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Meoki Kopako 
txapeldun
Francisco Javier Meoki 43 urteko
txirrindulari elizondarrak betera-
noei zuzendutako Espainiako Ko-
pa irabazi du. Munduko txapel-
ketan ere parte hartu du.2003ko irailaren 18a • XXIII. urtea
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32Urriaren 26an udal
hauteskundeak
Inor aurkeztu ez zelako edo aur-
keztu zena legez kanpo utzi zute-
lakoz, udal ordezkaririk aukera-
tu ez zuten herrietan hauteskun-
deak izanen dituzte urriaren 26an.
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Joxe Mari Apezetxea:
Bizitza osoa 
koadroak margotzen

Joxe Mari Apezetxea:
Bizitza osoa 
koadroak margotzen

04



2003/09/18 • 358.zbk. 

02



2003/09/18 • 358. zbk. 

DATUAK...

0303ttipi-ttapa

Joseba OLAGARAI
Noiztik zabiltza  koadroak margo-
tzen Joxe Mari?
Nik uste bizi osoa daramakitela ko-
adro eta margo artean. Ttiki-ttikitan
nire kasa hasi nintzen pintatzen, be-
rezko afizioa haundia nuelako. Ge-
rora, suerte haundia izan nuen nire
bigarren osaba batek, Zigak, aunitz
lagundu zidalako. Margolari ezagu-
na zen bera eta aunitz erakutsi zi-
dan. Uda partean eta bakantzetan
harekin biltzen nintzen eta maixu
haundia izan nuen urtetan.
Hamabortz urte eman nituela ja mar-
gotu gabe baina denboraldi hori ken-
duta, beti segitu dut margotzen.
Zerk inspiratzen zaitu koadroak
margotzerakoan?
Ni errealitatearekin inspiratzen naiz
baina nik ikusten dudan errealitatea
seguru ez dela zuk ikusten duzuna
bezalakoa. Hortaz, margotzerakoan
aldatu egiten dut berez ikusten dena
eta nire pertsonalidadearekin naha-
siz sortzen dut koadroa. Horrela, etxe-
ak adibidez puskatuak eta  makur-
tuak margotzen ditut. Oraindik arki-
tekto batek erraten zidan: “zuk ika-

ragarrizko suertea duzu, ez zaizkizu
inoiz etxeak erortzen…” (irriz)
Zenbat denbora pasatzen duzu egu-
nean margotzen?
Egun desberdinak izaten ditut. Ba-
tzutan lau ordu, bertzetan hiru… eta
badira ja margotzen ez dudan egu-
nak ere. Zenbaitzutan lehenbizikotik
ateratzen zaizkit gauzak eta bertze-
tan berriz sekulako denbora pile pa-
satzen dut zerbait ezin akituz. Hori
ez da ona izaten, koadro batek lan
haundia baldin badu eta denbora au-
nitz pasatzen baduzu hori egiten,
emaitza txarra izaten baita. Lehen-
biziko intentziotik ateratzen diren la-
nak izaten dira onenak, “ti-ta” bate-
an egindakoak. Izan ere, gaur ez du-
zu bihar bezala pentsatzen eta gaur
hasitako lan bat bihar, etzi eta hu-
rrengoan luzatzen segitzen baduzu,

ez dakizu nola akituko den afera. Ho-
berena hasi eta akabatu, momentuan
berean egitea da. 
Zer ikusten duzu zure koadro bat
begiratzen duzunean?
Batzutan satisfakzio polita eta ber-
tzetan berriz gusto txarra uzten dit.
Margotzen duzun momentuan sen-
tsazio bat izaten duzu baina behin
akitutakoan aldatu egiten da norma-
lean. Batzutan hobera eta bertzetan
txarrera. Pasatu izan zait duela urte
aunitz arras polita egin nuela uste
nuen koadro bat ikusterakoan ez de-
la hainbertzerako pentsatzea eta bai-
ta aldrebes ere. 
Denborarekin ikasi eta hobetu egi-
ten da. Nire lehenbiziko koadroek  az-
kenekoekin ez dute ja ikustekorik.
Eboluzionatuz joaten zara urtetan ai-
tzinera egin ahala. Hasi nintzenetik
aunitz aldatu da nire margotzeko es-
tiloa eta ikasi ere aunitz egin dut. Eta
oraindik gehiago egitea espero dut
gainera. Horregatik, ongi naizen ar-
tean eta horretarako indarra dudan
bitartean koadroak margotzen segi-
tuko dut.

• 76 urte ditu Joxe Mari
Apezetxea margolari
erratzuarrak eta bizi osoa
darama koadroak margotzen.

• Hainbat erakusketa egin
ditu bere lanekin. Azkenekoa
uda honetan paratu du bere
etxean, Zubietean.

• Denborarekin margotzen
ikasi eta hobetu egiten dela
dio. “Nire lehenbiziko lanek ez
dute ja ikustekorik
azkenekoekin. Aunitz dut
ikasteko oraindik eta ongi
naizen artean koadroak
margotzen segituko dut”.

«Lehenbiziko intentziotik ateratzen 
diren koadroak izaten dira hoberenak»

«Ni errealitatearekin inspiratzen

naiz baina koadroa

margotzerakoan aldatu egiten dut

berez ikusten dena. Horrela, nire

pertsonalidadearekin nahasiz

sortzen dut koadroa»
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ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Joxe Mari APEZETXEA Erratzuko margolaria
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J. IRIGOIEN

Joan den maiatzaren 25ean ez
zen udal eta kontzejuetako hau-
teskunderik egin gure eskualdeko
7 herritan. Izan ere, horietako sei-
tan ez zen hautes-zerrenda bat
bera ere aurkeztu, eta Berako ka-
suan, aurkeztu zen zerrenda ba-
karra (Berainez) debekatu egin zu-
telako. Nafarroako datuei errepa-
ratuz, 32 udal eta 140 kontzeju di-
ra egoera honetan daudenak. 

Horrelakoetan prozedura ad-
ministratiboak dio hurrengo sei hi-
labeteko epean hauteskundeak
egiteko bigarren deialdi bat deitu-
ko dela. Kontzejuetako hautes-
kundeak zuzentzea Nafarroako
Foru Administrazioaren konpe-
tentzia da, eta udal hauteskunde-
ak aldiz, Espainiako administrazio
zentralak du bere esku prozedu-
ra osoaren ardura. 

AZKEN MOMENTUAN
ERABAKIKO DIRA
ZERRENDA GEHIENAK

Irail hasieran eman ziren eza-
gutzera hauteskunde prozesu ho-
nen datak eta epeak. Udako aje-
ak, dirudienez, etxeko-lanak egin
gabe harrapatu ditu guztiak, eta
azken-azkeneko momentuan era-
bakiko dira kandidaturak. Gene-
ralean iduri du herri gehienetan
aurkeztuko dela zerrendaren bat,
eta Berako kasuan gutienez bi ari
dira buru-belarri ahalegin horre-
tan; batetik EA eta bertzetik lehen
ere alkate izana den Manuel Iriar-
tek zuzenduko duen kandidatura
independientea. Aranon ere, ze-
rrenda berrantolatu ondotik, orain
den taldeak segituko du Iñigo La-
rrea buru duela. Bertze herrietan
bilerak egiten ari ziren, eta itxura
guztien arabera azkeneko mo-
mentuan argituko da zalantza.

Nafarroako 32 udal eta 140 kontzeju
gelditu ziren maiatzaren 25ean
hauteskunderik egin gabe. Horien
artean daude Arano, Beintza-Labaien,
Bera eta Oizko Udalak, eta Legasa,
Narbarte eta Oieregiko Kontzejuak.
Irailaren 22a da udal-kandidaturen
zerrendak aurkezteko azken eguna
eta 29an argitaratuko dira behin
betiko zerrendak Nafarroako
Aldizkari Ofizialean. 
Bertzalde, maiatzaren 25ean
hautatutako udalbatzek legealdi
berriko lehen hiruhilabeteak bete
dituzte egun hauetan. Gure
eskualdeari dagokionez, herririk
handienak alkate berria estrenatu
dutenez, balorazioa eskatu diegu.

MAIATZAREN 25EKOAREN ONDOTIK

Urriaren 26an 
udal eta kontzejuak
hautatzeko aukera berria 

ARTXIBOKOA

Herriko Etxeko ordezka-
riak hautatzeko modua
izanen dute oraingoan Be-
ran.



2003/09/18 • 358. zbk. 

05
ALKATE BERRIAK: lehen hiruhilabeteko balorazioak

Patxi SAENZ
LEITZA

«Leitzak behar
du dedikazioa
emanen dion
udal ordezka-
riren bat»

Pozik hartu ditu
emaitzak. “Hirugarren
indarra gara: Larrai-
nek 47 botu gehiago
zituen, uste dut, eta
UPNk 12. Azken mo-
mentuan egindako ze-
rrenda izateko eta
kanpaina batere erre-
xa ez zela ikusita, po-
zik egoteko motiborik
bada”. Legealdi hasi-
era “zaila” ari zaiela
gertatzen adierazi di-
gu, nahiz eta “orain-
dik zailagoa izatea”
espero zuela aitortu.
Bestalde, maiatzeko
hauteskundeetan bo-
to gehien eskuratu
zuen plataformakoe-
kin (Larrain) “harre-
man onak” izan arren,
“ez da gauzatu pen-
tsatzen genuena”.

Gainerakoan,  Lei-
tzako udalak duen bo-
lumenagatik eta es-
katzen duen aten-
tziagatik, egunero-
egunero lanordu as-
ko sartzea eskatzen
duela ikusten du Pa-
txik. Dedikazio hori or-
daintzeko Nafarroako
Gobernuan suben-
tzioa eskatzea pro-
posatu zuen Aralar-
ek, “baina beste tal-
deek kontra eman zu-
ten botoa. Datozen
aurrekontuetan, hale-
re, espero dugu EAk
gaia berraztertzea”.

Ramon ETXEBESTE
DONEZTEBE

«Aparkaleku
eta trafikoaren
arazoa moldatu
nahi dugu
behingoz»

Neurri batean harri-
dura eragin zion hau-
teskundeen emaitzak.
Halere, kontuan har-
tu behar da 16 urte
beteko dituela EAk
Doneztebeko alkate-
tzan, eta izatekotan,
normaltzat jotzen du
“desgastea”. Dena
den, hasieran “nahi-
ko oposizio gogorra”
egin omen du PNVk.

Egunerokoari erre-
paratuz, ur eskasia-
rena aipatu digu Ra-
monek. “Mendaurkoa
begiratzen ari gara,  ur
eskasia behingoz mol-
datzeko”. Gainerako-
an, karrikak hain tra-
batuak ez egoteko,
aparkalekuetan “erro-
tazio sistemaren bat“
jartzea aztertzen ari
dira, eta Arkupeak-ko-
ekin ere “zerbait be-
giratzen ari gara. Ka-
sik astero bidai bat edo
bi egiten dugu Iruñe-
rat”. Egunero 4 ordu
edo gehiago ematen
dizkio Herriko Etxeko
lanei, “eta beharrik Jo-
setxok eta Vicentek
ere borondate handia
duten”. Hala ere, mo-
mentuz ez dute jorna-
larendako subentzio
eskaerarik tramitatu,
“bertze herrietan zer
egiten duten aztertzen
ari gara erabakia har-
tu aitzinetik”.

Imanol LEGARRETA
GOIZUETA

«Taldea egiteko
orduan herriko
martxari 
begiratzen zaio
gehien»

Duela hiru legeal-
dikoa izan ezin, beti
udal-talde bakarra
egon da Goizuetako
Udalean. Imanolen
ustez “herriko funtzio-
namenduari begira-
tzen zaio gehien, po-
litikari baino gehiago.
Ideen aldetik ere Goi-
zuetan ez baita dife-
rentzia nabarmenik”.

Alkate eta zinego-
tzi guztiak estrenatu
berriak dira Herriko
Etxeko lanetan. “Ahal
den bezala aterrizatu
eta ikasten ari gaituk
…eta hala segitu be-
harko ere”. Beste zen-
bait herritan ez beza-
la, Goizuetan ez dute
dedikazioarengatik
jornala kobratzea
planteatzen. Bestal-
de, urtea bukatu bai-
no lehen pistak mol-
datzen hastea nahiko
lukete, eta gainera-
koan, iralekuen ko-
menioa egitea dute
“erronkarik handiena.
Terreno handiak dau-
de litigioan, eta horiek
ahal den moduan ar-
gitu beharko dira. Lau
urtetan bukatzen ez
bada ere, bideratua
utzi nahi genuke”.
Arau Subsidiario be-
rrien tramitazioa ere
bukatu nahi dute, ja-
da aurreko udalak ha-
sita zuen lana.

Juan Fermin MITXELENA
LESAKA

«Kultur Etxeak
emanen digu
lanik handiena
hurrengo hiru
urteetan»

Duela zortzi urte
hautatu zuten zinego-
tzi eta hondarreko lau
urteotan bera zen al-
kate-ordea. Beraz,
udal lanetan eskar-
mentua izan arren,
kargu berriaren mar-
txa hartzea “pixko bat
gosta egiten” dela ai-
tortzen du, “batez ere
leheno bertze batek
eraman dituen kon-
tuetaz jabetzea”.Gai-
nerakoan, urte hon-
darrerako espero du-
te babes ofizialeko
etxebizitza berriak
(27) adjudikatzea, eta
hortik aitzinera, kultur
etxeak eramanen du
ardurarik handiena.
“Prisarik haundiena li-
burutegiak du, eta ge-
ro komentua molda-
tu,  zentro zibikoa, mu-
sika eskola, muse-
oa… horiek denak hi-
ru urtetan egiteko”.
Auditorioarekin zer
eginen den definitiboki
erabaki gabe dago
oraingoz. 

Luzerako begira,
igerileku estaliaren
proiektua ere “ga-
rrantzi haundikoa da.
Futbol zelaiarekin lo-
tuz, konpleju oso bat
egiteko aurreproiek-
tua prestatua dugu.
Orain proiektua egi-
tea eta finantziazioak
ikusten hasiko gara”.

Virginia ALEMAN
BAZTAN

«Arras kontent
nago ekipo
langile eta
erresponsablea
dugulako»

Hauteskundeei bu-
ruzko iritzia galdetu
diogunean, “nik behin-
tzat ez nuen espero
holako emaitzarik”
erantzun digu Virgini-
ak. Izan ere, duela 4
urte erdietsi zuten
emaitzarekin konpa-
ratuz, 722 botu gehia-
go (%39,4) irabazi bai-
tu EAk joan den maia-
tzean “inoiz lortu den
emaitzarik hoberena”.
Hala ere “hauteskun-
de hauek ez direla
normalak izan” azpi-
marratu du segidan.
Bertzalde, ekainaren
lehen astean hasi, eta
geroztik, “batere ba-
kazionerik hartu ga-
be” dedikazio osoa-
rekin ari da lanean.
“Udaleko dinamika
ongi antolatu, lan tal-
dea martxan jarri, au-
rrekontuak onartu…”
Dena den, alkateaz
gain bertze bi zine-
gotzi ere (Santi Alda-
ko eta Remigio Liza-
soain) egun erdiko de-
dikazioarekin ari dira
lanean Baztango Uda-
larentzat, “egun er-
diarekin ofizialki su-
bentzioei dagokionez,
baina azkenean egun
osoan aritzen dire”ze-
haztu du. Kasik 8.000
biztanle eta 11,33 mi-
lioi euroko aurrekon-
tua du Udalak.
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Argia aldizkariaren
harpidetza

Ttipi-ttaparen ale ho-
nekin batera, ARGIA as-
tekariaren 3 ale doan ja-
sotzeko aukera eskain-
tzen duen postal bat ja-
soko duzu.

Jakingo duzunez, AR-
GIA uda aurretik erabe-
rritu zen. Itxuraz eta ma-
miz berritu da: diseinu
gaurkotuagoa, itxura gaz-
teagoa, informazioaren
antolaketa berritzailea...
Iritzi saila ere zabaldu
egin da eta aisialdia eta
kultura nabarmendu egin
dira. Dena helburu ba-
karrarekin; informazioa,
analisia eta entreteni-
mendua astero kalitatez
eskaintzea euskal ira-
kurleei. 

Berrikuntza hauek di-
rela medio, ARGIA as-
tekariak bere burua eza-

gutzera emateko kan-
paina bati ekin dio. ttipi-
ttapak ere, ARGIA 3 as-
tez doan jasotzeko au-
kera berezi hau eskaini
nahi die bere irakurleei.

ARGIA eraberritua
ezagutu nahi baldin ba-
duzu beraz, postala be-
te eta bidali (ez du sei-
lurik behar). Bestela, 943-
371545 telefonora deitu
(Xabierrez galdetu) edo
zure datuak eta eskaera
harpide@argia.com hel-
bidera bidali.

Argia.

TURANDOT
lagunak gara

lagun berriak egin eta ongi pasatu nahi duzu?

Afariak, asteburuak, ateraldiak eta abar
antolatzen ditugu

Ezkongabe, alargun, dibortziatu eta
bananduendako

Edozein adin, izaera, klase sozial eta joerakoak.

Deitu 948 637 579ra
Argibide guztiak bidaliko dizkizugu inolako loturarik gabe

TURANDOT , Gipuzkoa eta Nafarroa



Argazkian ageri denez, kirolzale amo-
rratua zarela badakigu, baina zein
da aritzeko gehien gustatzen zai-
zuna?
Palaz aritzea gustatzen zait gehien.

Eta ikusteko?
Herri kirolak hagitz gustora ikusten di-
tut.

Herriko bestetan egun bat aukeratu
behar bazenu?

Bezpera eguna, koadrillarekin bazka-
ria izaten baitugu eta arratsean Bil-
tokiko afaria.

Zer da zure ustez igantziko bestei fal-
ta zaiena?
Nere ustez dauden horretan ederki
daude.

Ez al zenieke zerbait kenduko?
Sobranterik ere ez diot deus harrau-
tzen.

Noiz aditu zenuen azkenekoz San
Migel eguneko meza?
Ustez, 13 edo 14 urterekin egon nin-
tzen azkenekoz mezan. Lan haun-
diak izaten ditugu ordu horietan.

Igantzikoak kenduta, zein herritako-
ak dira zure ustez bestarik hobe-
renak?
Nere gustorako, Sanferminak.

Bestak pasatu ondotik, aukeran, ehi-
zira ala Kanariasetara oporretan?
Ehizira joatea gustatzen zait, otor-
duengatik gehien bat, baina aukeran
Kanariasera gustorago.

Mc Donals batean afaria edo betiko
jatetxean?
Betiko afare bat nahiago dut eta He-
rriko Etxean baldin bada hobe.

Eta menua?
Hasteko paella eta ondotik filete kox-
kor bat, ardo gorriarekin, noski.

