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Hegoi Ado mendi
bizikleta jautsieran
Mendi bizikleta jautsieran Nafa-
rroako Openaeta Espainiako txa-
pelketa irabazi ditu aurten Hegoi
Ado beratarrak junior mailan. Mun-
duko txapelketan 16. izan zen.2003ko urriaren 2a • XXIII. urtea
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29Eusebio Maritorena
omenduko dute
Zigan sortu eta Leitzan bizi den
Eusebio Maritorena omenduko
du urriaren 9an Arkupeak elkar-
teak. Leitzako delegatua eta el-
karteko lehendakari ordea da.
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Patxi Iriarte:
Ur azpiko
altxor sekretuak
argazkiratzen

Patxi Iriarte:
Ur azpiko
altxor sekretuak
argazkiratzen
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Aitor AROTZENA
Noiztik ari zara Arkupeak elkarte-
an lanean?
Hamabi bat urte izanen dira Arkupe-
ak elkartean nagoela, leitzarrak sar-
tu ginenetik. Oraindik Leitza ez ze-
goen Arkupeak-en barnean eta ni in-
kapazidadearekin jubilatu nintzen. El-
karteko jendea aunitz ezagutzen nuen
eta ikusten nuen gauza politak egi-
ten zituztela. Sedea Donezteben zu-
tela erran zidaten, gan nintzen Ziga-
koekin sartzeko ideiarekin eta Feli-
pe Ganboak erran zidan, “ez al du-
zu hobe Ezkurrakoekin sartzea?”, Ez-
kurrakoak sartuak baitzeuden eta Ez-
kurraraino gaten baitzen autobusa.
Handik sartu ginen, baina denbora
guti egin genuen, berehalaxe sartu
zen Leitza Arkupeak elkartean. Ge-
roztik, Leitzako delegatua naiz. Gaur
egun, 200 bazkide pasatuak ditugu,
kasik 230. Eta azkeneko bortz bat ur-
tetan lehendakari ordea naiz.
Eta hamabi urteotan, zer eman di-
zu Arkupeak elkarteak?
Satisfakzio eta poz aunitz eman diz-
kit. Aktibidade bat eman dit eta jen-
dearekin harremana estutzeko mo-

dua, jendearekin ibiltzen zara: hau
egin behar dela, harat gan behar de-
la, paperak partitu behar direla, gau-
za bat eta bertze… Neretako arras
positiboa izan da. Kasik bidai guzie-
tara gaten naiz, badakizu, norbaitek
joan behar du autobus gidariarekin
ere… Ezin baldin bada ez naiz ga-
ten, baina gehienetan bai.
Orain Arkupeak elkartearen ome-
naldia jasoko duzu. Zigan meza eta
Almandozen bazkaria. Espero ze-
nuen halakorik?
Gan den urtetik hasi ziren solasean
horretaz eta ez nau erabat sorpre-
san hartu. Halere, lehenbizian, gar-
bi erran nuen ez nuela halakorik nahi.
Baina pena da ez onartzea ere, eta
azkenean egitea erabaki zuten eta
aitzinet! Emozionantea da.
Baztandarra sortzez, Leitzan bizi…

Arkupeak elkarteak bezala, ingu-
ru osoan lagunak izanen dituzu…
Ni Zigakoa naiz sortzez eta Leitzara
lanarengatik etorri nintzen, Sarrio Pa-
pelera. Gero hemen ezkondu nin-
tzen. Ez dakit zenbat jende eta non-
goa ganen den, baina badakizu Ar-
kupeak elkarteak zenbat herrietako
jendea hartzen duen! Baztanen jen-
de aunitz ezagutzen dut, Leitzan ere
bai eta Arkupeak elkartetik bertze jen-
de aunitzen ezagutza egiten duzu. 
Donezteben erresidentzia egitea
da oraintxe Arkupeak elkartearen
egitasmo nagusia. Zertan da afe-
ra?
Hori Doneztebetik eramaten dute
gehien bat, baina urtero elkarteak ar-
gitaratzen den aldizkarian ageri de-
nez, proiektua idazteko 40.784 eu-
roko dirulaguntza onartu du Nafa-
rroako Gobernuko Gizarte Ongizate
Departamenduak, aurrekontuaren er-
dia. Beraz, lehendabiziko urratsak
emanak ditugu. Orain, arkitektuekin
xehetasun batzuk aztertu eta erresi-
dentzia gestionatzeko, fundazio bat
sortzeak izan ditzaken abantailak be-
giratzen ari gara.

