-AZ %

627 870 542

VW.  Transporter TDI sal-

gai. 2196BHG , egoera one-

an. % 652 709 011

Yamaha Aerox motoa salgai.

Extrak. %948 610779 (Jexux)

Yamaha  125 SH32 motoa

salgai. 1665 km. %948631252

ANIMALIAK
601 Emateko
Setter ingeles arrazako  za-

kurkumeak oparitzeko.%

948453 431.

Katukume zoragarriak opa-

ritzeko. Eramateko moduan

daude. % 948 631213.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Musika ekipoa salgai.

2000w, etapa eta ekipoko

kableak.Berbena talde bate-

na.  Egoera onean.%

649839922

6 CDko kargadorea salgai.

Estrenatu gabea, Pioneer.

170 euro. % 635733256

(arratsaldeko 7:30etatik

23:00etara).

LEGASA. Logelako armai-

ru-zubia eta 90 zm.ko bi ohe

salgai. Bere koltxoiz eta so-

mierrekin. Pagoan eginak. %

948 450 950 

BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko uztailaren 24an

Elizondo 9:00-13:00 Merkatuko zelaia

Elbete 13:05-13:30 Karriketan barna

Arizkun 13:45-14:15 Karriketan barna

Erratzu 14:20-14:50 Karriketan barna

Amaiur 15:00-15:30 Karriketan barna

Azpilkueta 15:40-16:00 Karriketan barna

%% 948 580 006
Baztango Udala 

IGANTZIko
UDALA

XEHETASUN AZTERLANEN 
HASIERAKO ONESPENA

Igantziko Udalak, 2003ko maiatzaren 20an egindako
bileran, BELMECHER, S.L.ek, 1. poligonoko 9. lur
zatiaren xehetasun azterlana onartu zuen hasiera
batez.

Halaber, espedientea hogei egunez jendaurrean jar-
tzea erabaki zuen, iragarkia Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

Aditzera ematen da orok jakin dezan, interesatuek az-
tertu eta bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak egin
ditzan.

Igantzin, 2003ko ekainaren 30ean

ALKATEA,

Jesus Maria BEGINO GARRO
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3434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

Elko-Nevadako
MMIITTCCHHEELLLL

OOWWSSLLEEYY

IIGGOOAAk 5 urte
beteko ditu uz-
tailaren 23an.
Zorionak Lesa-
kako familiaren
partetik.

OOLLAAIIAA

BBAALLEEZZTTEENNAA

GGOOIIKKOOEETTXXEEAA

leitzarra.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Aurtizko
familiaren
partetik eta
bereziki Ekiñe.

OOLLAAIIAA

BBAALLEEZZTTEENNAA

GGOOIIKKOOEETTXXEEAA

leitzarra.
Zorionakamatxi
Maite eta
lehengusu Urko
eta Igorren
partetik

IIXXOONNEE TTEELLLLEE--
TTXXEEAA UURRAANN--
GGAA beratarrak,
uztailaren
21ean beteko
ditu urteak. Zo-
rionak familia-
ren partetik.

GGOORRKKAA

LLAARRRREETTXXEEAA

OOLLAASSKKOOAAGGAA

uztailaren 12an
beteko ditu
urteak.  Aran-
tzako Senbe-
rreko familiaren
partetik muxuak
“Pottoko”

AALLAAIITTZZ LLOOII--
AARRTTEE OOTTXXAANN--
DDOORREENNAA irun-
darrak 2 urte
beteko ditu uz-
tailaren 23an.
Zorionak eta
musu handi bat
Leitzako famili-
aren partetik.

LLEEIIRREE

MMAANNTTEERROOLLAA

UURRRROOZZ

ittundarrak 2
urte bete ditu
uztailaren
13an. Zorionak
gurasoen eta
familiaren
partetik.

OOLLAAIIAA

BBAALLEEZZTTEENNAA

GGOOIIKKOOEETTXXEEAA

leitzarrak uztai-
laren 25ean
beteko ditu 8
urte. Zorionak
atta, ama eta
Egoitz anaiaren
partetik.

GGOORRKKAA

LLAARRRREETTXXEEAA

OOLLAASSKKOOAAGGAA

uztailaren 12an
beteko ditu
urteak. Guraso,
atautxi-amatxi,
Iñaki, Alize eta
Iñakiren partetik
zorionak.

GGAARRAAZZII MMII--
GGEELLTTOORREENNAA

MMIITTXXEELLEENNAA

lesakarrak urtea
beteko du uztai-
laren 23an. Zo-
rionak Lesakako
amatxiren
partetik. Muxu
handi bat.

GGAARRIIKKOOIITTZZ

TTXXOOPPEERREENNAA

SSAALLDDIIAASS

igantziarrak
urtea bete du
uztailaren 4an.
Muxu haundi
bat atta, ama
eta familiaren
partetik.

EESSKKEERRRRIIKK AASSKKOO BBEERRAAKKOO LLAABBIIAAGGAA IIKKAASSTTOOLLAA--
KKOO HHAAUURRTTZZAAIINNDDEEGGIIAARRII,, gure haurrekin izan du-
zuen pazientziagatik eta egin duzuen lanagatik. Mi-
la esker Olga, Naiara, Izaskun, Birginia, Aintzane,
Maria eta beste guziei! A.M.I. Guraso bat.

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

948 630 800

% 948 630 800 • Legia 42 · BERA

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

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

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

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

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

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

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

NORBAIT ZORIONTZEKO, BIDALI BERE ARGAZKIA, TESTUA ETA 0,26 EUROKO 13 SEILO
TTIPI-TTAPAKO 
HELBIDERA: ttipi-ttapa

Herriko Etxeko  Plaza, 1 • 31780 BERA 
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Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

AUKERA HANDIAK

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

EETTXXEEGGIINNTTZZAA EETTAA SSAANNEEAAMMEENNDDUU MMAATTEERRIIAALLAAKK

& 948 580 104 / 948 580 366 • ELIZONDO

ee TTxxiimmiinniiaakk

Almaco 
Baztan

ee VVeelluuxx--aakkee ZZeerraammiikkaakk
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