Zer da zure ustez Igantzin egin be-
harko litzatekeen lehenbiziko la-
na?
Pilotalekua moldatu beharko litzate-
keela iduritzen zait, euria ez sartze-
ko.
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ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan 

24 orduko zerbitzua beilatokian 
eta etxean prezio guzietan

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

& 948 637404
& 9 0 0  7 0 4 7 0 4
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«Landa etxera
datorren bezeroak
lasaitasuna bilatzen du
gehien bat. Hemen
giro oso lasaia da, ez
da jende asko ikusten,
kotxerik ere ez da
ikusten, eta giroa eta
ingurua benetan
ederrak dira. Askotan
den jendeak ez du
sekulan zaldi bat ikusi,
edo ez dakite
gaztainak nondik
heltzen diren, eta
hemen zuhaitzean
ikusten dituzte. Behin
etortzen dena berriz
ere etortzen da».

Sagrario GOÑI
Landa Etxeen lehendak.
D.Navarra 2003-09-01

«Gustuko dugun lan
batetik bizi gara, eta
hori zorte handia da.
Nik pilotari izateko egin
behar ditudan gauza
gehienak gustura
egiten ditut. Horregatik,
ezin esan gogorra
denik. Kirolari
gehienen bizitza
nahiko motza izaten
da; pilotariak, gehienez
35-40 urtera arte
ibiltzen dira, baina hori
aurretik dakigu.
Horregatik, ahal dugun
bitartean ahal dugun
guztia aprobetxatu
behar dugu».

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
AIZU 2003ko iraila-urria

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

D. Navarra 2003-09-01

Sebastian ANTXORDOKI
Igantziko gaztea

Altzate, 19•948630786 •BERA

IZEN EMATEAK
INFORMAZIOA

Irailaren 17tik 26ra TOKI ONA Polikiroldegian

a 11:00 - 13:00  /  17:00 - 19:00
Inskripzioen ordainketa

CAN: 2054 0115 88 9132962016

Kurtsoaren hastapena: urriaren 1ean
Infolocal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .012
Kirol Bulegoa  . . . . . . . . . . . . . .948630215

TOKI ONA 
Berako Udal Kirol konplexua

Kirol Jarduerak, abonatuen tasak eta TOKI ONA
Polikiroldegiko zein EZTEGARA Frontoiko alokairuak

2003 - 2004
K U R T S O A

• 11 GALDERA LABUR•
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ttipi-ttapa
Abuztu hondarrean

533 lagunek emana zu-
ten izena Doneztebeko
INEMen, uztailean  bai-
no 11 gehiagok. Nafa-
rroan ere goiti egin du
langabeziak, aitzineko
hilabetean baino 92 la-
gun gehiago baitzeuden
lanik gabe, 17.175 gu-
zira. 

Langabetuen adina-
ri dagokionez, eskual-
dean 25 urtez beheitiko
41 gizaseme eta 28
emakume eta 25 urtez
goitiko 178 gizon eta 286
emakume zeuden lan-
gabezian abuztuan.
Sektoreka, zerbitzu ar-
loan zeuden langabetu
gehienak, 295. Indus-
trian 165 langabetu zeu-
den, eraikuntzan 36 eta
nekazaritzan 3, aitzine-
tik lanik egin gabeko 34
langabetuekin batera. 

Abuztuan 369 kon-
tratu berri egin ziren es-
kualdean, baina horie-
tatik 29 bertzerik ez zi-
ren mugagabeak izan.

Historikoki langabe-
ziak beheiti egin ohi du
udan, batez ere sasoi-
ko eta behin behineko

kontratuak medio. Bai-
na uda honetan ez da
halakorik gertatu, uztai-
lean ere ekainean bai-
no langabetu gehiago
baitzeuden izena ema-
nak bai Doneztebeko
INEMen, baita Nafarro-
ako bulegoetan oroko-
rrean. Honela, Donez-
teben 506 langabetu
zeuden ekainean eta
522 uztailean, eta Nafa-
rroan, 16.720 ekainean
eta 17.083 uztailean.

Jose Maria Roig Al-
dasoro, Nafarroako Go-
bernuko Lan saileko zu-
zendari nagusiak, hale-
re, garrantzia kendu dio
langabeziaren igoera
«arin» honi eta «auto-
gintza sektorearen gel-
dialdi produktiboa kon-
tuan hartuz, espero zi-
tekeela» adierazi du.
Bertze zenbait datu az-
pimarratu zituen zu-
zendari nagusiak, ego-
era baikortasunez az-

tertuz. Hala nola, popu-
lazio aktiboaren %6,79
langabezian zegoen Na-
farroan abuztuan, hila-
bete horretan azken zor-
tzi urteetan izan den por-
tzentairik baxuena eta
emakumeen langabe-
ziak nabarmen beheiti
egin omen du urte ho-
netan:  «urtarri lean
12.366 emakume zeu-
den lanik gabe Nafa-
rroan eta abuztuan
11.034, %10,73a».

Abuztuan 533 langabetuk izena
emana zuten Doneztebeko INEMen
Langabeziak goiti egin du uda honetan eskualdean

KULTURA

ARTXIBOKOA

Urte hasieratik beheiti egin du emakumeen langabeziak Nafarroan.

Ikasturtea
Sunbillako
ikastetxean
hasi zen
ofizialki

Luis Campoy Zue-
co, Nafarroako Go-
bernuko Hezkuntza
kontseilariak Sunbilla-
ko ikastetxe publikoan
eman zion hasiera
ikasturteari irailaren
9an. 

Sunbillako ikaste-
txe publikoak 36 ikas-
le dauka Haur eta Le-
hen Hezkuntzako lau
unitatetan banatuta.
Haur Hezkuntza uni-
tate bat dago 14 ikas-
lerekin: hiru urteko 6,
lau urteko 2 eta bost
urteko 6. Lehen Hez-
kuntzan, berriz, badi-
ra hiru eskola unitate,
22 ikasle biltzen dituz-
tenak: 7 lehen mailan,
4 bigarrenean, 3 hiru-
garrenean, 3 lauga-
rrenean eta 5 bosga-
rrenean.

Klaustroa lau ira-
kasle tutorek osatzen
dute, Mikel Mendibe
zuzendaria barne, eta
lauen artean ikasgai
guztiak ematen dituz-
te, erlijioa, musika,
soinketa eta ingelesa
izan ezik. 

& 948631076 • BERA

LANA

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

HEZKUNTZA



Amaia eta Ainhoa

Irailaren bigarren as-
tean itzuli dira Berako
haurrak eskolara baina
0-3 urte bitarteko hau-
rrak ez dira seguraski
urria erdialdera arte ha-
siko. Udal haurtzainde-
gian hasteko aurrema-
trikulazio epeak bukatu
eta 25 haurrek izena
eman zuten. Hasiera ba-
tean 36 haurrentzako
lau gela edo unitate ego-
tea espero zen. Kalku-
luak aterata, Foru De-
kretu baten arabera,
gehienez 0-1 urte tarte-
an 8 haur egon zitez-
keen, 1-2 urte tartean
urte tartean 12 haur eta
2-3 urte bitartean 16
haur. Baina aurrematri-
kulazio kopurua ttikia-
goa izan denez, 3 uni-
tate edo gela egongo di-
ra: 0-1 urte bitarteko 6
haur, 1-2 urte bitarteko
9 haur eta 2-3 urte bi-
tarteko 10 haur. Hori ho-
rrela izanik plaza ba-
kanteak gelditu dira, le-
henengo tartean 3 pla-
za (7 orduz haurtzain-
degian egoteko), biga-
rren tartean 3 plaza (7
ordukoak) eta hiruga-
rren tartean 6 plaza (4
ordukoak). Plaza huts
hauek betetzeko auke-
ra izanen da irailan ma-
trikulazioa egiten dene-

an. Oraindik ez da fin-
katu matrikulazio epe-
rik. Bertzetik, Mukixu
haurtzaindegia kudea-
tzeko proposamenak
egiteko epea bukatuta,
bi taldek aurkeztu di-
tuztela erran daiteke. Hi-
labete honetan bi pro-
posamen hauek azter-
tuko dituzte. Adminis-
tratiboki aztertu dituzte
eta azterketa teknikoa

Iruñean eginen da. On-
dotik, Udalean bertan
elkarrizketa eginen zaie
taldekideei eta puntua-
zio altuena lortzen duen
taldeak kudeatuko du
haurtzaindegi berria.
Obrei dagokionez, Na-
vex Consultores enpre-
sak laister bukatuko
duela badirudi, azken
ikutuak falta omen dira
baka r r i k .  E ra i k i na

250m2koa da gutxi go-
ra behera eta haurren
segurtasuna ziurtatze-
ko baldintzak betetzen
ditu. Eraikuntzarako au-
rrekontua 400.969   eu-
rokoa da eta ekipa-
mendurako 62.569 eu-
rokoa. Nafarroako Go-
bernuak aurrekontu
hauen %60 eta %90a
ordainduko ditu hurre-
nez hurren. 

herriz herri
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Bi taldek aurkeztu dute Mukixu
haurtzaindegia kudeatzeko proiektua
Aurrematrikulazio epea bukatuta, 25 haurrek emana zuten izena

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Goyako
eskaparatea
saritu du
Bertiz
Partzuergo
Turistikoak

Bertiz  Partzuergo Tu-
ristikoak lehendabi-
ziko aldiz eskapara-
te lehiaketa antolatu
du eskualdean. Sa-
rietako bat, Goya
dendak eskuratu du,
argazkian ageri den
eskaparate berezi
horrengatik. Ikusten
denez, kristaletik sar-
tzen sen Estatu Ba-
tuetako misila irudi-
katzen du eskapara-
teak eta uda honetan
harridura sortu du
bertatik igaro dire-
nen artean. Orijinal-
tasuna, bederen, ezin
zaio ukatu!

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

Irailaren 22an
jakinen da
zenbat 
udal hautesle-
zerrenda
dauden 

Herriko Etxerako
hauteskunde berexiak
izan ziren aurtengoak
Beran. Jakina denez,
maiatzaren 25ean
Udalen eta Nafarroa-
ko Parlamentuaren
osaketa erabaki ziren
baina Beran ez zen
udal hauteskunderik
izan. Beraiñez platafor-
mak aurkeztu zuen ze-
rrenda baina legez kan-
po utzi zutenez ez zen
bozkatzeko aukerarik
izan. Urriaren 26an egi-
nen diren hauteskun-
detarako zerrenda be-
rriak aurkezteko azken
eguna irailaren 22a iza-
nen da. Azkeneko egu-
na arte ezinezkoa da
erabat ziurtatzea bai-
na momentuz bi taldek
aurkeztuko dute ze-
rrenda: EAk zerrenda
bat (oraindik zehaztu
gabe dago zerrenda
burua) eta Manuel Iriar-
te, alkate ohia, zerren-
da burutzat duen talde
independienteak ber-
tzea. Aipatzekoa da
EAJ/PNV eta EA alder-
diek ez dutela zerren-
da elkarrekin aterako.
Bileretan murgilduta
dabiltza azken eguno-
tan zerrendagaiak eta
agian bertze talderen
batek zerrenda aurkez
dezake irailaren 22an.

BERA



Aitor AROTZENA
Astelehenean hasi zi-

ren Lesakako Euskara
Batzordeak, Udalaren
laguntzaz antolatutako
Kultur Egunak. Ordutik
heldu den ortzegunera
arte izanen da kultura-
rekin edo kirolarekin lo-
tutako ekitaldiren bat he-
rrian. Astelehenean
haurrentzako jolasak
Beti Gazterekin eta as-
teartean haurrentzako
tailerrak Kulkirekin izan
ziren. Asteazkenean,
«Euskal emakumea eta
Lesaka» izeneko sola-
saldia eskaini zuen Jo-
se Antonio Azpiazuk. 

Ortzegunean, iraila-
ren 18an, «Cihiroren bi-
daia» filmea eskainiko
da 18:00etan Matxin-
beltzenean. 

Irailaren 19an, Tan-
tirumairu dantza talde-
aren emanaldia izanen
da plazan 20:30etan.

Larunbatean, Go-
rringo taldearen «Kutsi-
dazu bidea, Ixabel» an-
tzezlana ikusgai izanen
da Zambran, 20:00etan.
Sarrerak Kattun, Izarra
okindegian eta Berako
Errekalden salgai dau-
de 5 eurotan.

Igandean, Lesakako
Musika Bandak kon-
tzertua eskainiko du Al-
hondigan, 13:00etan.
Heldu den astea kirol

ekitaldiekin hasiko da.
Astelehenean, 19:00e-
tan, erremonte erakus-
taldia izanen da fron-
toian eta asteartean, or-
du berean, paxaka era-
kustaldia Herriko Etxe-

ko arkupetan.
Asteazkenean, irai-

laren 24an, Irun eta
Errenteriko musika ikas-
leek emanaldia eskai-
niko dute Herriko Etxe-
an 20:00etan.

Ortzegunean, azke-
nik, txotxongiloak iza-
nen dira Herriko Etxe-
an, 18:00etan. Taupa-
da taldearen «Mari sor-
gin» lana izanen da ikus-
gai.
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Ekitaldiz gainezka egiten ari dira
aurtengo Kultur Egunak
Larunbatean, Gorringo taldearen antzezlana izanen da ikusgai

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

ARTXIBOKOA

«Ondarea zainduz» programaren barnean azkaindarrek egindako bisita itzul-
tzeko aukera izanen da larunbat honetan irailaren 20an. Azkainera joateko
autobusa doan paratu du Udalak. Azkainen meza izanen da 19:00etan, gero
berendua eta bisita gidatua, euskaraz eta frantsesez. Ekitaldiaren akabailan
txalaparta eta Azkaingo ikastolak eskainitako talo jatea eginen da.

LESAKA FLASH
Urruzuno saria
herriko bi
neskarentzat
Literatur sariak irabaz-
ten beterana dugu Saioa
Rubio Iturria herritarra.
Aurten ere Urruzuno li-
teratur lehiaketan saria
eskuratu du, baina ez
bakarra, prosan nahiz
poesian sariduna izan
baita Hondarribiako ins-
titutuan ikasten duen le-
sakarra. Aipatzekoa da
Euskal Herri osoko 596
idazlan aurkeztu direla
lehiaketa honetan eta
Saioa izan da bi arlotan
saria irabazi duen ba-
karra. Horretaz gain, Ira-
ti Mañeru Igoak ere sa-
ria eskuratu du prosan.
Zorionak biei!

Kalitatearen
«Q» eskuratu
du Atxaspik
Espainiako Kalitate Tu-
ristikoaren Institutuak
(ICTE) kalitatearen «Q»-
a eman zien uztailean
Nafarroako hiru landa
hoteleri. Donamariako
Benta eta Burgiko ber-
tze hotel batekin bate-
ra, Atxaspi hotelak ere
jaso du sari hori. Berri-
ki, Cederna-Garalur era-
kundeak saria egiazta-
tzen duen plaka eman
dio Jose Javier Igoa ar-
duradunari.

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Uda honetan guardiazibilak he-
rrian izan duen jarrera eta gerta-
kariak salatu ziren irailaren 3an
egindako herri batzarran. EAJ-EA,
Onin eta Herria Aitzinera plata-
formak deitua zuten herri batza-
rra eta jende ugari bildu zen ger-
tatutakoei buruz solasteko. Guar-

diazibilak miaketak egin ditu he-
rriko zenbait ostatutan, «droga-
ren bila»eta kontrolak ugaritu egin
dira herri sarreratan. Larriena, ha-
lere, Xabier Terreros-i gertatu zi-
tzaion. Gazte talde bat presoen
aldeko pintada bat egiten ari ze-
la, guardiazibila agertzerakoan al-

de egin zuen. Baina guardiazibi-
la bizikleta zoaien Xabieren gibe-
letik abiatu eta hau lurrera joan
zen. Batzuen erranetan, Patrolak
kolpatuta erori zen gaztea, baina
guardiazibilak bera bakarrik ero-
ri zela erran zion alkateari. Kon-
tuak kontu, ospitalera eraman be-
har izan zuten gaztea. Batzarrak
«jazarpen zentzugabe eta neurri-
gabea» salatu zuen.

Guardiazibilaren jarrera eta ekintzak salatu
dituzte EAJ-EA, Onin eta Herria Aitzinerak
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Joseba eta Nerea
Joan dira udako egun

sargoriak eta horrekin
batera baita gehien-
tsuonon oporrak ere.
Horrela, iraila hastea-
rekin batera, herriko tti-
kienek beren motxilak
prestatu dituzte berriz
ere eskolara bueltatze-
ko. Ilusio eta gogoare-
kin batzuk, eta egun li-
bre gehiago ez izateak
ematen duen penarekin
bertzeak. Gisa guzieta-
ko aurpegiak ikusi ziren
joan den irailaren 9an
Landagain eskolaren
atarian. Izan ere, ira-
kasleak lehenagotik ere
prestatzen ari baldin ba-
ziren ere, joan den as-
teartean eman zioten
hasiera etxalartarrek
2003-2004 kurtso be-
rriari.

Hiru izan dira aurten
eskolan hasi diren hau-
rrak: Gure Itzalako Ain-
hoa Telletxea Iparragi-
rre, Bazterretxeko Ha-
ritz Goienetxe Irazoki
eta Irigoieneko Borda-
ko Martxel Larraza In-
daburu. Irakasleei da-
gokienez, joan den ur-

teko gehienak hor segi-
tuko dute, bigarren zi-
klokoak izan ezik. Izan
ere, Kontxexi Arangoa-
ren ordez Joxe Mari Re-
miro beratarra egonen
da.

Landetxeek
antolatutako
ibilbideak

“Hiruak Bat” Baztan-
Malerreka Bidasoako
landetxeen elkartean
sartuak dauden Etxa-

larko landetxe guziek el-
karrekin, herrian barna-
ko ibilbide batzuk anto-
latu dituzte. Joan den
abendutik prestatzen ari
ziren egitasmo hau uda
honetan paratu dute
martxan eta Arantxa Mi-
kelestorenak, ardura-
dunetako batek, erran
digunez harrera ona
izan du turisten artean.
«Egia da Etxalarrera da-
tozen turista aunitz fa-
milian etortzen direla eta

horiek ez dituztela men-
diko ibilbideak egiten
baina herrian markatu
ditugun bidetan gusto-
ra ibiltzen dira. Udaz-
kenean berriz, gazte-ko-
adrilak gehiago etortzen
hasten dira eta pentsa-
tzen dugu horiek men-
diko ibilbidetan erraxa-
go ibiliko direla».

Lau ibilbide markatu
dituzte, bi ttiki herri in-
guruan, bertze bat Az-
kura eta bertze bat In-

Hiru haur berrirekin hasi dute
Landagain eskolan ikasturte berria
Herrian barnako lau ibilbide antolatu dituzte Etxalarko landetxeek

ETXALAR

ARGAZKIA: JABIER IRIARTE
Kontent ageri ziren haur ezkuntzako ttikiak lehenbiziko egunean.