• 68 urte ditu Zigan sortu eta
lanarengatik eta
ezkontzagatik leitzartua den
Eusebio Maritorenak.

• Hamabi bat urte daramazki
Arkupeak erretiratuen
elkartean, leitzarrak sartu
zirenetik. Ordutik, Leitzako
delegatua eta azken bost
urtetan elkarteko lehendakari
ordea da. 

• Urriaren 9an elkartearen
omenaldia jasoko du.
Sorterrian meza eta
Almandozen bazkaria izanen
dute.

«Harremanak estutu eta aktibidadeak
egiteko balio du Arkupeak elkarteak»

«Duela hamabi urte sartu zen

Leitza Arkupeak elkartean.

Lehenago Ezkurraraino joaten

ginen autobusa hartzera. Orain

225 bazkide inguru ditugu Leitzan»
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Eusebio MARITORENA Arkupeak elkartekoa
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Joseba OLAGARAI
1988. urtean sartu zen Patxi Iriar-

te urpean lehenbiziko aldiz aire boti-
lak, maskara eta traje isotermikoa
jauntzita. Ordurako, admirazioz segi-
tua zuen kirol hau  telebistan eta al-
dizkaritan eta hagitz erakargarria egi-
ten zitzaionez, berak ere proba egin
behar zuela pentsatu zuen. Kurtsillo
batean izena eman eta itsasazpiko

mundu magikoa  nolakoa zen ikuste-
ra abiatu zen. 

Geroztik hamabortz urte pasatu di-
ra eta denbora horretan bertzeak ber-
tze Kuba, Kolonbia, Maldibas irlak,
Egipto eta bertze hainbat herrialdee-
etako itsasotan murgildu da, argazki
parrasta bat ateraz.

Ez dela kirol merkea argi du Pa-
txik. «Garrantzitsua da hasiera-ha-

sieratik beharrezko material guzia iza-
tea eta ahal bada behintzat egokia zu-
re gorputzarentzat. Maskara, aire bo-
tilak, eskutan eramaten diren orde-
nagailu ttikiak, jantzi isotermikoa, etab.
beharrezkoak dira eta hauek guziak
onak izan behar dira gainera. Beraz,
nahiko garestiak ateratzen dira. Bai-
na ongi zainduz eta kasu eginez, lu-
ze irauten dute eta denborarekin kon-
pentsatzen du. Nik orain erabiltzen di-
tudan aparailuek 10 urte dituzte».

Eta materialaz gain, urpekaritzan
ibiltzeko zer behar ote den galderari
honela erantzuten dio iruritarrak: «Nik
uste bertze edozein kiroletan bezala,
gogoa dela garrantzitsuena eta nire
kasuan urpean dagoen guziarekiko
kuriositatea. Arront desberdinak dira
gauzak ur azpian. Lur gainean ikus-
ten ditugun mendi, bailara, barranko,
lautada, etab. guziak itsasazpian ere
badaude, baina  urez inguratuak. Ho-
nek guziak noski, harritu egiten  gai-

Seguraski ez genuke oker haundirik eginen kiroletan erregea
futbola dela erranez gero. Baina badira bertze kirol batzuk hain
ezagunak ez izan arren, aski ikusgarriak direnak; urpekaritza,
erraterako. Gure eskualdean gutti izanen dira kirol hau
ezagutuko dutenak. Guttiago oraindik noizbait praktikatu dutenak
eta bakarra kirol hau praktikatu bitartean argazkiak ateratzen
dituena. Iruritako Patxi Iriartez ari gara solasean. Urte aunitz
ditu ofizioz argazkilaria den gizon honek urpekaritza
praktikatzen eta berekin bildu gara kirol ezezagun eta aldi
berean ikusgarri honen inguruan pixko bat gehiago jakiteko. 