FLASH
Urritzokietako
bestak
Irailaren 21ean  ospatu-
ko dute Urritzokietako
auzotarrek beren bes-
ta. Urtero gisan, Santa
Krutz ermitan eginen
den mezarekin hasiko
dute eguna eta Saindu-
neko Bordako zubian el-
kartuko dira eguerdian
bazkaltzera. 80 lagun
inguru biltzea espero da
auzo-bazkarian eta arra-
tsaldea herriko trikitila-
riek alaituko dute afa-
riari lekua utzi arte. 

Nabarralderen
hitzaldia Kultur
Etxean
Irailaren 19an, ortzira-
la, Nabarraldek hitzal-
dia emanen du Kultur
Etxean20:00etatik ai-
tzin. Nabarralde Nafa-
rroako historia, kultura
eta nortasuna ezaguta-
razteko xedea duen egi-
tura da eta beren hel-
burua Nafar estatutuko
herritarasuna berresku-
ratzea da eta ahalegin
horrekin ari dira lanean.
Honetan interesatuak
eta Nabarralderen in-
gu ruko  i n fo rmaz io
gehiago jaso nahi dute-
nak aukera polita dute
irailaren 19ko hitzaldian.

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

fernuko errotara. Azke-
neko bi hauen papere-
ko argibiderik oraindik
ez dute ateri baina den-
bora laburrean eginen
dituzte. 
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Oskar TXOPERENA
Zenbaki borobila lor-

tu du Igantziko eskolak
haur kopuruari dago-
kionez, 50 baitira ekai-
nera arte ikasketak Igan-
tzin eginen dituzten hau-
rrak, 18 Haur Hezkun-
tzan –lehen “ikastola”
deitzen genuen talde-
an- eta gainekoak le-
henbizikotik seigarren
mailara arte banatuak.
2002-2003 ikasturtean
43 haur zeuden esko-
lan eta horietako hiruk
hasi dute Bigarren Hez-
kuntza Berako Toki-Ona
Institutuan. 3 urteko 10
haur berri sartu direnez,
lehenago aipatu dugun
50 haurreko kopurua
osatu da. Haur hasi be-
rriak bosnako bi talde-
an  banatu behar izan
dituzte haserako egoki-
tzapena aisago egin
ahal izateko.

Bertzalde, mediku
kontsulta Barazarreara
eramaterakoan libre gel-
ditutako gelei gutti falta
zaie prest egoteko. Ba-
rrenean egin beharreko
lanik haundienak akau-
tuak daude, baina az-

ken ukituak falta zaiz-
kie gela berriei. Sarre-

ra karrika aldetik izan
beharrean, sarrera be-

rria egin eta gero, es-
kolako ataretik sartuko
dira haurrak gela haue-
tara.

Artzai-zakur
Lehiaketa  

Heldu den larunba-
tean, irailak 20, arra-
tsaldeko 4,30etan iza-
nen da urteroko lekuan,
Meakandin, XXIV. Ar-
tzai-zakur Lehiaketa.
Orain arte normalean
igandearekin izaten
zuen proba honek bere
hitzordua, baina irailan
artzaiek izaten duten
egutegi estuak behartu
du besta batzordea la-
runbatarekin paratzera.
Heldu den astean, be-
rriz, ortziralean, hasiko
dira herriko bestak. On-
gi pasa!

Berrogeita hamar haurrek hasi
dute Igantzin ikasturte berria
Joxe Mari Goia XIII. Mendi-bizikleta Ibilaldiaren irabazle

IGANTZI

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Eider, Jokin, David, Nerea, Andrea eta Naiara be-
zalaxe, herriko haur guziak hasiera eman diote
ikasturte berriari. 6. maila bitartekoak herrian ber-
tan hasi ziren irailaren 5ean, eta koxkorragoak,
Berako Toki-Ona Institutura doazenak, aste ho-
netan berean, astelehenean. Oraindik goizetik ba-
karrik ari dira, baina besten ondotik hasiko dute
egiazko lana.   
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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

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Arantza eta
Igantzi
Elkarren ondoan dau-
den herri gehienetan
gertatu izan den be-
zalaxe, liskar eta plei-
to aunitz izan dituzte
Arantza eta Igantzik
mendeetan zehar, bi-
de eta mendiengatik
gehienak, baina baita
Latsa errekaren gora-
beherak zirela medio
ere.
Garai batean ahal zuen
lekutik ateratzen zen
bizimodua, eta neka-
zaritza eta abelzaintza
janari-iturri nagusia
baldin baziren ere, ba-
zuen arrantzak ere be-
re garrantzia. Horre-
taz, 1775an Igantziko
Herriko Etxeak bere
ola eta errotaren pre-
sak moldatu, eta amo-
rrain eta izokiak igo-
tzeko bide egokirik ez
zutela utzi ikusi zute-
nean, kexatu egin zi-
ren aranztarrak. Ara-
zoa moldatzerik lortu
ez zutenez, pleitoan
sartu behar izan zituz-
ten, eta aranztarrek ira-
bazi egin zuten. Ondo-
rioz, bere gain hartu
behar izan zituen Igan-
tziko Herriko Etxeak
moldaketak eta gastu
guziak. Orduko kontu
liburuetan: “Costas del
pleito de arraibides:
cinquenta y un reales
por los gastos del plei-
to sobre el paso de la
pesca”, eta liburu bere-
an: “trescientos ochen-
ta y un reales pagados
a los oficiales, peones
y boyateros en la com-
posición del paso de
la pesca”. Istorio poli-
tak, dudarik gabe.

Herria ezagutuz

Bigarren urtez jarraian irabazi du Joxe Mari Goiak
Igantziko Mendi Bizikleta Ibilaldia, eta garaipen
honekin akabila ederra eman dio txirrindulari igan-
tziarrak denboraldiari. Eguraldi euritsuarekin ko-
rritu zen XIII. Ibilaldia eta ibilbide lokaztuan ibili
behar izan zuten partehartzaileak. Honek zenbait
istripu gertarazi zuen -larritasunik gabekoak zo-
rionez-, baina ez zen oztopo izan urteroko parte-
hartze bikainarentzat. Ehun laguneko muga aisa
gainditu zen, 115 lagunek eman baizuten izena.



Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

Sukaldeak
Egongelak

Logelak
Bainugelak

LARUNBAT
ARRATSALDETAN 

EREKIA 

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

Urte guzian
ofertak

Kontsultatu
prezioak

4000 m2

erakusketa
AUKERA HANDIAK

Urtebetetzeko eskaintza: 595 eUrtebetetzeko eskaintza: 595 e



ttipi-ttapa
Bortzirietako Euska-

ra Mankomunitateak,
Berako Udalak eta Etxa-
larko Udalak antolatu-
tako kafe-antzerki be-
karako deialdia karrika-
ratu da. Beka honetan
euskaraz sortutako
proiektuak lagunduko
dira, inon argitaratuak
edo plazaratuak izan ez
direnak eta bertze be-
karik edota saririk jaso
ez dutenak. Bertze la-
nen baten itzulpenak
edota moldaketak ere
onartuko dira. Euskal

sortzaileei bultzada
ematea eta gure he-
rrietan formato txikiko
lanak taularatzea dira
beka honen xedeak.

Beka bakarra izanen
da, 2.000 eurokoa. Be-
ka bi zatitan ordaindu-
ko da: %50 epaima-
haiaren erabakia eza-
gutu ondotik eta bertze
%50 antzezlana lehen-
dabizikoz taularatzean. 

Egileen curriculuma
aurkeztu beharko da
eta, bertzetik, proiek-
tuaren ezaugarri nagu-
siak bilduko dituen txos-

tena: egitura, luzera, es-
tiloa, baldintza tekniko-
ak, gidoia, helburua, bai-
ta egileei aipagarriak iru-
ditzen zaizkion bertze-
lako ezaugarriak ere. Ez
da beharrezkoa gidoia-
ren testu osoa entrega-
tzea, nahikoa da 4 orrial-
deko lagin batekin. Cu-
rriculumak eta txoste-
nak 2004ko urtarrilaren
30 baino lehen aukez-
tu beharko dira honako
helbide honetan:
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatea/ Herriko
Plaza 7/ 31790 Arantza.

Informazio gehiago
948 634125 telefonoan
948 634192 faxean edo
bortziriak@euskalnet.net
helbide elektronikoan.
Epaimahaiak otsailean
hartuko du erabakia eta
ahalmena izanen du,
egoki baderitzo, beka
eman gabe uzteko. 

Etxalarko eta Bera-
ko udalek eskubidea iza-
nen dute saritutako la-
na bi aldiz taularatua

izan dadin deus ere or-
daindu gabe saria jaso
eta urtebeteko epean.
Saridunak 15 eguneko
epea izanen du beka
onartzen duela adieraz-
teko, eta antolakuntzak
ezarritako epeetan lana
estreinatzeko konpro-
misoa hartuko du. Ho-
rrela, beka jasotzen due-
nak emanaldi bat Beran
eta bertzea Etxalarren
eskaini beharko du. 
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Kafe-antzerkirako beka
deialdia karrikaratu da
Bi mila euroko beka emanen zaio irabazleari

ARTXIBOKOA

Bekaren irabazleen emanaldi bana eman beharko
dute Etxalar eta Beran.

BORTZIRIAK
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Nerea ALTZURI
Auzoetako zenbait

pista zolaberritu behar
direla eta, auzotarrak
eta Udala Herriko Etxe-
an bildu ziren irailaren
6an. Gaiak interesa piz-
tu du eta horren era-
kusgarri izan zen bildu-
tako herritar pila. Mol-
datuko den pista zatirik
handiena Azkilarrea eta
Aientsa auzoen artekoa
izanen da, 4.800 metro.
Bide honetan galipota
emanen da eta neka-
zaritza eta abelzaintza
erabilera duenez, Na-
farroako Gobernuak
%60a ordainduko du.
Vicente Arozena alka-
teak jakinarazi digunez,
«gelditzen denaren er-
dia udalak ordainduko
du eta bertzea auzota-
rrek, duten lur kopurua-
ren arabera. Beti ere or-
daintzeko erreztasunak

emanen zaizkie, txan-
datan ordainduz eta ho-
rrela». Irailaren 6ko bi-
leran, transparentzien

bidez zein pista molda-
tuko diren eta nolatsu
geldituko diren ikusi zen.
Auzotar batek proiektua

etxeetara ere bidaltzea
eskatu zuen eta akau-
tua denean, horrelaxe
eginen dela agindu zu-

ten udal agintariek. He-
rriko kontuak ere etxe-
etara igorriko direla ja-
kinarazi du alkateak.

Azkilarrea eta Aien-
tsa auzoetan, pista na-
gusiaz gain bertze zen-
bait bide ere moldatuko
dira, baita Bordalarrea
eta Eguzkialdean ere.
Lanen aurrekontua
163.000 eurokoa da, le-
hengo 27 milioi pezeta-
tik goiti. Udalak zuze-
nean hiru enpresari es-
katu dio proiektua egi-
tea. Batek ezezkoa
eman du,  ber tzeak
baiezkoa eta, hau idaz-
terakoan, hirugarrena-
ren erantzunaren espe-
roan daude, aurrekon-
tua konparatzeko eta la-
nak emateko.

Azkilarrea eta Aientsa auzoen arteko pista
zolaberritzeko 163.000 euroko aurrekontua
Auzotarrak eta udalak bilera egin zuten gaiaz informazioa elkartrukatzeko

ARTXIBOKOA

Pisten zolaberritzearen proiektuaz gain, herriko kontuak etxe guzietara bi-
daltzeko asmoa du Udalak.

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 ortziralera, 9:00etatik 13:00etara
• Asteazkenetan 9:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 19:00etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 71 • Tfnoa: 63 70 50

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ARANTZA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

Turismo bideak
eta mendi
lanak

Turismo bideak gar-
bitzeko proiektua eta
mendiko lanetan, men-
diak garbitzeko, zerra-
kurrak kendu eta be-
rritzeko proiektua onez
hartu ditu Nafarroako
Gobernuak.
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* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645 Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDOSantiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO

ttipi-ttapa
Aste pare batez ur

uherra izan dutela eta
kexu azaldu dira Oiere-
giko bizilagunak. Jose
Mari Galarregi Oieregi-
ko kontzejuko alkateak
adierazi duenez, «al-
bistean prentsan ager-
tu eta bi egunetara ura
garbi heldu zen berriz
ere, susmagarri xama-
rra da hori». Ura uher-
tzearen arrazoia iker-
tzea eskatu du Gala-
rregik.

Uda hasieran agertu
zen lehen aldiz uherra
Oieregiko iturrietan. Ko-
lore xurixta zuen, egu-
nen arabera aldatzen
zena. Nafarroako Osa-
sun Publiko Institutuak
analisiak egin eta ura
edateko modukoa zela
jakinarazi zuen eta ho-
rrek herritarrak lasaitu

zituen. Hasiera batean,
obraren batengatik izan
zitekeela pentsatu zu-
ten, baina herriko gu-
ziak bisitatu ondotik au-
kera hori baztertu zu-
ten. Egoera luzatzen ze-
la ikusita, Bertizko par-
kerako hornidura moz-
tu behar izan zuten.

Jose Mari Galarregi-
ren ustez, «afera serioa
da. Ez gara horrela ego-
ten ahal, ez dakigu zer
pasatzen den, baina
ikerketak egitea nahi du-
gu». Bertze bistako arra-
zoirik ez denez, Oiere-
gi inguruko mendietan
dauden lezeetako ba-
tetik ur-biltegira zerbait
isuri ahal izan dela pen-
tsatzen dute.

Oieregik Zeberia
errekaren eskuinaldean
dagoen iturri batetik har-
tzen du ura, Baztanetik.

84.000 litroko edukiera
duen ur-biltegia Oronoz-
Mugairiko zentralaren
ondoan dago. 

Irache
Kontsumitzaile
elkarteak
bulegoa

Irailaren 23tik aitzi-
nera Irache Kontsumi-
tzaileen Elkarteak Oie-
regi, Narbarte eta Le-
gasako kontsumitzaile-
en kexak eta kontsultak
aztertuko ditu, Bertiza-
ranako udalak jarriko
duen bulegoan. Berta-
ko bizilagunek debalde
izanen dute zerbitzu hau
hilean behin, hilabete-
ko laugarren astearte-
an, 10:00etatik 13:00e-
tara, Bertizaranako Uda-
lak ordainduko baitu. Mi-
kel Bezunartea izanen
da bulegoko arduradu-

na. Kontsumitzailea
gehien arduratzen du-
ten gaiak kudeatuko di-
tu bulegio berriak, etxe-
bizitza, aseguruak, ban-

ku eta aurrezki kutxak,
komertzioa, zerbitzuak,
bidaiak, herentziak, ibil-
gailuak eta bertze hain-
bat.

Edateko ur uherra dela
eta kexu dira Oieregin
Horren arrazoia ikertzea eskatu du alkateak

ARTXIBOKOA

Andres Etxenike, Bertizaranako alkatea da Ber-
tizko Turismo Partzuergoko lehendakari berria.
Severiano Txoperena Lesakako zinegotziak utzi-
tako kargua hartu zuen Etxenikek, Partzuergoak
egindako batzar nagusian. Partehartze handia izan
zen batzar horretan, hamasei udaleko ordezkariez
gain, elkarte ezberdinetako partaideak bildu bai-
tziren Bertizen.

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

BERTIZARANA
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Ortzirala 26
20:00etanaltxaferoa eta
ezkilak bestari hasiera
emateko. 
20:30etan Zopak eta
txuri-beltxa herriko os-
tatuan. 
Gauez dantzaldia JA-
LISCO BAND taldeare-
kin.

Larunbata 27
8:00etan gazteak reti-
rada. 
10:00etan mus txapel-
ketaren hasiera. 
12:00etan pilota parti-
duak: umeak eta bete-
ranoak. 
17:00etan haur jokoak
eta txokolatada beroa. 
20:00etan pilota parti-
duak: kadeteak. 
G auez  dan t za l d i a
LAIOTZ taldearekin.

Igandea 28
9:00etan alkolemi kon-
trola eta gehien ematen
duenak gosaria debal-
de. 
10:00etan mus txapel-
ketaren bukaera. 
13:00etan aizkora apos-
tua: Mindegia eta La-
rretxea, Nazabal eta

Arrospideren kontra. 
17:00etan haurrentzat
Gaztelu Haizatuak eta
karts. 
Arratsaldez eta gauez
AGERRALDE. soinula-
riarekin dantzaldia.

Astelehena 29
San Migel Eguna

11:30etan Meza Nagu-
sia. Meza ondoren ha-
meketakoa herriko os-
tatuan. 
13:30etan herriko gaz-
teen artean herri kirolak. 
17:00etan Gorriti eta be-
re animaliak. 
Arratsaldez eta gauez
JOXE ANGEL soinula-
ria.

Asteartea 30
14:00etan herri bazka-
ria Angel Mari Peñaga-
rikano eta Maialen Lu-
janbio bertsolariekin.
Bazkal ondoren sokati-
ra, txingak eta gauez
gehiago: Ezkonduak ez-
kongabeen aurka. Ilun-
tzean xingar jatea. Arra-
tsaldez eta gauez JO-
XE ANGEL soinularia.
Goizaldera Gaixoa Ni,
lanera joan behar etzi!

Sanmigel bestak irailaren 
26tik 30era ospatuko dira
Mindegia-Larretxea, Nazabal-Arrospideren kontra ariko dira igandean

URROTZ

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…

PATXIKU
garraio - eskabazioak Tel. 670 974025
PATXIKU
garraio - eskabazioak Tel. 670 974025

URROZKO
HERRIKO OSTATUA

San Migel Karrika • & 948 451920

Ongi pasa bestak!

URROZKO
HERRIKO OSTATUA

San Migel Karrika • & 948 451920

Ongi pasa bestak!

URROZKO
HERRIKO OSTATUA

San Migel Karrika • & 948 451920

Ongi pasa bestak!

ARGAZKIAK: MARI JOSE LARRAIOZEK UTZIAK

Bistan denez, aizkora apostuek badituzte urte batzuk Urrozko bestetan. Goi-
tian, Donato Larretxea, aurten ere Sanmigeletan izanen den aizkolaria.
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TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…
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

DONEZTEBE

ttipi-ttapa
Irailaren 26an, ortzi-

ralean botako dute txu-
pinazoa eta txaranga ibi-
liko da karrikaz karrika.
Gauez Merkatu Plazan
More, Saiak eta Ekon-
4 taldeek  kontzertua
emanen dute. Larunbat
goizean haurrendako
pintura tailerrak eta era-
kusketak eta arratsal-
dean herriko kirolak hau-
rrentzako. Iluntzean,
ajoarriero eta patata tor-
tilla lehiaketa izanen da,
eta horrekin gauez afa-
ria. Herriko Etxeak ar-
doa eta kafea jarriko di-
tu. Eguraldi ona baldin
bada Santa Luzia Pla-
zan, eta bertzenaz, han
ondoan erretiratuek du-
ten lokalean. Musika
Onofre akordiolariare-
kin. Igande goizean  me-
za San Miguel baseli-
zan. Hameketakoa ere
eskainiko da. Segidan,
lehen dantzari izanda-
koek dantzatuko dute.
Arratsaldea animatze-
ko karriketan buruhan-
diak ibiliko dira eta San-
ta Luzia Plazan musika.