HAMABORTZ URTE DARAMAZKI PATXI IRIARTEK URPEKARITZAN 

Itsasazpian gordetzen diren irudi
eta sekretuak argazkitan bilduak

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI
Patxi Iriarte, berak itsasazpian ateritako argazki baten aitzinean.
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tu eta hasieran baita beldurtu ere. Al-
di berean, harrigarriak egiten dira itsa-
sazpiko bizi-formak, hagitz desberdi-
nak baitira. Arrain mota ugari, algak,
koralak eta izaki bizidun andana bat
gure begien aitzinean agertzen dira,
kuriositate handia eraginez. Eta ho-
netaz gain, hotzaren kontra gogorra
izan behar da,  itsasazpian hotz haun-
dia egiten baitu».

Kirol hau praktikatzen urte batzuk
bazituenean, kirola eta  lana uztartzea
pentsatu zuen Patxik eta «behin bar-
nean ginela, zergatik ez argazki ka-
marak sartu pentsatu genuen. Urpe-
karitzan hasi eta bortz urte mantsoa-
go izan zen hori. Proba egin genuen
eta hagitz argazki politak ateratzen
ahal direla ohartu ginen. Egia da nahi-
ko  garestiak direla ur azpiko argazki
kamarak. Bi motatakoak daude, "ka-
mara anfibio" deitzen zaien batzuk es-
preski ur azpiko prestatuak eta hobe-
agoak diren bertze batzuk, argazki ka-
mara normalak karkasa batzuetan sar-
tuak eta flash berezi batzuekin. Guk
azken hauek erabiltzen ditugu».

Iriartek dioenez, gure itsasoetan zai-
la da argazki politak ateratzea, arran-
tza dela eta presio haundia baitago ur
azpian eta arraiak abudo izitzen dira.
Turisten soinduak ere uxatu egiten di-
tu arraiak. Hemengo mugetatik kanpo
aldiz, aukera haundiagoak daude.«He-
mengo itsasoak urpekaritza egiteko
politak dira baina euri aunitz egiten
duenez, eta gainera erreka aunitz da-
goenez,  bisibilidade ttikia dago. Itsa-
so tropikaletan aldiz, denbora  idorra-

goa da, erreka guttiago dago eta ho-
rrek bisibilidade handiagoa sortzen du.
Edozein moduz, hemen inguruan ha-
gitz zikinak gara eta nahiz eta itsaso-
an materiale aunitz dagoen, arrantza
sobera egiten denez, ondorioak na-
baritzen dira. Pena da baina azkene-
ko urtetan hobera egin beharrean txa-
rrera egin du egoerak».

Itsasoa hurbil izanik, urpeko kirola
Nafarroan gero eta gehiago indartzen
ari den afizioa dela dio Patxik: «Ara-
beran, Gipuzkoan baino jende gehia-

go dago urpeko kirolan federatuta he-
men. Guk harreman ona dugu Euskal
Herri osoan honetan ibiltzen direne-
kin. Ez gara aunitz eta horregatik el-
karrekin harreman ona mantentzen du-
gu. Nik gainera Bizkaiko eta Gipuzko-
ako txapeldunak lagunak ditut eta San-
tanderreko hainbatekin batera urtean
behin elkartzen gara Getarian. Bako-
txak bere ibilaldiak eta esperientziak
kontatzen ditu eta otordu on baten buel-
tan giro polita sortzen da denon arte-
an».
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Zein da argazkiak atera-
tzeko ezagutu duzun leku-
rik politena?
Espainiar estatuan seguras-
ki Cabo del Palo Murtzian,
Katalunian Girona eta Kana-
rietan Hierro irla dira ikusga-
rrienak. Hemendik kanpo au-
nitz daude. Adibidez arrain
haundiak ikusteko eta kolo-
retsuena Itsas Gorria da,
Egipto aldean. Bertzetik, Mal-
divas irlak ere hagitz ikusga-
rriak dira. Pacifiko aldean, er-
tamerikako sartaldea, Costa
Rica, Nicaraguatik hasi eta
Panamaraino ere hagitz be-
rexia da. 
Duela urte batzuk Espai-
nian urpeko argazkilaritza
sari bat ere irabazi zenuen,
ezta?
Bai, Scuba-96 saria izan zen,
buzeoan espezialdutako al-