Herriko sarreran
abiadura
moteltzeko
gomak
errepidean

Doneztebeko sarre-
ran, Elgorriaga aldetik
batez ere, ibilgailuak
abiadura handian ibil-
tzen direla-eta, zolean
gomazko xaflak jarriko
ditu Doneztebeko Uda-
lak. Ramon Etxebeste
alkateak adierazi due-
nez, «autoen abiadura-

rekin arrisku handiko
egoerak sortzen dira»
eta breazkoen aldean,
«gomazkoak jarri eta
kentzeko aukera ema-
ten dute».

Karrikak
libreago uzteko
soluzioak
aztertzen

Zirkulazio arazoak
moldatzeko, aparkale-
kuen sistema antolatu
nahi du Udalak ahalik

eta azkarren. «Berez,
bada leku nahikoa. Kon-
tua da errekaz bertze al-
dean dela, eta autoa
egun osorako utzi be-
har duenarentzat, ez da
arazo handia boronda-
te pixka batekin». Eta
horrekin batera, Borda-
txoko aparkalekuak
markatzea ere adostu
du Udalak lurraren ja-
bearekin. Gainerakoan,
herriaren erdian karri-
ketako espaloietan pi-

Besta ttikiak iraileko azken
asteburuan ospatuko dira
Herri sarreran abiadura moteltzeko gomak jarriko ditu Udalak

ARTXIBOKOA

Zirkulazio arazoak moldatzeko, aparkalekuen sistema antolatu nahi du Uda-
lak ahalik eta azkarren.

FLASH
Ur biltegi berria
Hurrengo Hirurteko Pla-
nean, ur deposito berri
batendako proiektua
sartu nahi du udalak.
Oraingo depositoak 1,3
milioi litroko kapazitatea
baldin badu ere, «edo-
zein arazo sortzen de-
nean arras mugatua gel-
ditzen da, urik sartu ga-
be 18 ordutan dena hus-
tutzen baita». Afera ho-
netaz hitzegiteko, da-
goenekoz zenbait bile-
ra egin dituzte Alberto
Catalan Nafarroako Go-
bernuko kontseilariare-
kin.

Gaupasa
irailaren 20an
Besta ttikiak astebete
beranduago izanen ba-
dira ere, larunbat hone-
tan ere gaupasa anto-
latu dute Irrintzi, El Ca-
fe, Titi, Bixen, Belarra,
Shanti, 12 eta Ameztia
ostatuek.

loteak jarri nahi dira «ka-
rrikak libre gelditzeko
eta autoak ez aparka-
tzeko».

Santa Luzia plazan
eta bertze karrikaren ba-
tean OTA gisako siste-
maren bat jartzerik ere
ote den aztertzen ari di-
ra Herriko Etxean, «or-
daindu gabe, baina den-
bora mugatu batean
aparkatzeko eskubide-
arekin, ordu bat edo bi
gehienez».
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OINETAKOAK
Udazken-neguko denboraldian oinetako aukera zabala aurkituko dugu.
Bota altuek zein bajuek, punta luzekoak izaten segituko dute, batzu ta-
koin finekoak eta bertzeak «campera» estilokoak izanen direlarik. Uda-
berri-uda denboraldiko ezaugarri batzu ere mantenduko dira. Hala no-
la, zintzilikaturiko apainketak eta zapata belarridunak (hebillarekin) jan-
tziko dira. Koloreei dagokienez, tonu ezberdineko marroiak, beltza eta
«burdeos» koloreak, garrantzitsuenen artean aurkituko ditugu. Zahar-
turik edo marraztutako larruak ikusten ahalko ditugu, eta buelta eman-
dako larrua  ere bueltatuko da. Zapata borobilduak eta zola bajukoak ere
azpimarratzekoak dira. Plantilla leunekoak eta larru bigunekoak izanen
dira, erosotasunaren eta lasaitasunaren ideia oinarri dutela. Plataformak
ez dira hainbeste ikusiko datorren denboraldian, modak zola finak era-
matera bultzatuko baitu. Beti ere lasaitasun ideiarekin lotuta, takoi lau-
kidunak eta zabalera berezikoak aipatu behar ditugu.
Gizonezkoentzako oinetakoak larru bigunekoak izanen dira nagusiki, ma-
rroi edo beltz kolorekoak. Erosotasunaren ideiarekin jarraituz, erraz janz-
ten den oinetakoa, eta baita punta luzatua duen oinetakoa jantziko da.
Jende askok alderantzizkoa pentsatzen badu ere, punta luzeko oineta-
koak pentsa daitekee-
na baino erosoagoak di-
ra.
Umeentzako moda ko-
loretsua eta erosoa iza-
nen da, konbinazio dei-
garriek garrantzia iza-
nen dutelarik.
Etxeko zapatilak ari-
nak eta beroak izanen
dira, neguaren bisita la-
sai hartzeko, eta kolo-
re alaietako marraz-
kiak itsatsiak izanen di-
tuzte.
Osagarrietan, boltso-
ek oinetakoen joera be-
ra segituko dute: lauki
eta angeluzuzeneko
boltsoak, apaingarriz
hornituak eta marroi
eta beltz kolorekoak
izanen dira, eta tamai-
na ezberdinak aurki-
tuko ditugu bakoitza-
ren gustuen arabera.
Artilezko bufandak az-
pimarratu behar ditu-
gu, baina ezin ditugu
ahantzi fularrak, lepo-
rako zapi ttikiak, eta
artilezko pontxoak, es-

udazken
neguko

joerak

Adela Arlegi (KALOTXA-BERA)

Serapio Mujika, 14
& 943 615886 
20302 IRUN

MODA PREMAMA

HAURDUN ZAUDE?
Zatoz! 

eder jartzeko behar duzun guztia daukagu

Bidasoa 8
BERA

% 948 630753

OPTIKO 
OPTOMETRISTA

3 urtetik goitiko 
haurren errebisioa
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M a
oo

Ikasturte berria ailegatzearekin, hau-
rrek bere jantziak berritu beharre-
an daude, erosoa eta gainera sendoa
den arroparekin… beti ere moda-
modan egoteari uko egin gabe. Hau-
rren armairua arropa praktikoare-
kin, baina aldi berean helduendako
moda estilo guzia segitzen duen arro-
parekin beteko da. Modako markek,
ttikienen premien jakitun izaki, ehun
goxoak eta erabiltzeko erraxak di-
tuzten kolekzioak sortu dituzte: Pa-
na, puntua edo denim izeneko ehu-
nak erabiliko dira baina, erran beza-
la, helduendako arroparen azken jo-
erei moldatutakoa.
«Neohippie» inspirazioa, «vintage»
eragina eta «look» bakeroa haurren
modara bilduko dira udazken hone-

tan eta osagarriek ere inoiz baino
protagonismo handiagoa hartuko du-
te. Artile lodiko bufandak eta ador-
no eta detaile bordatuak dituzten ge-
rriko berriak, betiko motxilekin el-
kaartuko dira. Oinetakoak, leku gu-
zietarako baliko dutenak izanen di-
ra, ttikienek erosotasunik galdu ga-
be, estiloarekin jantzi dezaten.
H&M marka suediarrak, erraterako,
arropa eta ehun eskaintza zabala iza-
nen du denboraldi honetan, haur ba-
koizak bere estilo propioa sortu ahal
izateko. Bertze zenbait etxek, era-
gin tejano edo bakeroko kolekzioak
aurkeztu dituzte, puntuzko arropa
beroekin konbinatuta. Arropa klasi-
koenak Pilo Carrera marka bezala-
koen eskutik dator.

Berriz ere 

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

«Haurren armarioa arropa 
praktikoaz beteko da, baina 
helduen modaren estilo
guzia mantenduz»

Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289
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Irailak 20
Larunbata

16:30etan XXIV. Artzain
Zakur lehiaketa Mea-
kaundiko zelaian.

Irailak 26
Ortzirala

17:00etan Mus eta Par-
t x i s  t xape l ke ta .
20:00etan Altxaferoa
eta ezkil jotzea TXA-
KAIN txarangak eta
txanpainak lagundurik.
Ondotik herri buelta Kan-
kailu eta Buruhaundie-
kin. 0:30etatik aitzine-
ra Dantzaldia IRATS tal-
dearekin.

Irailak 27
Larunbata

9:00etan Gosaria Ziobi
mendian.9:30etanPla-
ter Tiraketa. 10:00etan
Karrika buelta txistula-
riekin. 10:30etan Pilota
partidak. Herriko hau-
rren txapelketaren fina-
la. 17:00etan betizuak.
19:00etanHerri Kirolak:
- Nafarroako koxkor bil-
tzaileen txapelketaren
finala.
- Igantziko gazteen he-
rri kirol erakustaldia.
21:00etatik 22:00etara
eta 0:00etatik aitzine-
ra Dantzaldia IRATS tal-
dearekin. Txakain txa-
ranga arituko da gauez.

Irailak 28
Igandea

Ezkonduen Eguna
11:30etan Kankailu eta
Buruhaundiak Gaitero-
ekin. 12:30etan Aero-
modelismoa.17:00etan
Bertso Pilota (Peñaga-
r i ka no  e ta  I r azu ) .
19:00etan Betizuak.
21:00etatik 22:00etara
eta 0:00etatik aitzine-
raDantzaldia KIKI BOR-
DATXO taldearekin. Tar-
tean herriko dantzak.

Irailak 29
Astelehena

San Migel Eguna
11:00etanKarrika buel-
ta, herriko txistulari eta
dantzariekin.11:30etan
Meza Nagusia herriko
Abesbatzak kantatua.
12:30etan Dantza Lu-
zia. 18:00etan Pilota
partidak:
• nfantilak: Goienetxe-
Barberena; Mitxelena-
Madariaga.

Igantziko bestak irailaren 26tik 30era 23

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

Aparrarekin ezin hobe
pasatu zuten iaz gazte-
txoek.
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Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

DESGUACES

& 608 876 456 • 948 637 552
Lesaka-Igantzi errepidea, 2 km. • IGANTZI

• Istripua izan duten 
ibilgailuak erosten ditugu

• Harrapatzeko zailak 
diren piezak

• Repuestoak

Igantziko
Harrobia
% 948 637288

Besta 
ederrak 
pasa!

Igantziko
Harrobia
% 948 637288

Besta 
ederrak 
pasa!

JJOOSSEE AAGGEERRRREE
PPIINNTTUURRAA LLAANNAAKKPPIINNTTUURRAA LLAANNAAKK

• Fatxadak garbitu eta pintatu

• Kanpo eta barneko pinturak

• Papera lanak

• Barnizatzeak

• Moketa eta zintasol

& 610 22 15 28 • 948 638144 • IGANTZIKO BENTAK

IGANTZIIGANTZI
OSTATUA
JATETXEA
HOSTALA

Ongi pasatu bestak!

Karrika Nagusia • Telefonoa: 948 63 75 02

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu
Tfnoa: 948 63 72 90 • IGANTZI

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Tel. 948 637 460

Besta ederrak pasa!

Gas-olioa etxez etxe banatzen da
Kotxe berri eta zaharren sdalmenta

• Helduak: Irazoki-Re-
tegi; Zubieta-Tirapu.
20 :00e tan Dan tza
saioa. 0:00etatik aitzi-
nera Dantzaldia TRIKI-
DANTZ taldearekin.

Irailak 30 
Asteartea

Haurren Eguna
Egun guzian Haurren-
tzat Jokoak eta Gazte-
lu haizatuak izanen di-
ra.
11:00etanKarrika buel-
ta Kankailu eta Bu-
ruhaundiekin.
12:30etan Motozerra-
rekin erakustaldia.
14:00etanHerri Bazka-
ria. Andoni EGAÑA eta
Sebastian LIZASO ber-
tsolariekin.
19:00etanHerri Poteoa
txarangarekin eta on-
dotik aparra.
0:00etatik aitzinera
Dan tza l d i a  TR IK I -
DANTZ taldearekin.
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Lander Sein - Mikel Arburua

Piedade gaina z/g • 31790 Igantzi

% 948 637 249

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

• Enbalaketa 
elementuak eta 
flejeak.

• Garraio zintak eta
mahaiak.

• Mantenu rodilloak.Igantziko Bentak
&& 948 63 74 11

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

Tarimak, ateak, leihoak, eskailerak…
Obretako lanak orokorrean

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

% 666 57 58 99 - 948 637 541
IGANTZI

Jose CanabalJose Canabal
Instalazio elektrikoak 

orokorrean

Oskar Txoperena
Baratzondo 1

IGANTZI
Tel.Faxa: 948 637236

Mug.: 610 507579

Klase guzietako
aseguruak 

herrian bertan!

BI-BIDEBI-BIDE
ostatuostatu

janaridendajanaridenda
BESTA ALAITSUAK

OPA DIZKIZUEGU

Tfnoa: 948 63 72 78
IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Irailaren 26an botako den txupinazotik hasita,
ederki pasatzeko modua izanen dute igantziarrek:
dantzak, herri bazkaria, haurrei zuzendutako egu-
na eta bertze hainbat ekitaldi izanen dira.
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Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Zurekin gara berriro

1996. 
urteko 

zerbitzu 
onenaren
aitzindari

Zurekin gara berriro
Matrikula epea: Iraila

Mugi zaitez ordua hartzeko:
Lehenengoek lehentasuna dute
• Euskara
• Ingelesa
• Frantsesa

• Alemana
• Gaztelera
• Italiera

% 948 510 635 • 615 894802
Elbarren, 20 - 1. • 31880 LEITZA

% 943 670 052
Martin Jose Iraola - 8. • TOLOSA

% 943 674 733
Kondeko aldapa - 30. • TOLOSA

% 943 310 753
DONOSTIAelduaien@elduaien.com
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Gaupasa
Donezteben
Irailaren 20an
Etorri eta ongi pasatuko duzu!

Antolatzaileak eta laguntzaileak:
Irrintzi, El Cafe, Titi, Bixen, Belarra, 
Shanti, 12 eta Ameztia ostatuak

Iban ISASI
Larunbat honetan,

irailak 20, ospatuko da
Iturenen Joaldunen
Eguna. Azken urteotan
egun hau ospatzeko ohi-
tura hartu da herrian eta
beti bezala, goizeko
10:00etan joaldunak eta
trikitilariak Ameztiara
abiatuko dira baserrie-
tara bisita egitera. Or-
dubete beranduagio jo-
aldun ttikiek herrian bar-
na itzulia eginen dute,
txarangaren laguntza-
rekin. 

13:30ak aldera, joal-
dunak Ameztiatik herri-
ra itzuliko dira eta ber-
tan buelta bat emanen
dute. Plazan, aizkora
apostu bikaina izanen
da eguerdi alde horre-
tan: Larretxea eta Ola-
sagasti nor baino nor
arituko dira. 

Bazkaria udaletxeko
ganbaran izanen da eta
txartelak 24 eurotan sal-
gai daude Bereau jana-
ridenda eta eta Ariztegi
harategia. Bazkal aitzin
eta ondotik Igor Elorza

eta Jexux Mari Irazu ber-
tsolariak ariko dira. 

Arratsalde eta gauez
dantzaldia izanen da
Herriko Etxeko arkupe-
tan, hau idazterakoan
oraindik zehaztu gabe
dagoen talde batekin.
Egun ederra izanen da,
duikabe!

Joaldunen Eguna ospatuko
da irailaren 20an
Larretxea eta Olasagastiren arteko apostua izanen da

ITUREN

ARTXIBOKOA

Goizean Ameztian bar-
na itzulia egin ondotik,
eguerdi aldera herrira
bueltatuko dira joaldu-
nak.



Denboraldi honetan gure erakus-
tokiak 50., 60. eta 80. hamarkada
arteko garaietako kutsua duten jan-
tzi eta osagarriez beteko dira. Re-
tro epidemia iritsi da korte, kolore
eta estanpatuek garai haietako ku-
tsua izanen dutelarik.
60. hamarkadako joera dibertigarri
eta sikodelikoa batez ere kamixe-
tetan nabarmenduko da, irudi geo-
metrikoak bihotz, lore edota ma-
rra desberdinekin nahasten direla-
ko. Arropa zati bakar bat ere ez da
egonen estanpaturik gabe. Kolore
biziak, berde argia bezalakoak, bel-
tza edo marroiarekin, kolore iluna-
goekin hagitz ongi konbinatzen du-
te. Gainera jantzi berean ehun des-
berdinak nahasiko dira (kotoia, ar-
tilea, likra). 

Eskola garaiko uniformeak oroita-
raziko dizkiguten karratu eskozia-
rrak ikusiko ditugu gona, galtza eta
bertze osagarrietan, txanoetan ber-
tzeak bertze. Beroki, zamarra eta
pitxiak tweed, ingeles oihala eta bu-
ruska antza duten ehunekin eginak
datoz. Beroki eta zamarrak 60. Ha-
markadako kutsua dute, "Beatles"en
estilokoak: botoi haundiak eta bi le-
rrotan josiak.
Pana, franela eta melokotoi ehunek
erosotasuna emanen diete galtzei.
Aipatzekoa da gainera galtzek ez
dutela araurik segituko korteari da-
gokionez, hagitz desberdinak dira:
galtza oso zabalak, estuak kanpa-
narekin, "pitillo" deitzen direnak,
bota altuekin eramateko "piratak",
azpikaldean kremailera eta mau-
kamuturrak dituztenak, militar itsu-
rako sakelak dituztenak...

Gonak ere ikusiko ditugu denboraldi
berri honetan: aldakak nabarmen-
tzen dituztenak, gerrian estuak di-
renak edota galtzerdi lodi eta bota
altuekin eramango diren minigona

tabladunak. Gonak kalentadore eta
galtzerdi luzeekin ikusiko ditugu. 
Artile eta ehun beroekin egindako
jertse eta txaketak lepo handiare-
kin agertzen dira neguko hotz go-
gorrez babesteko. Koloreei dago-
kionez, aukera zabala dago eta hauek
degradean edo difuminatuz doaz.
Jende guziari ez doazkio kolore be-
rak edo ez zaizkio berak gustatzen.
Hala ere marroiak, lur koloreak, oli-
bak, berenjenak... nabarmenduko
dira. Gainera koloreak aunitz na-
hasiko dira: kolore marroixkak ho-
riarekin, horixkarekin, urdin elek-
trikoarekin... Erabat beltzez edo xu-
ri eta grixarekin jantzita  ez gara
atzean geldituko, puri purian dago
oraindik beltza. 
Punk joerako jantziak izanen dira
baita ere: kateak, larrua, pintxoak,
metalak.... guzti hauek arropa bel-
tzarekin.