dizkari espainiar batek ema-
ten duen sari nagusia. Kan-
poan ateritako argazki bate-
kin eraman genuen eta ur-
pean norabidea jakiteko or-
denagailua eta hatsa har-
tzeko erregulatzailea jaso ni-
tuen saritzat. Egia erran ika-
ragarrizko ilusioa egin zidan.  
Zer erranen zenioke kirol
hau praktikatzen hasi nahi
duen bateri?
Lehenbiziko gauza lasaia iza-
tea da. Itsasazpian dagoen
bizia errespetatu egin behar
da eta euren artean sartze-
rakoan lasai-lasai ibiltzea ga-
rrantzitsua da. Bertzela, ez
da kirol zaila. Diru pixko bat
eskatzen du baina luzera be-
gira, errentagarria da. Uraz-
piko mundua gustatzen zaion
edozeinentzat kirol ederra da
urpekaritza, ikusgarria hagitz.

ARGAZKI BILDUMA

PATXI IRIARTE. URPEKARIA

ARGAZKIAK: PATXI IRIARTE

Ageri denez, ur azpian irudi
ederrak har daitezke.
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Eskerronez

Hiru urte luzez izan
naiz Bortzirietako eus-
kara teknikaria. Lerro
hauen bitartez eskerrak
eman nahi dizkizuet zuen
laguntza eman didazuen
guztioi: euskara batzor-
deetako kide, hautetsi,
udal eta mankomunita-
teko langile, sindikatue-
tako kide, Ttipi-ttapa eta
Xorroxineko langile eta
oro har gizarte eragileei,
baina bereziki lankide
izan ditudanei. Mila es-
ker nirekin izan duzuen
egonarriarengatik. Lan
eskerga dugu, gauden
tokian gaudela, euska-
rak aurrera egingo badu.

Castillo Suárez
Bortzirietako euskara

teknikari ohia
Sakanako euskara tek-

nikari berria

ARGIA astekaria
ezagutzeko
kanpaina

Aurreko astean AR-
GIA astekariaren 3 ale
doan jasotzeko aukera
eskaintzen zuen posta-
la banatu genizuen TTI-
PI-TTAPAren irakurle
guztioi.

Jakin ezazue, orain-
dik ere baduzuela ho-
rretarako aukera.

Bestela, 943-371545
telefonora deitu (Xabie-
rrez galdetu) edo zuen
datuak eta eskaera har-
pide@argia.com helbi-
dera bidali.

ARGIA

Baztanesa garraio
«publikoari» nire
ondoeza

Pasa den igande goi-
zean, Elbeteko besteta-
tik gentorrela eta alkole-
mia tasa positiboa eman-
go genuelakoan, ongi go-
saldu eta Baztanesa ga-
rraio publikoak daukan
egoitzara jo genuen, han
autobusa hartu eta lasai-
lasai etxera iristeko.

Baina enpresa hon-
tan ezohizkoa ez den ger-
taera bat suertatu zitzai-
gun, alegia garraiolariak
gu ikusi bezain pronto,
azeleragailua zapaldu
eta ospa aldegin zuela
handik, hango jendeari
inongo azalpenik eta os-
tantzean inongo zerbi-
tzurik eskaini gabe. Lo-
tsamangarria!

Erabiltzaile bat.



Definitu zure burua hiru hitzetan.
Solastuna, alaia eta bestazalea.

Zer behar du kazetari on batek?
Ez dakit seguro, baina niri lotsa gu-
tti izateak aunitz lagundu dit kaze-
taritzaren munduan.

Parranda on bat botatzeko beha-
rrezko hiru gauzak…

Lagun onak inguruan, musika de-
zentea eta besta egiteko gogoa.

Zein eritasunekin zinen larunbat
arrats batean etxean gelditu zi-
ren azkeneko aldian?
Etxean gelditu nintzen azkeneko la-
runbataren biharamunean Donos-
tiara joatekoa

nintzen, estropadetara besta egite-
ra.

Igande goizeko gosaria, non eta
norekin?
Igande goizean, normalean, lo ego-
ten naiz.