28

Datozen 
Marian Urra (MARTZUTZAK-BERA)

«Arropa zati bakar bat ere ez da egonen
estanpatu gabe eta jantzi berean ehun

PELUAGA
Moda eta osagarriak

Colon Pasealekua 7
20302 IRUN
Tel-Fax: 943 622816
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Bisuteria
Jantzietan aipatu punk joera hori
kate itsurako lepoko handietan na-
bari da. Hauek gainera batzutan bi
funtzio izanen dituzte: lepokoare-
na eta gerrikoarena. Kate itsurako
lepoko, eskumuturreko eta bela-
rritakoak konbinatzen ahal dira. Es-
kumuturrekoak handiagoak dira eta
besokoetan metala eta larrua na-
hasiko dira. Koloreak berrituko di-
ra, orain zilar zaharra, brontzea eta
kobrea erabiliko dira, bakoitza be-
re aldetik edo pieza berean naha-
sita. Udan hain present egon diren
maskor eta nakareak gurekin ja-
rraituko dute larruzko sokekin ba-
tera. Larrua erabiliko da medailoi
handiak zintzilikatzeko eta honek
pieza agitz landu eta ikusgarriei
kontrastea ematen die. 
Jende guztiak aurkituko du eroso
sentiaraziko dion arropa. Jantziak,
osagarriak eta koloreak nahasiz itsu-
ra pertsonalizatzeko aukera han-
dia dago.

kar bat ere ez da egonen
 eta jantzi berean ehun

Serapio Mugika,11 · 20302 IRUN • Tfnoa: 943 61 26 26

ZAPATADENDA
Arretxea 20, behea • LESAKA • 948 637 594

Larunbat arratsaldetan irekia
Konponketak • Osagarriak

Xehetasunak
Arropa aunitzetan xehetasun edo detaile ttikia so-
matuko dira, auniztan arropa bat bertzetik des-
berdinduko dutenak: botoi handiak, listoiak, gaiz-
ki bukatutako arropak, zulatuak edo hari solteak
dituztenak, smok, gasa eta lentejuelekin, ongi li-
xatu gabeak…



ttipi-ttapa • herriz herri
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Joseba OLAGARAI
Bertizko Turismo

Partzuergoak seigarren
aldiz antolatu duen Bi-
dasoako Filme Laburren
Zinemaldiko sariak jo-
an den irailaren 10ean,
19:30etatik aitzin eman
ziren Lesakako Zambra
aretoan. 

Ekitaldia Jon Abril eta
Mari Jose Garmendiak
aurkeztu zuten, Baz-
tango aktore koadrila
baten "esketxez" la-
gunduta. Bertan izan zi-
ren zine munduko hain-
bat pertsona ospetsu,
hala nola Adriana Ozo-
res, Maria Isasi eta Mar-
tin Rosette. Baita Cris-
tina Arcaya  Turismo zu-
zendaria, eskualdeko al-
kate eta zinegotziak eta
laguntza eman duten
hainbat komertziotako
ordezkariak ere. Hiru or-
du inguru iraun zuen  eki-
taldia erritmo eta bixita-
sun haundikoa izan zen
eta filme irabazle guziak
ikusteko aukera izan zu-
ten bertara bildutakoek.

Antolakuntzak hagitz
balorazio positiboa egin
zuen eta Severiano Txo-
perena kideetako batek
adierazi zigunez «arront
gustura gaude bai Eli-
zondo, Doneztebe, Be-
ra eta Hendaian egin di-
tugun emanaldietara
agertu den ikusle kopu-
ruarekin, baita zinemal-
dira aurkeztutako filme-
en jatorri desberdin eta
kalitate onarekin. Aur-
tengoan 63 filme aur-
keztu dira eta sei urte-
otako partehartzerik
handiena izan da. Du-
darik gabe, Zinemaldia
indartzen ari den sei-

nale da filme kopuru
hau».

Urrezko iratzea
"Iraultza" 
filmearentzat

Mar t in  Rose t ten
"Iraultza" filme laburrak
lortu zuen urrezko ira-
tzea eta 3000 euroko di-
ru-saria. Zilarrezko ira-
tzea eta 1500 euroko
saria berriz, Ivan Sainz-
Pardoren "Simonen La-
birintoa"rentzat izan zen,
iaz urrezko iratzea ira-
bazi zuen zuzendari be-
ra. Horietaz gain, ber-
tze bortz sari ere eman
zituzten. Gai naturalis-
tikoak, ekologikoak, et-
nografikoak, ingurugi-
rokoak edota paisajisti-
koak hobekien jorratzen
dituen filmeari ematen
zaion brontzezko iratzea
eta 1000 euroak Safy
Nebbouk zuzendutako
"Lepokoa" laburraren-
tzat izan zen. Brontzez-
ko iratzea eta 1000 eu-

ro pake eta giza balo-
reak modurik hobere-
nean lantzen dituen fil-
mearentzat, Luis Delte-
llen "Erran zerbait" fil-
mearentzat. Brontzez-
ko iratzea eta 1000 eu-
ro,  Akitania, Euskal Au-
tonomi Komunitatea,
Nafarroa edo bertako
egile batek eginiko fil-
me hoberenarentzat
"Terminal" filmearentzat.
Aitzol Aramaio zuzen-
dariarena. Brontzezko
iratzea eta 1000 euro
aktore hoberenari Adria-
na Ozoresentzat, "Gal-
duak" filmean eginiko
antzezpenagatik. 2003-
ko aktore hoberenari ai-
pamen berezia Lola He-
rrera, Carme Elias eta
Maria Isasirentzat, "Sin-
fonia nahasia" filmeko
antzezpenagatik. 

Irailaren  16an izan
zen, Iruñako Sade-Oli-
te zinean, saritutako fil-
mak ikusteko azkeneko
aukera.

"Iraultza" pelikula izan da Bidasoako Filme
Laburren VI. Zinemaldiko filme irabazlea
Irailaren 10ean egin zen Lesakako Zambra aretoan sari banaketa

KULTURA

ARTXIBOKOA

Urrezko Iratzea eta 3.000 euro jaso zituen laburmetrai onenak.

KULTURA



Margari eta Koro
Arrakasta haundia

izan zuen “Arkupeak”
Zugarramurdin antola-
tu zuen “aitatxi-amatxin
eguna”. Uztailaren 26an
380 lagun bildu ziren
frontoneko mahaien in-
guruan. 

Bazkari hunek izan
zuen berezitasuna (eta
nola ez Zugarramurdin!)
menuan zikiroa zegoe-

la izan zen. Goizeko
8:30etarako erretzaile-
ek sua piztua zuten bi-
de bazterrean, eta goiz
osoan horixe izan zen
espektakula: zikiroa
erretzen ikustea.

Pilota
txapelketa

Udako pilota txapel-
keta ere ederki burutu
zen eta hauxek izan zi-

ren txapeldunak: Go-
maz emakumeetan: Bir-
ji eta Maider; gizonez-
kotan: Beñat eta Phili-
pe; Larruzkoan: Xabier
eta Kaiet.

Idortea
Alde guztietan beza-

laxe hemen ere euri es-
kasia sumatu da, batez
ere belategiak gorritu di-
relakoz eta leze gaine-

ko arbola aunitz igartu
direlako. Etxeetako ura
egun pare batez moztu
behar izan zen gauez
eta Uraundiko errekatik
zisternaz depositora ka-
rraiatu zen, bainan ber-
tzenaz ez da arazo
gehiagorik izan.

Berria
harpidetza

Dugun euskarazko
egunkari bakarra la-
gundu nahiean “Akela-
rre Elkarteak” “BERRIA”
egunkariako harpidetza
egin du. Akelarrenearat
gateko ohiturarik ez de-
nez, “Marixan” ostatuan
atxemanen du irakurri
nahi duenak

herriz herri
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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

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA•JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

Aitatxi-amatxien eguna
arrakastaz ospatu zen herrian
380 lagun bildu ziren bazkaltzera

ZUGARRAMURDI
Zazpiak Bat
txirrindula
martxa
Lesakatik
Lesakara

Zazpiak Bat Euskal
Herriko Zikloturista tal-
deak igande honetan,
irailak 21, Lesakan ha-
si eta bertan bukatuko
den 78 kilometroko
txirrindulazaleentzako
martxa antolatu du. Ibi-
laldia Nafarroa, La-
purdi eta Gipuzkoan
barna igaroko da eta
Saran, 47. kilometro-
an, horniketarako pos-
tua egonen da. Ibilbi-
de bakarra izanen da,
9:30etan abiatuko de-
na Lesakatik. Izen
ematea irailaren 20a
arte web orriaren bi-
tartez (www.zazpiak-
bat.com) edo Lesakan
bertan, larunbatean
17:00etatik 20:00eta-
r a  edo  i gandean
7:30etatik 9:00etara
egiten ahal da udale-
txeko arkupetan.

KIROLA
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Kontxi KLABER
1972 urtera bitarte-

an Arano bertan izaten
genuen eskola, eta ur-
te honetan hasi ginen
aranoarrak Goizuetako
eskolara joaten.

Autobus bete ume jo-
aten ginen, baina azke-
neko urte hauetan eder-
ki aldatu dira gauzak eta
errez sartzen dira kotxe

batean Aranoko hau-
rrak. Joan zen kurtsoan
ume bat hasi zen eta
aurten beste bat, baina
bi  hauen aurrekoak aur-
ten du bere azken urtea
Goizuetan, kontuak ate-
ra zenbateko hutsunea
dagoen tartean.  

Nere ustean haur
hauek hasi izanak, zo-
riontzekoa  da.

Ur gehiago
hartzeko
baimena eskatu
du Heineken
garagardo
enpresak

Heineken España
garagardo enpresak,
Aranon duen lantegira-
ko ur gehiago hartzeko
baimena eskatu dio
Confederación Hidro-

gráfica del Norte erakun-
deari. Anbeltze erreka-
ra isurtzen duen Arula
errekatik urteko 302.400
metro kubiko ur hartzen
du gaur egun garagar-
do enpresak eta kopu-
ru hori 426.000 metro
kubikora igotzea eska-

tu du. Eskari honek ez
omen luke eraginik iza-
nen egun dauden ins-
talazioetan. Enpresak
ura egun gehiagotan
hartu nahi du errekatik,
baina egun bakoitzean
hartzen duen ur-kopu-
rua igo gabe.

Bi ume joanen dira
aurten herritik
Goizuetako eskolara
Garagardo lantegiak Arula errekatik ur gehiago
hartzeko eskaria egin du

UTZITAKO ARGAZKIA

1953ko irailaren  5ean ezkondu ziren Aranoko San
Martin elizan Agustin Ansa eta Maria Klaber eta
50 urte geroago, irailaren 7an eliz berean ospatu
dute  beren  lau seme-alaba, bost biloba eta famili
artean. Zorionak bieri, 50 urte bete  baitituzte es-
posaturik.

Juana Mari SAIZAR
Irailaren 7an Aralar-

ko erromeria bederatzi-
garren urtez ospatu zen
eta Aresoko parrokiak,
bertze hainbat herrire-
kin batera, bere guru-
tzea eraman zuen San
Migeli bisita bueltatuz.
Guardetxetik otoitzal-
dian joan ziren, familia
eta bakea gaiak hartuz.
Penitentzia ospakizuna
eta meza, kanpoko be-
lardi ederrean egin zi-
ren.

Alustiza bigarren
Uharte-Arakilgo Ar-

tzain Txakurren txapel-
ketan Antonio Alustizak
bigarren postua lortu
zuen eta honek aukera
eman dio joan den as-
teburuan burutu zen
Euskal Herriko txapel-
ketan parte hartzeko.

Zuriñe Goikoetxea
Zuriñe Goikoetxea

igerilariak Nafarroako
Udako Jolas Kiroletan
brontzezko domina lor-

tu zuen bizkar modali-
tatean eta zilarra erre-
leboetan, Baztan-Bida-
soa taldearekin. Talde
honek erreleboetan zi-
larrezko hiru domina lor-
tu zituen.

Uso postuen
enkantea

Uso postuen enkan-
tea eginen da irailaren
20an eta sexta, berriz,
irailaren 27an, 19:00-
etan Herriko Etxean.

Beste aldetik, gripe-
aren kontrako txertoa
irailaren 24an eta urria-

ren 15ean emanen da
herriko kontsultan.

Herriko parrokiak Aralarko
erromerian parte hartu zuen
Uharte-Arakilgo Artzain Txakur txapelketan
bigarren saria eskuratu zuen Antonio Alustizak

ARTXIBOKOA

Bizkarka brontzeko domina eta erreleboetan zila-
rra eskuratu du Zuriñe Goikoetxea igerilariak.

ARESO

ARANO



herriz herri

2003/09/18 • 358. zbk. 

33

Mikel ILLARREGI
Berriro ere Maxurre-

nea da notizia. Gogo-
ratzen baduzue iaz  eki-
men eta mobilizazio
desberdinak antolatu zi-
ren “Maxurrenea he-
rrintzat” izenburupean.
Egun, Atakabeltza etxea
utzita goardia zibilek
egoitza berria prestatu
dute Maxurrenean. Ho-
netan sartu aurretik,
etxearen kanpo aldean
obrak egin dituzte  bi-
deo-kamarak eta bes-
telako egokitzapenak
eginez. 

Jakina da, aurreko
udalak jada, Nafarroa-
ko Gobernuak goardia
zibilei eginiko zesioaren
aurkako errekurtsoa
aurkeztu zuela eta era-
baki bitartean aurrera
ez jarraitzeko eskatzen
zen.

Duela hamabost
egun, batzar berezia
konbokatu zuten eta
bertan alkateak eginiko
idatzia eta Larrain tal-
deak bere aldetik egini-
koa aztertu, bozkatu eta
onartu ziren, UPNren
aurkako botoekin. 

Lehenengo idatziak,
besteren artean, aurre-
tik eginiko firma bilketa
gogoratzen zuen eta ho-
nek berak adierazten
zuena. Bestetik, Batzar
berezia deitzen zuen eta
amaitzeko Nafarroako
Gobernuaren eta Goar-
dia  zibilen “begirune fal-
ta eta gehiegikeria” sa-
latzen zituen.

Bigarren idatzian,al-
de batetik, obrak egin
diren bezala egiteaga-

tik epaitegietara jotzea
eskatzen zuen. Beste-
tik, zehaztapen espe-
dientea tramitatzea. Bia-
nako Printzea erakun-
deari, etxe katalogatua
den honetan eginiko-
engatik espedientea za-
baltzea eta azkenik,
etxea lehendik zegoen
egoeran uztea, eska-
tzen zen. 

Batzarra amaitu au-

rretik, bezperan, Arala-
rrek, Larrainek, EAk eta
Maxurrenearen aldeko
plataformak eginiko bi-
lera aipatu zen eta ber-
tan hartutako erabakiak
berretsi; prentsaurrekoa
egin, etxetara informa-
zioa igorri eta irailaren
19rako 20:00etan “Mai-
xurrenea Herrintzat”
izenburupean manifes-
tazioa deitu.

Atakabeltza utzi eta Maxurrenea
hartu du Guardia Zibilak
Ostiral honetan «Maxurrenea herrintzat» manifestazioa eginen da

Erreka jaitsiera
Udako garaia pasa ondoren, udazken aldean,
Mendibil mendi taldeak berriro ekin dio irteerak
prestatzeari. Oraingo honetan, mendi batera igo-
tzea baino, errekaren ibilbidea jarraituz, jaistea
izanen da “betebeharreko lana”. Hau, Guara bai-
laran (Huesca) dagoen Bero errekan gauzatuko
da Irailaren 21ean. Lauzpabost orduko esperientzi
honetarako, neoprenezko jantziak hartu behar di-
ra eta aseguru bat bete ere bai, horregatik ize-
nak aldez aurretik ematea nahitaezkoa da. Irte-
era bezperan izanen da, Irailaren 20an  hain zu-
zen. Bertara joan eta aterpetxean lo egin ahal iza-
nen da. Izenak emateko epea Irailaren 18an, ohi-
ko tokietan.

Udal-kontuak
(1568-1700) (2)

-1653an, danbolin jo-
tzaileari, Corpus, San Jo-
an, San Pedro eta San-
ta Elisavet egunetan jo-
tzeagatik  38 erreal.
-1654ean, zezenketa,
mezetako (festak) biga-
rren egunean, 5 dukat.
-1655ean, zezenketa,
mezetako bigarren egu-
nean, 3 dukat eta 18 “tar-
ja”
-1656an, zezenketa, 81
erreal
-1657an, zezenketa, 31
erreal
-1658an, danbolin jo-
tzaileari, Corpus, San Jo-
an, San Pedro eta San-
ta Elisavet egunetan jo-
tzeagatik eta mezetaga-
tik  4 dukat.
-1659an, danbolina; 4 du-
kat. Zezenketa eta he-
siak jarri eta kentzeaga-
tik, 66 erreal.
-1660an,  Zezenketa eta
hesiak jarri eta kentzea-
gatik, 72 erreal.
-1661ean, zezenketa,
Francisco Lazkanoren
etxetik hesiak jarri, atera
eta ekartzeagatik eta “ga-
rrocha”gatik (zezenak zu-
zentzeko makila), 7 dukat.
danbolin jotzaileari, Cor-
pus, San Joan, San Pe-
dro eta Santa Elisavet
egunetan jotzeagatik eta
mezetagatik  5 dukat.
-1664ean, “juglareari”, 4
dukat Corpus, San Jo-
an, San Pedro eta San-
ta Elisavet egunetan eta
mezetagatik.
-1665ean, “juglareari”, 4
dukat Corpus, San Jo-
an, San Pedro eta San-
ta Elisavet egunetan.
Zezenketa eta hesiak ja-
rri eta kentzeagatik eta
garrotxak, 8 dukat eta 3
erreal.
-1666an, Juglareari 9 du-
kat eta 4 erreal Corpus,
San Joan, “Pascoa de
Espíritu Santo, San Pe-
dro eta Santa Elisavet
egunetan.
-1667an, zezenketa eta he-
siak jarri eta kentzeagatik
San Tiburtzio egunean, 7
dukat eta erreal bat.

Herria ezagutuzLEITZA

ARTXIBOKOA

Ia urtebeteko ekimenak eta mobilizazioak izan zi-
ren iaz, Maxurrenea eskuratzearen alde. FLASH

Haurtzaindegirako
aukeratutako hezitzaile
berria Mari Jesus Su-
cunza Larrea izan da.