Bilbon ikasten duzu. Zer du harek
Sunbillak ez duenik? Eta aldre-
bes?
Bilbok ikasle giroa eta aspertua zau-
denean edozein gauza egiteko au-
kera du. Sunbillak, berriz, lasaita-
suna eta herri-giroa.

Mutil guziak igualak direla (garela)
diote. Bai?
Izanen dira diferenteak, baina nik
oraindik ez dut ezagutu.

Zein pilotariri desafiatuko zenioke
«buruz burukoa»?
Oinatz Bengoetxeari. Ia kantxatik
kanpo ematen duen konfidantza
ematen duen frontoian ere.

Eta zein bertsolariri paratuko ze-
nioke «punttua»?

Amets Arzallusi, aspaldiko la-
guna dut eta.
Xorroxin Irratia,  Xaloa Te-
lebista… Hurrengoa?
Momentuan kazetaritza karrera

akautu. Gero, ikusiko dugu.

2003/10/02 • 359. zbk. 

07iritzia • ttipi-ttapairitzia • ttipi-ttapa

«Telebistan hain zaila
da etorkizuneko planak
egitea… Orain nagoen
bezala gustora nago.
Aukera guztiak
aprobetxatu ditut eta
horretan jarraitzea
nahiko nuke. ETBn
egin dudan lanaz gain,
nik Psikologia ikasi dut
eta psikologo lanean
egon nintzen hiru urte.
Gauza desberdinak
egin ditut eta ez dut
beldurrik beste batzuk
egiteko. Momentu
honetan telebistak
hartzen dit nire
denbora gehien eta ez
dut astirik beste gauza
bat egiteko».

Estitxu FERNANDEZ
ETBko aurkezle lesakarra
D.Navarra 2003-09-15

«Polonian pobrezia
ikusten da, baina
gehien harritu
ninduena ordena eta
txukuntasuna izan zen.
Dena garbia eta ongi
zaindua dago; hemen
ere zerbait ikasten ahal
dugu horretaz… Hori,
Poloniako Itzuliaren
antolaketan nabari
zen, izugarria izan da
eta ez du hemengoen
inbidiarik. Jende aunitz
aritzen da lanean,
dena garbi dute, azken
hamar kilometroak
hesituak… Tourra
ematen zuen.
Autografoak sinatu eta
sinatu ibili gara».

Jon BRU
Berako txirrindularia
D. Noticias 2003-09-17

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

D. Navarra 2003-09-15

Iratxe EIZAGIRRE
Sunbillako gaztea

• 11 GALDERA LABUR•

JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN

666 235 466
948 630 683

Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630 198
BERA

Bittiria 41•% 948 637518•LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA
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II. ZerNola Olinpiada
urrian hasiko da, hain
zuzen ere, www.zerno-
la.net atarian ezagu-
tzera emanen den lehia-
ketako lehenengo pro-
barekin. Atari horretan
izena emateko epea ire-
kita dago. Gaztetxoak
zientziara hurbildu nahi
dituen olinpiada hau
DBHko 1. eta 2. maila-
ko ikasgelentzat da. Ira-
bazleek Urbasako Bioi-
tza aterpetxean aste-
buruko egonaldia ira-
baziko dute eta, aldibe-
rean, espeleologia, es-
kalada, mendi-irteerak...
egiteko aukera izanen
dute.  

Urrian, www.zerno-
la.net atariko maskotak,
Armix-ek, II. ZerNola
Olinpiadako lehenengo
proba kaleratuko du; ho-
rixe izanen da lehiake-
taren hasiera. 

ZerNola Olinpiaden
helburua gaztetxoek
zientzia era dibertiga-
rrian ikastea da. Horre-
tarako, Euskal Herri oso-
ko DBHko 1. eta 2. mai-

lako ikasgela guztiak
daude gonbidatuta olin-
piada honetan parte har-
tzera. 