Udaleko
arkitektu eta
aparejadore
berriak
aukeratu dira; Celia La-
na lehenengoa eta Da-
vid Beorlegi bigarrena.
Urtebeteko kontratua si-
natu dute eta sei urte bi-
tarte luzagarria izanen
da urtez urte. Hauen la-
na; aholkularitza es-
kaintzea, informeak
egin, planak aurkeztu…

Industrialdeko
alde berrian honako en-
presa hauek daude edo-
ta jartzeko bidean dau-
de; Hierros Leitza, S.L.,
Ondar (Segurtasun eta
Informatika altzariak),
Honar (Metal eraikun-
tzak) Jose Larrañaga
S.A. (Briketagintza), Ta-
natorioa.
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Baztan Balleko Uda-

lak eta Nafarroako Ema-
kumearen Institutuak
antolatutako udazkene-
ko ikastaroetan izen
emateko irailaren 23an
akituko da. Hainbat ikas-
tarotan apuntatzeko mo-
dua izanen dute 16 ur-
tez goitikoek, beti ere
guttienez hamar lagu-
neko taldea osatzen bal-
din bada.

Honela, marrazketa
artistiko bi ikastaro iza-
nen dira, astearte eta
ortzegunetan Arizkune-
neako hirugarren solai-
ruan. Talde bat, 17:00e-
tatik 19:00etara izanen
da eta bertzea 19:00eta-
tik 21:00etara. Urriaren
2an hasita, 48 orduko
iraupena izanen dute
ikastaro hauek. Talde
bakoitzean hamabortz
lagunek ematen ahal du-
te izena. Baztanen errol-
datuek 50 euro ordain-
du beharko dituzte eta
erroldatuak ez daude-
nek 86 euro.

Moble zaharren kon-
ponketa ikastaroa Kul-
tur Etxeko bigarren so-

lairuan, astelehen eta
asteazkenetan, 16:00e-
tatik 20:00etara. Urria-
ren 6an hasiko den ikas-
taro honek 60 orduko
iraupena izanen du.
Baztanen erroldatuek
72 euro ordaindu be-
harko dituzte eta errol-
datuak ez direnek 108
euro. 15 ikaslerentzat
lekua izanen da. 

Moble zaharren kon-
ponketa-zura lana ikas-
taroan 18 lagunentzat
lekua izanen da. Ortzi-
ral eta larunbatetan,
16:00etatik 20:00etara.
104 ordukoko iraupena
izanen du ikastaroak eta
urriaren 3an hasiko da.
Herrian erroldatuek 125
euro ordaindu beharko
dituzte eta bertzeek 185.

Eskulan ikastaroa as-
tearte eta ortzegunetan
emanen da, 15:00eta-
tik 17:00etara, urriaren
2tik aitzinera. 48 ordu-
ko ikastaro honetan 15
ikaslek izanen dute le-
kua. Baztanen errolda-
tuek 50 euro ordaindu
beharko dituzte eta kan-
pokoek 86 euro. Ikas-
taroa hasi baino lehen

bilera eginen dute.
Lore prentsatutaz

egindako konposizio
ikastaroa, azkenik, as-
telehen eta ortzegune-
t an  emanen  da ,
15:00etatik 17:00etara,
urriaren 2tik aitzin. 48
orduko iraupena izanen
du ikastaroak eta gehie-
nez 15 lagunentzat iza-
nen da lekua. Baztan-
darrek 50 euro ordain-
duko dituzte eta kanpo-
koek 86 euro. Ikastaroa
hasi baino lehen bilera
eginen dute.

Izen ematea Balleko
Etxeko bulegoetan egin
behar da, 9:00etatik
14:00etara. Onartuen
zerrenda irailaren 24an
agertuko da, udaletxe-
ko eta Arizkunenea Kul-
tur Etxeko iragarki-tau-
lan.

EHOZIRI-LAN ETA
LABOREEN IKASTAROA

Bertze aldetik, Elbe-
teko Teresak ere ehozi-
ri lan (encaje de bolillos
delakoa)  eta laboreen
ikastaroa emanen du.
948 581131ra deitu be-
har da izena emateko.

Udazkeneko ikastaroetan izena emateko
epea irailaren 23an akituko da
Baztandarrek lehentasuna izanen dute parte hartzerako orduan

ARTXIBOKOA

Moble zaharrak konpontzeko bi ikastaro eskainiko dira, bat zura lanetan oi-
narritua. Azken honek 104 orduko iraupena eta hemezortzi lagunentzat le-
kua izanen du.

BAZTAN

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

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

BAZTANBAZTANBAZTAN
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Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

ttipi-ttapa
Haur eta Lehen Hez-

kuntzan 569 ikaslek ha-
si dute ikasturtea Baz-
tango ikastetxe ezber-
d inetan.  Hor ie ta t ik
gehienak, 250, Elizon-
doko San Francisco Ja-
vier ikastetxean ariko di-
ra, 122 Baztan ikasto-
lan eta gainerako 197
ikasleak herri eskoletan.
62 irakasle izanen di-
tuzte.

Arizkungo eskolan,
ikasturtearen lehenda-
biziko egunean oraindik
obretan ari ziren eta
arrenkura agertu zuten
irakasle eta gurasoek.
Beheko solairuko bi
ikasgelekin batera, le-
hendabiziko solairuan
ikasgela berri bat erai-
kitzen hasi dira, baina
berandu. Lanen aurre-
kontua 42.000 eurokoa
da eta osorik ordaindu-
ko du Nafarroako Go-
bernuak.

San Francisco Javier
ikastetxeko 250 ikasle-
tatik 89 Haur Hezkun-
tzan hasiko dira eta 161
Lehen Hezkuntzan.
Baztan ikastolan 31 ume

dituzte Haur Hezkun-
tzan eta 91 Lehen Hez-
kuntzan. Herri eskole-
tako 197 ikasleetatik 113
Haur Hezkuntzan aritu-
ko dira eta 85 Lehen
Hezkuntzan. Amaiuren

15 ikasle izanen dituz-
te, Azpilkuetan 5, Erra-
tzun 23, Arizkunen 26,
Gartzainen 17, Iruritan
32, Arraiozen 6, Oro-
nozen 34, Zigan 16 eta
Almandozen 23.

569 ikasle hasi dira Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxetan
Arizkungo eskoletan obretan ari dira, lehen
solairuan hirugarren ikasgela egiteko

BAZTAN

ARGAZKIA. D.NAVARRA

Jorge Oteiza oronoztarraren «Labri» zakurra ga-
raile suertatu zen irailaren 7an Uharte-Arakilen jo-
katutako Nafarroako XXXVI Artzain Zakur txapel-
ketan. Gan den urtean, zakur honen ama «Jai»
izan zen irabazle. Nafarroako txapela jantzi ondo-
tik, aste hondar honetan Izurtzan (Bizkaia) buru-
tzekoa zen Euskal Herriko txapelketan parte har-
tzekoak ziren Oteiza eta Jai. Argazkian, Jorge Otei-
za, Gaizka eta Lierni seme-alabekin eta Jai zaku-
rrarekin ageri da.

Arraiozko Elkarteak, Arraiozko He-
rriak eta Baztan Balleko Udalak an-
tolatuta, omenaldia eskainiko zaio
urriaren 5ean Bittor Elizagoien ber-
tsolariari. Nafarroako bertsolari txa-
pelketan lehendabiziko aldiz plaza-
ratu zenetik 25 urte bete dira aurten.
Geroztik, urtero-urtero parte hartu du
Nafarroako txapelketan eta bitan txa-

peldun suertatu da gainera. Baztan-
go bertso eskolako irakaslea ere izan
da hainbat urtez. Gaur egun Oronoz-
Mugairin bizi baldin bada ere, bere
sorterrian omenaldia eskaini nahi izan
diote. Honela, urriaren 5ean herri
bazkaria eginen da Arraiozko fron-
toian. Txartelak salgai daude Eli-
zondoko Antxitonean, Oronoz-Mu-
gairiko Pierresenean eta Arraiozko
Zubiondoan. Bazkal aitzinetik eta on-
dotik bertsolariak arituko dira eta au-
rreskua dantzatuko zaio.

PERTSONAIA
Bittor ELIZAGOIEN

Arraiozek omenaldia
eskainiko dio herriko
bertsolariari

Oharrizko errepidea gan den
urteko abendutik itxia

Oharriz auzoko sarbidea gan den urteko aben-
dutik itxia dagoela eta bilera izan zuten irailaren
9an udal agintariek Angel Serrano, Nafarroako
Gobernuko Toki Administrazioko zuzendari na-
gusiarekin. Autoendako pasabidea moldatu bal-
din bazen ere, ibilgailu astunek ez dute pasa-
tzerik. Honela, baserritarrek, traktoretan garraia-
tu behar dute aziendendako janaria. Honetaz gai-
nera, inguruko ur-depuradora ere Oharriz auzo-
an dago, beraz afera lehenbailehen moldatzea
eskatu zuten Iruñean.



ttipi-ttapa • herriz herri

2003/09/18 • 358. zbk. 

36

Franck Dolosor
Baionako su-prefe-

tak ez du batere begi
onez ikusi herriko etxe-
ak AED elkarte depar-
tamenduzaleari 150 eu-
roko diru laguntza eman
izana Bateraren kan-
painaren karietarat.

Andere auzapezak
ez baitu laguntza hori
ezeztatu Jean Michel
Crevet-ek galdegin zuen
bezala, auzitegi admi-
nistratiboraino ereman
du afera hori su-prefe-
tak, diru laguntza horren
interes lokala ez dela-
kotz frogatua. Herriko
etxetik bertzerik diote,
Batera plataformaren al-
darrikapenak gauza-
tzea, hala nola eskual
departamendua, labo-
rantxa ganbara, Baio-
nako unibertsitatea eta
eskuararen ko-ofizialta-
suna senpertarren inte-
resetan daudelakotz. 

Auzia bi urteren bu-
ruan ospatuko da. Anar-
tean, urriaren 11an, Ba-
teraren manifestaldi be-
rri bat ospatuko da Baio-
nan eta bertze herri ba-
tzuek ditu laguntza ema-
nen diote AED taldeari
Senpereko herriko etxe-
ari eslkartasuna era-
kusteko gisan.

Ibarrungo
bestak

Xerri ttikiaren jateak
idekiko ditu Ibarrungo
bestak buruilaren 26an.

Lau egunez animazio
frango ospatuko da le-
henagoko herriko er-
dialdean. Hauen artean
dantzak, mutxikoak,
kontzertuak, afari das-
taketak eta pilota parti-
dak. Igandean, arra-
tsaldeko 4etan, Haro-
zarene anaiak Larretxea
eta Dermiten kontra ari-
ko dira. Astelehen goi-
zean aldiz, Berasategi-
Mendiburuk eta Mariluz-
Garmendiak jokatuko
dute Ibarrungo plazan.
Musikari dagokionez, la-
runbatean kontzertua
eskainiko du Skunk tal-
deak eta dantzaldiak Be-
ñat Elizondo eta Ta-
basko eta Xitoak talde-
en esku izanen dira.

Baionako su-prefetak ez
du nahi herriko etxeak
departamenduzaleak
diruz laguntzea
Skunk, Tabasco eta Xitoak taldeek
alaituko dituzte Ibarrungo bestak

SENPERE

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Kirol zelaiak itxura berri berria izanen du aski fite jarleku eta aldagela be-
rriak eraikitzen ari direlakotz.

Gasteizko eskual gobernamendua eta Iparraldeko instituzioek mugaz gain-
diko lehen hitzarmen ofiziala izenpetu berri dute Baionan eskuara lagun-
tzeko Ipar Euskal Herrian. Akordio huni esker, lehen aldikotz erdiz erdi fi-
nantzatuko dira eskuarari buruzko proiektuak. 300 000 euroko laguntzak
emateko prest direla aintzinatu zuen Miren Azkarate Gasteizko kultura sail-
buruak. Eskuin, urriaren 11ko manifestaldia aurkezteko prentsaurrekoa.

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88
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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

Saski eta Xan
Lehen aldikotz Sara

eta Ataungo Herriko
Etxeek trukaketa bat an-
tolatu dute Jose Miguel
Barandiaranen omenez.
Ataun herrian sortutako
euskaldun honek bere
biziko hamabortz urte
Saran iragan eta bi he-
rri horiek haren oroime-
nez bi asteburu antola-
tu dituzte.

Lehenik, Ataungo he-
rriak 25 bat saratar go-
mitatu ditu, auzapeza,
kontseilariak, dantza-
riak, pilotariak eta gaz-
tetxekoak. Bazkari eder
baten ondotik, Zazpiak
Bat taldeko dantzariek
ikusgarri bat eman zu-
ten. Hango koralak kan-
tatu eta Sarako pilotari
gazteak Joko Garbin ari-
tu ziren.

Bigarrenik, Sarako
besten karietarat, Ataun-
go hamabost bat lagu-
nek saratarren artean
igandea pasatuko dute.

Errugbia
Saratarrek aurtengo

txapelketa buruilaren
21ean etxean hasiko du-

te Hossegor taldearen
kontra. Lehen fasean
Kanbo, Uztaritze, Zibu-
ru, Puyo eta Hossegor-
eko taldeak multzoan
izanen dituzte. Joan den
urteko sasona ona izan
bazen, aurten Basur-
deek azkar lotu behar-
ko dute maila batez upa-
tu baitira.

Ikasturte
hasiera
ikastolan

2003-2004 ikastur-
tea azkar-azkar hasi da
Olhain ikastolan. Hala
nola, kopuruak goiti ari
zirela eta, lehen maila-
ren idekitzea erabaki
zen eta 21 haurrekin
abiatu  dira aurten Ama

ikastola eta lehen mai-
laren artean.

Barandiaranen omenez trukaketa antolatu
dute Ataun eta Sarako Herriko Etxeek
Erretretatuek urteko ateraldia eginen dute buruilaren 24an

SARA

ARTXIBOKOA

Olhain ikastolako haurrak eta irakaslea Pantxika Solorzano eta Xano Hal-
souetekin egin kantaldian.

Erretretatuen
urteko
ateraldia

Sarako erretreta-
tuek egunerokotasu-
netik ateratzeko au-
kera ukanen dute hel-
du den burui laren
24an. Urte guziz be-
zala, ateraldi bat pro-
posatua izanen zaie,
aurten Gipuzkoa al-
dera joanen dira, Do-
nostira prezeski. Sa-
rako plazatik 9:00etan
ab ia tuko  d i ra  e ta
10:30etan hitzordua
dute Aquarium-a bisi-
tatzeko. Itzultzerako-
an, Hondarribiko Ar-
dora jatetxean baz-
kalduko dute. Belarriak
berotu eta bostak al-
dera itzuliko dira. Par-
te hartu nahi dutenek,
izena Herriko Etxean
eman beharko dute,
buruilaren 19a baino
lehen. 25 euro galde-
tuak izanen zaizkie.

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA
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Ihintza, Angela eta Eneko
Gemuku elkarteak

herriko gazteak mobili-
zatu nahi ditu, duela bi
urte bezala, gaupasa
haundi bat antolatuz ki-
roletan. Bertze urteetan
bezala 80 bat laguntzaile
bilduko dira larunbate-
an beren beharren al-
darrikatzeko. Badu orai
8 urte Gaztetxea eska-
tzen duela Gemukuk Az-
kainen, lokalik gabe gel-
ditu baitziren gazteak
berena desegina izan
zenetik.

Bertze gaztetxeen
sustengua espero dute
aurten ere bai. Duela bi
urte bezala, bertze he-
rrietako gazteekin lotu-
rak mantendu nahi di-
tuzte, hortarako Larun-
bateko egitaraua ere as-
ki kargatua izango da:

11etan: zintzur bus-
titzea tr ikit i lariekin.
13etan: Bertso bazka-
ria Xumai Murua eta
Egoitz Zelaiekin Arra-
tsaldean Joko Pista he-
rriko karriketan, Karrika
antzerkilariak.  Arratse-
an: Dantza ikusgarria:
Bumbadabum (Basu-
sarriko dantzari gazte-
en sorkuntza berria) eta

bertzeak. Gauean kon-
tzertuak: Zerbait (Az-
kain), Izate (Donibane
lohizun), Eraso (Gipuz-
koa), Psykup (Toulou-
se), Lareplik (Bordele).

Axafla Baitako
bestak

Axafla baita auzoko
bestak Igandearekin
eginen dira izen bereko
jatetxean.  Tradiz io
haundienean antolatuak
izanen dira. 10:30etan
hasiko dira ekitaldiak
Peru Baitan, gaztetxo-
en pilota partidarekin.
Bazkalondotik Ikasleak
tadeko dantzari gazte-
ak arituko dira, aizkola-
riak eta harri altxatzai-
leak agertu aitzin. 19:00-
ak alde mutxikoak ema-
nen dira aperitifako te-
norean. Panpi Laduxek
emanen du dantzaldia
afariaren ondotik.

Palantxa
torneoaren
finalak

Udako palantxa tor-
neoaren finalak iraila-
ren 19an hasiko dira or-
tziralarekin (2. maila eta
neskak). Bertzeak la-
runbatean eginen dira.

Ortziralean talo gaua eta
larunbatean afaria an-
tolatuak izanen dira.

Errubia
Aurtengo errubi tal-

deko jokolarien kopurua
ttikitu da. 30 baino gu-
ttiago dira eta zaila iza-
nen zaie bi talde osa-
tzea momentuko. Ma-
txak asteburu huntan
hastekotan dira. Aurten
lehen eta bigarren mai-
lan arituko dira Azkain-
darrak eta eguberri ar-
te 6 taldeko multxo ba-
tean arituko dira, denak
Landestarrak salbu
Arrangoitze. Entrena-
tzaileetan ere aldaketak
izanen dira, Albistur-
Uranga da taldearen bu-
ru egonen den bikotea.

Haurrentzako
kirola

Errubi eskola eta
Atletismo eskolako izen
emaitek hasi dira jada-
nik bainan ez dela be-
rantegi 6-14 urteko hau-
rrentzat. Errubia larun-
bat arratsaldetan egi-
nen da 14:00etatik goi-
ti, atletismoa aldiz as-
teazkenetan eginen da
tenore berdinetan.

Gaupasa antolatuz gaztetxea
aldarrikatuko dute herriko gazteek
Larunbat huntan egun osoan izanen dira ekitaldiak

Marmitako xapelketa herriko plazan
egin zen
Aurten azkenean antolatzaileek lortu zuten mar-
mitako lehiaketa herriko plazan egin zedin. Alda-
keta biziki preziatua izan zen bazkaltiarrenganik.
19 bikotek parte hartu zuten xapelketan eta 250
bazkaltiar izan ziren kozinarien obren jastatzeko.
Irabazleak aurten Hendaiarrak izan ziren eta aski
berant arte ospatu omen zuten beren garaipena.

AZKAIN

Irailaren 20ko gaupasarako prestatzen ari dira Az-
kaingo gazteak.

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

JULIE’S ENGLISH ACADEMY

SPARK
44 2003-04rako

matrikula irekia
urriaren 3a bitarte.
Plaza mugatuak.

44 Haur eta helduen-
dako ingeles klaseak

44 Azterketa ofiziale-
tara aurkezteko
prestakuntza.

948 580 175 - 636 858 850
Paularena, 35-1.A • ELIZONDO

** **

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRIForuen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Eider Taberna Mutuberria, Arantzakoa,
uztailaren 30ean.
Maria De Rueda Berasaluze, Arantza-
koa, abuztuaren 12an.
Uxue Alustiza Iparragirre, Arantzakoa,
abuztuaren 14an.
Xabier Lopez Zabaleta, Elizondokoa,
abuztuaren 21ean.
Oihana Arratxea Sagastibeltza, Elizon-
dokoa, abuztuaren 22an.
Ellande Altzugarai Ariztegi, Elbetekoa,
abuztuaren 20an.
Oihan Goñi Bouzourene, Elizondokoa,
abuztuaren 30ean.
Mikel Agirre Sagaseta, Donamariakoa,
abuztuaren 26an.
Aiala Mitxeo Etxeberria, Igantzin abuz-
tuaren 23an.
Oier Etxarte Sunsundegi, Igantzin, irai-
laren 4an.
Laida Etxeberri, Sarakoa, abuztuaren
23an.

EZKONTZAK
Paxkal Larronde eta Bernadette Zunda,
Sarakoak, uztailaren 12an.
Nicolas Guillaume Ainaga eta Aurélie
Vanessa Line, Azkaingoak, abuztuaren
3an.
Michel Souharse eta Yolande Larzabal,
Azkaingoak, abuztuaren 3an.
Juan Maria Ugartemendia Armendariz
eta Aloña Mendizabal Arregi, Berastegi
eta Leitzakoa, abuztuaren 30ean.
Igor Garcia Arizmendi eta Maria del Ro-
cío Larralde Sagastibeltza, Lasarte eta
Leitzakoa, abuztuaren 30ean.
Jesus Jimenez Goia eta Ilaria Boz Ca-
rré, Lesaka eta Genova-Italiakoa, iraila-
ren 6an.
Xabier Sagardia Sarasa eta Silvia Cor-
chón Arretxe, Iruñekoa eta Irunekoa Itu-
renen, abuztuaren 30ean.
Antonio Cabañas Martinez Treceño eta
Estibaliz Garmendia Leiza, Madril eta
Arantzakoa, uztailaren 4an.
Lino Indakoetxea Ariztegi eta Miren Izas-
kun Zubialde Grajirena, Zubieta eta Irun-
goa, abuztuaren 2an.
Jokin Etxarte Esteban eta Amaia Inda-
bere Loperena, Iruñekoak Zubietan, irai-
laren 6an.
Ramiro Eduardo Noguera Vales eta Ma-
ri Carmen Salaberri Sanz, Iruñekoak Eli-
zondon, abuztuaren 20an.
Raimundo Bueno Errandonea eta Es-
ther Arribas galarraga, Donostia eta So-
raluzekoa, Donamarian, abuztuaren 28an.
Edurne Ansalas Sanzberro eta Luis La-
bairu Irigoien, Etxalar eta Iruñekoa, abuz-
tuaren 30ean.

TANATORIO
BAZTANDARRA

Santiago 52 • ELIZONDO

BAZTAN FUNERARIA
Pedro Axular 6 • ELIZONDO

Baztan, Urdazubi eta
Zugarramurdin

24 orduko zerbitzua
tanatorioan eta etxean

prezio guzietan

& 948 581959

Jesusa Goienetxe Violet, Berakoa, abuz-
tuaren 13an, 79 urte.
Maria Etxeberria Grajirena, Iturengoa,
abuztuaren 13an, 81 urte.
Miguel Angel Etxarte Sein, Igantzikoa,
abuztuaren 14an, 34 urte.
Juan Etxeberria Ameztoi, Igantzin abuz-
tuaren 31an, 84 urterekin.
Bautista Gartziarena Uzkudun, Lega-
sakoa, abuztuaren 22an, 82 urte.
Justo Zaldain Zugarramurdi, Arizkun-
goa, abuztuaren 22an, 88 urte.
Salvador Etulain Urrutia, Berroetakoa,
uztailaren 29an, 74 urte.
Jesus Maria Astibia Olano, Leitzakoa,
uztailaren 23an, 51 urte.
Pedro Lasarte San Martin, Leitzakoa,
abuztuaren 25ean, 80 urte.
Cristobal Maria Rekondo Zabaleta, Lei-
tzakoa, abuztuaren 25ean, 86 urte.
Pablo Barandiaran Irigoien, Berakoa,
uztailaren 20an, 77 urte.
Juan Rodriguez Gogorza, Goizuetakoa,
abuztuaren 24an, 80 urte.
Justa Antsa Huarte, Goizuetakoa, abuz-
tuaren 25ean, 79 urte.
Dominika Mutuberria Mutuberria, El-
gorriagakoa, abuztuaren 26an, 88 urte.
Cristina Ugarte Gortari, Oronoz-Mugai-
rikoa, abuztuaren 10ean, 43 urte.
Jose Fagoaga Azkona, Berakoa, iraila-
ren 2an, 81 urte.
Martin Baleztena Alberro, Iturengoa,
abuztuaren 27an, 77 urte.
Jose Oskoz Iturria, Arantzakoa, irailaren
1ean, 83 urte.
Julian Olaetxea Iturralde, Lekarozkoa,
abuztuaren 27an, 82 urte.
Maria Manuela Gaztelu Jacome, Iruri-
takoa, abuztuaren 30ean, 98 urte.
Bautista Adansa Baretzeondo, Arraioz-
koa, irailaren 8an, 83 urte.

Migel Angel
ETXARTE SEIN

«KAXOT»

Urak dakarrena
Urak daroa
Zuk emandakoa
Gurekin gelditzen da

1968ko Igantziko kintoak.
Igantzin, 2003ko abuztuaren 14a

Cristina 
UGARTE GORTARI

2003-VIII-10

Zurekin ongi pasatu genuen

eta zutaz oroituko gara.

EZPELURA ELKARTEA.



Aitor AROTZENA
Aurtengoa denboraldi bo-
robila izan da Francisco
Javier Meoki, Elizondo-
ko txirrindulariarentzat.
43 urterekin, 40-50 ur-
te arteko beteranoei zu-
zendutako Espainiako
txirrindularitza kopa ira-
bazi zuen. Txapelketa

honetan zortzi lasterketa
egiten dira eta txirrindu-
lari bakoitzaren bortz pos-
tu onenak kontutan har-
tzen dira. Meokik sei las-
terketatan parte hartu du
eta horietatik bortzetan

puntuak lortu ditu: «hiru
irabazi ditut, bertzean bi-
garren izan nintzen eta ber-

tzean
bosga-
rren, aur-
ten erre-
gularitate
harriga-
rria izan
dut». Az-
keneko
lasterketa
irailaren
7an izan

zuen Kalatayuden. Proba hau baino
lehen ere sailkapenaren buruan ze-
goen eta hondarreko lasterketa ira-
bazita sailkapen orokorreko lehenda-
biziko postua segurtatu zuen. «Aitzi-
neko egunetako nerbioen ondotik,
denboraldia borobiltzeko modua izan
zen» dio Meokik.

Honetaz gain, ekainaren 22an Gua-
dalajarako Alovera herrian jokatu zen
Espainiako txapelketan hirugarren izan
zen, 140 txirrindulariko tropelean. Pos-
tu horrek, abuztu hondarrean Austrian
jokatu zen Munduko txapelketan par-
te hartzeko eskubidea eman zion le-
hendabiziko aldiz, 40-44 urte arteko
kategorian. Meoki tropelarekin bate-
ra sartu zen lasterketa honetan, bai-
na «hori bertze maila bat» dela irudi-
tu zitzaion. «Esperientzia ederra izan
zen, hura ezagutu, bidaia… baina las-
terketa bera arras gogorra izan zen.
Jendea ongi prestatua dago, abiadu-
ra handia ibiltzen da eta ahal genue-
na egin genuen, baina ez zen gauza
izugarria izan. Aitzinetik bi belgiar, aus-
traliar bat eta errusiar bat ihes egin-
da ailegatu ziren eta gero tropel han-
dian sartu ginen, 35 segundura».

BI EPETAN EGINDAKO
TXIRRINDULARI BIZIA

Gazte mailan eta afizionatutan las-
terketaren bat korritu ondotik, solda-
duskak geldiarazi zuen Meokiren txi-
rrindulari karrera. Urteak pasa ondo-
tik, bere betiko afizioan berriz ere kon-
petitzeko gogoa sartu zitzaion, duela
lauzpabortz urte. Gaur egun Tafalla-
ko Scania taldearekin ari da eta tal-
dekideek azken proban eman zioten
laguntza eskertu nahi du. Baita en-
trenamendu lagun-arerio duen Iñaki
Villoria iruritarrarena ere. «Berekin en-
trenatuz gero lehertzen zara edo sa-
soi ezin hobea hartzen duzu. Bistan
denez, aurten bigarrena gertatu da».

Lasterketa gogorrak gustatzen zaiz-
kio Meokiri, «igoera eta portu handiak
dituztenak. Erlojupekoak ere egiten
ditugu tarteka, baina hori ez dut ikusi
nahi ere! Gaizki moldatzen naiz erlo-
juaren kontra».
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Espainiako Kopa irabazi du 
40-50 urte bitarteko beterano mailan

Francisco Javier MEOKI Elizondoko txirrindularia

• Berrogeita hiru urte ditu Francisco Javier Meoki txirrindulari
elizondarrak. Duela lau-bortz urte hasi zen konpetitzen beterano
mailan eta aurtengoa izan da bere denboraldirik onena.

• Espainiako kopa irabazi zuen irailaren 7an, hiru proba irabazi,
bertze batean bigarren eta bertze

batean bosgarren izan ondotk. 

• Ekainean jokatu zen Espainiako
txapelketan hirugarren izan zen
eta horrek Munduko txapelketan

lehendabiziko aldiz parte hartzeko
txartela eman zion.
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Aitor AROTZENA
Lesakako Beti Gaz-

te taldeak irabazi zuen
abuztuaren 30ean Be-
rako Matzada futbol ze-
laian jokatutako VIII. Jon
Irazoki Memoriala. Aur-
tengoan eskualdeko hi-
ru talderen artean joka-
tu zen txapelketa eta li-
ga ezberdinetan aritu-
ko direnez, denboraldi
osoan elkarren kontra
lehiatuko diren aldi ba-
karra izanen da. Lehen
zatian, Berako Gure
Txokoa eta Baztan ari-
tu ziren. Baztandarrak
aitzindu ziren, baina be-
ratarrek berdintzea lor-
tu zuten. Bigarren za-
tian, Beti Gazte eta Baz-
tan aritu ziren. Berriz ere
aitzinetik jarri ziren baz-
tandarrak, baina lesa-
karrek buelta eman zio-
ten markagailuari (2-1).
Hirugarren zatian Bor-
tzirietako bi taldeak ari-
tu ziren. Gure Txokoak
garaipena behar zuen
txapelketa irabazteko
eta Beti Gaztek berdin-
keta aski zuen. Berata-
rrak aitzindu ziren mar-
kagailuan, Iñaki Irazo-
kik penaltiz sartutako gol
baten bidez. Jokaldi ho-
netan, gainera, Beti
Gazteko bi jokalari kan-
poratu zituen epaileak
protesta egiteagatik. Ba-
zirudien aurten etxean
geldituko zela txapel-
dunen kopa, baina Iñi-
go Rodriguezen golare-
kin berdinketa lortu zuen
Beti Gaztek. Txapeldu-
nen kopa, Jon Irazoki
zenaren aitaren eskutik
jaso zuten lesakarrek.

41kirola • ttipi-ttapakirola

Jon Irazoki VIII. Memoriala
Lesakako Beti Gaztek irabazi zuen 
Berako Gure Txokoa izan zen bigarren eta Baztan hirugarren

Miriam Blas
eta Hegoi
Ado bikain
Munduko
mendi
bizikleta
jautsiera
txapelketan
Irailaren 6an jokatu
zen Luganon (Suitza)
Mendi Bizikleta Jau-
tsierako Munduko txa-
pelketa. Bertan, bi be-
ratarrek osatu zuten
Nafarroako ordezkari-
tza. Emakumeetan,
senior mailan Miriam
Blas hamahirugarren
postuan sailkatu zen
eta gizasemeen junior
mailan hamabosga-
rren izan zen Egoi Ado.
Hiru kilometro inguru-
ko jautsiera egin be-
har izan zuten parte-
hartzaileek, baina tar-
te horretan 1.140 me-
troko altueratik 471
metrora jautsi ziren,
banaz bertze %22,3ko
malda. Biak ere gus-
tora azaldu dira pro-
baren ondotik, hasie-
ran zituzten helburuak
bete baitzituzten. Ado-
rentzat nazioarteko le-
henbiziko proba zen
eta Blas 24. izan zen
joan den urtean.

FUTBOLA TXIRRINDULARITZA

ARGAZKIAK: AITOR

Lesakako Beti Gazte taldeak irabazi zuen Jon Irazoki VIII. Memoriala, parti-
du bat irabazi eta bertzea berdinduta. Gure Txokoak biak berdindu zituen
eta Baztanek bat berdindu eta bertzea galdu.

Miriam Blas Igantzin
Nafarroako txapel-
dun izan ondotik.



AGENDA
egunez
egun

g ERAKUSKETAK

ELGORRIAGA
Irailean Nacho Mur
Zubillaga pintorearen eta
Chema Pastor Muñoz
eskultorearen lanak ikusgai
eskolan, 19:00etatik
21:00etara.

g IKASTAROAK

ELIZONDO
Irailean eta urrian erretzeari
uzteko ikastaroa. Goizeko
11:00etatik 13:00etara
emanen da. Izena emateko
Osasun Zentrora deitu behar
da, 948 581832 edo 948
581833 telefonoetara.

g KIROL EKITALDIAK

LESAKA
Irailaren 21ean Zazpiak Bat
Euskal Herriko Zikloturista
taldeak antolatua Lesaka-
Lesaka martxa. Xehetasunak
23. orrian.

g ANTZERKIA

LESAKA
Irailaren 20an Gorringo
taldearen «Kutsidazu bidea,
Ixabel» antzezlana,
20:00etan Zambran.

g GAUPASAK

AZKAIN
Irailaren 20an Gaztetxearen
aldeko gaupasa. Egun osoan
ekitaldiak eta gauez
kontzertua Zerbait, Izate,
Eraso. Psykup eta Lareplik
taldeekin. 

DONEZTEBE
Irailaren 20an ostatuek
antolatutako gaupasa.

g SOLASALDIAK

ETXALAR
Irailaren 19an Nabarralde
elkartearen hitzaldia Kultur
Etxean, 20:00etan.
Nafarroako kultura, historia
eta nortasunari buruz…
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 16,00 E (=)

Zerri gizena
1,025 E kiloa.  (-0,04 E)

Zerramak:
0,40 E Kg/bizirik. (-0,01)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,04 (=)
1.koa 2,92 (=)
2.koa 2,82 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,06  (=)
1.koa 2,98  (=)
2.koa 2,87  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   220,00 E.(-25E)
idixkoak 225,00 E (-20E)

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: 7,90 / 8,00
8-10 kilokoak: 6,45 / 6,75

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Abuztuaren 29tik irailaren 5era bitarteko prezioak)

Bestak udarekin lotu ohi ditugu eta
normalki herri gehienetan eguzkia
eta beroa izaten dira bestetako pro-
tagonista. Giro horretan egiten du
Tttipi-ttapa telebistak «Bestaz Bes-
ta» saioa. Orain, eguna laburtzen
eta gaua luzatzen hasi denean,
udak udazkenari leku utzi behar
dionean ailegatuko zaizkigu Igan-
tziko San Migel bestak eta urtero
bezala, ttipi-ttapa telebistak irudi-
rik ikusgarrienak etxeetara hela-
raziko ditu: txupinazoa, aurten be-
rreskuratu dituzten betizuak, N afa-
rroako koxkor biltzaileen txapel-
keta, Peñagarikano eta Irazu ber-
tsolariekin izanen den bertso pilo-
ta saioa edo herri bazkaria…

Irailaren 29tik urriaren 1era San
Migelek eman dutena ikusteko mo-
dua izanen duzue etxe xokoan.
Baina hori guzia baino lehen, la-
runbat honetan hogeita laugarren
aldiz Artzain Zakur lehiaketa egi-
nen da. Artzain eta zakurren arte-
ko harremana ardiak gidatzen no-
la gauzatzen ikusteko modua iza-
nen dute Meakaundiko zelaira hur-
biltzen direnek, baina horretarako
aukera ez dutenek, heldu den as-
tean ttipi-ttapa telebistan izanen
dute ikusgai.
Bien bitartean, berrikuntzaz betea
heldu den denboraldiko progra-
mazioa prestatzen ari da ttipi-tta-
pa telebista.

ARTZAI ZAKUR LEHIAKETA OSORIK

Igantziko San Migelek itxiko
dute «Bestaz Besta» saioa

Duela bi urte karrikaratu
zuen bere lehen diska Sa-
garroi taldeak. Kortatu,
Negu Gorriak, Delirium
Tremens, Joxe Ripiau eta
bertze hainbat proiektu-
ren aritu ondotik, Iñigo
Muguruza izan zen talde
berri honen burua. Lehen
diska harekin jende au-
nitz harritu zuen Saga-
rroik, Joxe Ripiauren su-
posatzen zuen haustu-
ragatik. Akaso, «Euria ari
duela» disko honen es-
peroan zeuden entzule
haiek. Orduko grunge eta
rock ilun doinuetatik, be-
rriz ere ska eta reggae
tropikaletara itzuli dira Mu-
guruza eta bere taldea.
Hogei urte daramazki kon-
posatzen Iñigok eta be-
rak dioenez, «besta giroa
eta kaña txanpon bera-
ren bi aldeak dira». Orain-
goan, «eguzki aldera» jo
duela dio. 13 abestiez
gain, bideo-klipa eta «To-
pa!» izeneko kantu extra
(Bilboko Konpartsen El-
kartearen diskorako egi-
na) heldu dira CDan.

«Euria ari duela»

METAK, 2003
SAGARROI

DISKAK
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g BESTAK

IGANTZI
Irailaren 26tik 30era.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

URROTZ
Irailaren 26tik 30era.
Xehetasunak 17. orrian.

SENPERE
Irailaren 26tik 29ra.
Ibarrungo bestak.

DONEZTEBE
Irailaren 26tik 28ra besta
ttikiak. Xehetasunak 18.
orrian.

ETXALAR
Irailaren 21ean Axafla
Baitako bestak. Xehetasunak
30. orrian.

AZKAIN
Irailaren 21ean
Urritzokoietako bestak.
Xehetasunak 11. orrian

g KONTZERTUAK

SENPERE
Buruilaren 27n SKUNK
taldearen kontzertua,
Ibarrungo bestetan
22:00etan.

DONEZTEBE
Irailaren 26an kontzertua
MORE, EKON-4 eta SAIAK
taldeekin kontzertua Merkatu
Plazan..

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Irailaren 15tik 21era
Lesaka (L. Marin), Ituren,
Elizondo (E. Arrupea),
Arizkun, Leitza eta Goizueta.

Irailaren 22tik 28ra
Bera (A. Lasarte),
Doneztebe (S. Larraioz),
Elizondo (R. Gezuraga Gil)
eta Goizueta.

Irail. 29tik urriaren 5era
Bera (A. Fernandez),
Narbarte, Elizondo
(Iturralde), Irurita, Leitza eta
Goizueta.
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TTIPI-TTAPAren ale honekin batera, ARGIA astekariaren 3 ale doan ja-
sotzeko aukera eskaintzen duen postal bat jasoko duzu.
Jakingo duzunez, ARGIA uda aurretik eraberritu zen. Itxuraz eta ma-
miz berritu da: diseinu gaurkotuagoa, itxura gazteagoa, informazioa-
ren antolaketa berritzailea... Iritzi saila ere zabaldu egin da eta aisial-
dia eta kultura nabarmendu egin dira. Dena helburu bakarrarekin; in-
formazioa, analisia eta entretenimendua astero kalitatez eskaintzea
euskal irakurleei. 
Berrikuntza hauek direla medio, ARGIA astekariak bere burua eza-
gutzera emateko kanpaina bati ekin dio. TTIPI-TTAPAk ere, ARGIA 3 as-
tez doan jasotzeko aukera berezi hau eskaini nahi die bere irakurleei.
ARGIA eraberritua ezagutu nahi baldin baduzu beraz, postala bete eta
bidali (ez du seilurik behar). Bestela, 943-371545 telefonora deitu (Xa-
bierrez galdetu) edo zure datuak eta eskaera harpide@argia.com hel-
bidera bidali.

EZAGUTU ARGIA ASTEKARI BERRITUA

Haurtzaroa zorionez
betetako eta kezkarik
gabeko garaia dena-
ren ideia, zoritxarrez,
errealitatetik gero eta
urrunago dago, gura-
so eta hezitzaileek es-
tresa duten haurrak
maizago topatzen bai-
tituzte.
Gaur eguneko mun-
duan konpetibitate
handia dago, guraso-
ek haurrei trasmititzen
dieguna. Klaserik ate-
ratzerakoan, jostetan
aritu beharrean, gero
eta gehiago dira alde
batetik bertzera las-
terka ibiltzen diren
haurrak, dituzten kla-
se partikular guzieta-
ra ezin ailegatuz: sol-
feo dela, ingelesa, in-
formatika… Honekin
ez dut erran nahi hau-
rrek klase horiek har-
tu behar ez dituztenik,
baina ezin ditugu es-
tutu haurtzaroan den
eskubiderik garran-
tzitsuena, jostatzeko
eskubidea, kendu ar-
te. Izan ere, josteta-

ren bidez haurrak ten-
tsioa arintzeaz gain
ikasi egiten du.

HAURTZAROKO
ESTRESAREN
SINTOMAK
Estresa duen haurrak
ezinegona eta hestu-
tasuna erakutsiko di-
tu. Ondorioz, etenga-
be eta arrazoirik ga-
be negarrez arituko
da, ez du apetiturik
izanen eta lokartzeko
zailtasunak izanen di-
tu. Porrot ttikien aitzi-
nean gehiegizko mo-
du batean erantzutea
normala da, baita era-
sokor agertzea edo
umore aldaketak iza-
tea. Sintoma guzi
hauek alarma seina-
leak dira eta haurrak
laguntza behar duela
adierazten dute.

ZER EGITEN AHAL
DUGU?
- Baldintzarik gabe
maite duzula eraku-
tsi.
- Egitan garrantzitsua
dena bereizten era-
kutsi.
- Ezetz erraten era-
kutsi, ezin baita dena
hartu.

- Barne sentimenduak
adierazten lagundu,
ez dezala dena bere
barnean gorde.
- Lana kendu, sobe-
ran duela ikusten du-
zunean.
- Porrot ttikiak ikaste-
ko eta estrategia be-
rriak lantzeko auke-
rak direla erakutsi.
- Eta batez ere, bera
dena izaten utzi: haur
bat.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzua

JAKIN BEHARREKOAK

Estresa
haurtzaroan

Ez dut erran nahi haurrek klase partikularrak
hartu behar ez dituztenik, baina ezin ditugu
estutu haurtzaroko eskubiderik handiena,

jostatzeko eskubidea, kendu arte.

Klaserik ateratzerakoan, jostetan aritu beha-
rrean, gero eta gehiago dira alde batetik ber-
tzera lasterka ibiltzen diren haurrak, dituzten
klase partikular guzietara ezin ailegatuz.



444444444444444444 ttipi-ttapa 

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

na (neska) behar da 4 urte-

ko umea zaintzeko 12:30eta-

tik 15:00etara, irailetik ekai-

nera Donibane auzoan. %

948 177 629. Deitu 15:30eta-

tik aurrera.

LEITZA. Garraiolaria behar

du laster lanean hasiko den

be. Fijoa egiteko aukerare-

kin. % 943 623 130

IRUÑEA. Emakume eus-

kalduna behar da senar-

emazte adindua zaintzeko.

Astelehenetik ostiralera, goi-

zez zaintzeko. %679389 539

IRUÑEA. ikasle euskaldu-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

DONEZTEBE. Pisua salgai.

Garajearekin eta moblezta-

tua. % 948 450 040

TORREVIEJA (Alicante).

Hondartzatik 10 minututara

dagoen apartamendua sal-

gai. 9 milioitan tasatua.

7.900.000tan salgai. % 600

352 178

BERA. Burga auzoan pisua

salgai. Telefonika ondoan. %

948 631 389 (gauez).

ELIZONDO. Pisua salgai (3

logela, sukaldea, egongela,

komuna eta trasteroa). %680

538998.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisua errentan ema-

teko. Altzate karrikan (laru-

nalde). 3 logela eta 2 bainu-

gela. % 635 744 914

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
Zonaldean pisu bat errentan

hartuko nuke. % 635 744 914

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑA. Arrosadian pertso-

na bat behar da pisua osa-

tzeko. % 630 045 413

IRUÑA. Estafetan hiru lagun

behar dira pisua osatzeko. %

620 009 994.

IRUÑA. Pisua osatzeko nes-

ka behar da. % 948 240969

(gauez).

GARAJE/LOKALAK10
107 Saldu
BERA. 150m2+ 150m2ko so-

lairuarteko nabea salgai. %

607 978 656

ELIZONDO. Lokal komer-

tziala salgai. % 948 580 175

GARAJE/LOKALAK10

109 Errentan eman

BERA. Kanttonberrin lokal

komertziala errentan ema-

teko . 70m2, komunarekin eta

solairuakin.% 655 706 363

LESAKA. Bittiria karrikan,

garajea errentan emateko.

%948 630 994 - 666 730 596

LURRAK/ORUBEAK0
113 Erosi
ELIZONDO-ELBETE. +/-

2.000 m2ko lur eremua ero-

siko nuke. % 690 621 836.

LESAKA. Lur-eremu eraiki-

garria erosiko nuke. % 948

637931.

LANA
301 Eskariak
BERA. Emakume batek etxe

edo ostaturen batean lan egi-

nen luke.% 948 630 972 -

653 210 160.

Klinika laguntzailea es-

kaintzen da, adinekoak eta

haurrak zaintzen esperien-

tziduna. % 639 526865.

Gizon batek lana bilatzen

du. Osasuntsua, zintzoa eta

pertsona ona. %639 526865.

LANA
302 Eskaintzak
IRUN. Jatetxe batean egun

erdiz lan egiteko zerbitzaria

bilatzen dugu. Euskalduna.

Esperientzia baldin badu ho-

• BERA. DIA supermerkatuaren
gainean pisua salgai. Merke. 
- Terreno bat erosi nahi da.
• DONEZTEBE. - Santa Luzia plazan
apartamentu berriak 17.000.000 pta. -
Ostiz denda ondoan pisu berria salgai. 
- Terreno eraikigarria salgai.
• ELIZONDO. - Pisu pare bat salgai -
Terreno bat erosi nahi da.
• LESAKA. - Pisu pare bat salgai -
Terreno bat erosi nahi da.
• ITUREN. - 40 m2ko garajeak salgai. 
- Adosatuen promozio berria.
• IGANTZI. - Pisu promozio berria,
erreserbak egiteko.
Borda, baserriak, lur-eremuak,

bajerak… erosi nahi dira.
948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS
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BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko irailaren 25ean

Elizondo 9:00-13:00 Merkatuko zelaia

Elbete 13:05-13:30 Karriketan barna

Arizkun 13:45-14:15 Karriketan barna

Erratzu 14:20-14:50 Karriketan barna

Amaiur 15:00-15:30 Karriketan barna

Azpilkueta 15:40-16:00 Karriketan barna

%% 948 580 006
Baztango Udala 

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko urriaren 2an

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

% 948 635 254 - Etxalar

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

RROOSSAA BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 

%% 948 272011 (IRUÑA)

%% 948 580975 
Jaime Urrutia 42-2.D - ELIZONDO
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45
A

45

enpresa batek. % 619 829

289.

BERA. Jatetxe batean jan-

tokiko-maisua behar dute,

esperientziarekin. %948 625

540.

LEITZA. Kamarero/a behar

da asteburutan lan egiteko.

% 619 450249.

BERA. Bi urteko haurra

zaintzeko pertsona bat be-

har da, goizeko 10:00etatik

16:00etara. % 610 991 769.

Informatika. Udaletxe eta

erakunde publiko ezberdi-

nek laguntzaileak nahiz tek-

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Calibra 16v, Opel Combo D Montero 3

atekoa,  Terrano 3 atekoa, Golf TDI, Nissan
Almera Tino, Opel Corsa, Opel Astra

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

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 5 ATE-
KOA:
2001/07, 31.516 Km,
EE, CC, AA, ABS, 4 air-
bag, etabar. Garantia
12 hilabete.

FORD MONDEO GHIA
2.0 TDI 115 CV FAMI-
L IARRA:  2001/03 ,
36.887 Km, EEx4, CC,
ABS, 6 Airbag, Klima,
Xenon, Llantak, 6 CD,
IPS… Garantia 12 hil.

FORD FOCUS TREND
1.8 TDI 90 CV 3 ate:
2002/07, 23.364 km,
EE, CC, AA, ABS,4 Air-
bag, 5000 irratia, eta-
bar… Garantia 12 hi-
labete.

Ford KA 4 1.3i 60 CV 3 atekoa 2002/06,
16.446 km, EE, CC, AA, DA Airbag,
garantia 12 hilabete.
Ford Mondeo 1.8i GLX 115 CV 5 ate-
koa 1994/02,149.379 km, EE, CC, AA,
irratia etabar, garantia 3 hil. Merke
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV
familiarra 2001/06,142.114  km, EEx4,
CC, klima, ABS, 6 Airbag, CD, Xenon,
GPS… garantia 12 hil.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV 5
ate: 2001/06, 44.255 km, EEx4, CC,kli-
ma,ABS,6 Airbag,CD, Xenon, GPS,
Garantia 12 hilabete
Ford Focus Ghia 1.8 TDI 90 CV Fa-
miliarra: 1999/09, 99.913km,EE,CC,
AA, 2 Airbag… Garantia 6 hilabete. 
Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI 115
CV Familiarra 2002/11, 19.214 km,
EE, CC, AA, ABS+IPS, 4 airbag, ga-
rantia 12 hilabete.
Citroen Xsara SX 1.9 TD 90 CV familia-
rra 1998/06, 86.122 km, EE, CC, klima,
airbag, irratia, garantia 6 hil. Merke

IBILGAILUEN ERAKUSKETA
Bigarren eskukoak eta KM0 ETORRI, ETA ZUK ZEUK

IKUSIKO DITUZU

Bigarren eskuko kotxeak:
Ford Pick-Up, Mitsubishi, Suzuki

Vitara 5p, Kia Sportage, VW
Golf TDI, R-19 Diesel, C-15

Diesel, Ibiza SDI. Citroen Saxo
eta bertze.

SAMPI ARAGON

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

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 

nikariak behar dituzte. Pres-

ta zaitez. Dohako informa-

zioa. % 943 444509.

Administrariak. Laguntzai-

le nahiz teknikariak behar di-

tuzte Udaletxe, Patronato

nahiz Diputazioak. Deialdi

konstanteak. Presta zaitez.

Dohako informazioa. % 943

444509.

Haurtzaindegiak. Haur-

tzaindegiek eta eskola pu-

blikoek langilegoa behar du-

te. Eskakizuna LH II. Haur-

tzaindegietan. Presta zaitez.

Adozek informatzen du. %

943 444509.

Lorezainak. Udaletxe ez-

berdinek lorezainak behar

dituzte. Dohako informazioa.

% 943 444509.

Txoferrak behar dituzte di-

putazio eta udaletxe ezber-

dinek. Presta zaitez. Adozek

informatzen du. % 943

444509.

Suhiltzaileak. Deialdiak be-

rehala. Euskal Herriko par-

keetan lan egin ezazu. Lan

baldintza ezinhobeak. Pres-

ta zaitez. Adozek informa-

tzen du. % 943 444509.

Fisioterapeutak. Osakide-

tza eta zahar egoitzetan deial-

diak berehala. Presta zaitez.

Adozek informatzen du. %

943 444509.

Autoeskolako irakasleak.

Lan baldintza ezinhobeak.

Presta zaitez. Adozek infor-

matzen du. % 943 444509.

Liburutegiko laguntzaile-

ak. Lan egin ezazu Udale-

txe nahiz zentru publikoetan.

Presta zaitez. Adozek infor-

matzen du. % 943 444509.

Transportista. Lor ezazu

transportista agiria. Presta

zaitez. Dohako informazioa.

% 943 444509.

MOTORRA
501 Salerosketak
Scooter motoa salgai, Be-

nelli K2-Aire markakoa. Ego-

era hagitz ona.%606656348

Lada-Niva diesela salgai,

egoera onean.%647 000 749

Volkswagen Golf GL TDI

salgai, CD eta extrak. Ego-

era onean. % 948 627592

(gauez).

Yamaha WR 250 motoa sal-

gai. 1998-99 urtekoa. Extra

ugari. Prezio onean. % 948

599266 (19:30etatik aitzin).

Seat Ibiza autoa salgai, 1.9

Diesela. Xuria, 3 atekoa. NA-

AT matrikuladuna. Egoera

hagitz onean. %607 853208.

Trialeko Beta Tecno mo-

toa salgai, 250 cckoa, 97 ur-

tekoa. % 626 178330.

Opel Corsa 1.7 Diesela sal-

gai. 17 pulgadako llantak,

ejea 9 cm zabaldua (dena

homologatua). Ikusgarria. %

617 218695.

ANIMALIAK
601 Emateko
Hiru zakurkume opari ema-

teko.% 948 635 160

ANIMALIAK
602 Salerosketa
Hiru zakurkume salgai. Atta

eta ama basurde ehizikoak.

% 0559 47 50 13 

Collie arrazako zakurku-

meak salgai. % 948 450563.

DENETARIK
701 Galdu aurkituak  
LESAKA. San Fermin egu-

nean Albistur kalean, Villa isa-

beltik plazara, pultsera bat gal-

du da. % 948 637 905 - 948

637 314.

Mendi bizikleta, Geant mar-

kakoa, urdina eta grixa, de-

sagertu da Lesakako igerile-

kuan. % 948 637463.

Settez arrazako bi zakur gal-

du dira Oleta inguruan. %0033

610 127120.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Menghini markako trikitixa

salgai, lau ahotsekoa. Berri-

berria. %948 580538 edo 948

452250.

Leitzan 5 m2ko kaseta salgai.

Egur tratatuarekin egina. %

948 510167 (Buldain).

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
Etxalarko Bentatik Irune-

ra goizeko 7:00etatik 8:15eta-

ra pasatzen den norbait be-

har dut lanera joateko.%948

637 393.

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA
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4646 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.

MIKEL INDABU-
RU LOIDI etxa-
lartarrak 2 urte
beteko ditu irai-
laren 17an. Au-
nitz urtez fami-
liaren partetik.

MADDALEN

LOPEZ TAPIA

lesakarrak
irailaren 12an 6
urte bete ditu.
Zorionak familia
guztiaren
partetik.

SAIOA IRAZU

ARRUTIk
irailaren 10ean
bete ditu 4 urte.
Aunitz urtez
atta, ama,
Jaione, Sara
eta Julelen
partetik.

ITSASNE EIZA-
GIRRE ZUBIETA

irundarrak 9 ur-
te bete ditu irai-
laren 8an. Zori-
onak familiaren
partetik. Agur
neska haundi
eta ondo pasa
zure egunean.

Zorionak
ANTTON

irailaren 25ean
urteak betetzen
dituzulako. Lau
muxu Andoni,
Aitor, Irati eta
Ireneren
partetik.

Igantziko MANE

GARCIA

FERNANDEZek
irailaren 27an 6
urte beteko
ditu. Zorionak
etxekoen
partetik.

BEÑAT MAYOR-
DOMO ALMAN-
DOZ beratarrak
3 urte bete ditu
irailaren 12an.
Zorionak eta
muxu handi bat
atta, ama eta
berexiki Xabier-
en partetik.

Azpilkuetako LEIRE BARRENETXE

eta AMAIA ITURRIRIAri, aunitz
urtez eskolako lagunen partetik,
abuztuaren 18 eta 29an, 6 eta 9
urte egin zituztelakoz.

BEÑAT eta OIER ERRO MUJIKA

elizondarrek urtea bete dute
irailaren 5ean. Zorionak eta muxu
bat aita, ama, arreba eta familia
guziaren partetik.

DUNIA ABATAL

beratarrak 8
urte beteko ditu
irailaren 27an.
Zorionak
familiaren
partetik.



Ordoki Industrialdea   •    ARIZKUN
Tfnoa.: 948 45 32 59
Faxa: 948 45 34 23

e-Posta: betikopvc@teleline.es

4 arrazoi on PVC jartzeko4 arrazoi on PVC jartzeko

Kalefakzioan
% 35a 

irabaziko
duzu

Ez du 
pintura
beharrik

Ur eta 
haizetik

babesteko,
baita soi-

nuetatik ere

Denborak 
ez du 

aldarazten

ISOLAMENDUA

MANTENU ERREXA

HERMETIKOTASUNA

IRAUNKORTASUNA

Deceuninck markaren perfilak 
kalitaterik handienekoak dira,

Aenor eta NFren zertifikatuarekin, 
bertzeak bertze.

15 urteko
garantia.

Eskatu aurrekontua loturarik gabe 948 453 259 telefonoan edo bisitatu gure erakusketa

AteakAteak
Leihoak

Portxeak

BETIKOn era guztietako itxierak egiten ditugu, 
kolore diferentetan, baita haritz, pinu, kaoba, etabar ere

Zertarako pasa hotza, 
soluziorik dagoenean

Estalpe irekia

Estalpe itxia

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Kontraleihoak
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