Hilero, urria eta maia-
tza bitartean, zientzia-
ren inguruko proba bat
gainditzea proposatuko
zaie parte-hartzaileei.
Probak gelakide guztien
artean egiteko dira eta
erantzuna posta elek-
troniko bidez bidali be-
harko dute. Jasotako

erantzunak lau irizpide-
ren arabera puntuatuko
dira: egokitasuna, origi-
naltasuna, azkartasuna
eta erantzuna egoki lan-
du eta aurkeztea. Hil ba-
koitzeko irabazleek sa-
ri bat jasoko dute, ikas-
gelan erabili ahal izate-
ko materiala, hain zu-
zen ere. Baina hileroko
puntuak batuko dituen
sailkapen nagusia ere
izanen da eta maiatze-

an II. ZerNola Olinpia-
dako sailkapen nagusi-
ko gela irabazleak sari
nagusia eskuratuko du:
asteburu-pasa Urbasa-
ko Bioitza aterpetxean.
Han, eskalada, espele-
ologia, mendi-irteerak
eta abar luze bat egite-
ko aukera izanen dute.

I. ZerNola Olinpidan,
guztira Euskal Herriko
58 ikasgelak hartu zu-
ten parte. Lehenengo

edizioak izan zuen arra-
kasta ikusteak, “biga-
rrena martxan jartzeko
animoak eman dizkigu”,
d io  Eneko Imazek,
www.zernola.net ata-
riaren arduradunak. Ge-
la irabazleak, Donos-
tiako La Salle ikaste-
txeko DBH 1 gelak, Hon-
darribiko Elkano ater-
pean pasa zuen aste-
burua eta han, besteak
beste, piraguan eta txa-
lupan ibili ziren. 

WWW.ZERNOLA.NET
ATARIA

Elhuyar Fundazioak
2002ko apirilean jarri
zuen sarean www.zer-
nola.net. Atariaren xe-
dea 10-14 urte bitarte-
ko gazteei zientzia hur-
biltzea da. www.zerno-
la.net-ek natura hobeki
ezagutzeko erremintak
eskaintzen ditu eta zien-
tziaren alorrean sortzen
diren berrikuntzen berri
ematen du; irakasleei
lanerako material inte-
resgarria jartzen die es-
kura eta zientziaren al-
derdi ludikoa erakusten
die ikasleei. 

Gaztetxoei zuzendua, zientziaren inguruko
II. ZerNola Olinpiada urrian hasiko da 
Euskal Herriko DBHko lehen eta bigarren mailako ikasgelek har dezakete parte

KULTURA

ARGAZKIA: ELHUYAR

Joan den urtean Loiolako La Salle ikastetxeko ikasleek irabazi zuten saria.

& 948631076 • BERA

HEZKUNTZA

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA



Amaia eta Ainhoa

Irailaren 22an buka-
tu zen zerrendak aur-
kezteko epea. Maiatza-
ren 25ean Beraiñez bal-
din bazen aurkeztu zen
talde bakarra, urriaren
26rako bertze hiru tal-
dek proposatu dute be-
raien zerrenda: EA, Ara-
lar eta Herrialdek. EA-
ko zerrenda burua He-
lena Santesteban par-
lamentaria da, Arala-
rrekoa Jon Abril kaze-
tari eta kultur dinamiza-
tzailea eta Herrialdeko
zerrenda burua Manuel
Iriarte lehen alkate iza-
na. EAJ/PNVk ere ba-
zuen presentatzeko in-
tentzioa baina, azkene-
an, asmo hutsean gel-
ditu da. 

Bertzalde, hautes-
kundeen afera dela eta,
ohituraz urriaren azke-
neko igandean egiten
den Lurraren Eguna
azaroaren 2ra arte gi-
beltu da. Dena den, egi-
ratau berdintsua izanen
du. Halere, urtero egi-
ten den Lizuniagako Igo-
era urriaren 26an bere-
an eginen da. 

Zine Klubaren
denboraldi
berria

Urriaren 2an emanen
zaio hasiera Zine Klu-
baren denboraldi berriari
Fernando Meirelles zu-
zendariaren «Ciudad de
Dios» filmearen ema-
naldiarekin. Bi astetik
behin izanen dira ema-
naldiak arraltsaldeko
20:30etan Kultur Etxe-
an eta 2 euro kostako
da sarrera, orain arte
bezala. Urriaren 16ra-
ko «Bowling for Colum-
bine»eta urriaren 30era-
ko «Nomadas del vien-
to» filmeak programatu
dituzte. 

Nafarroako
artista gazteen
erakusketa

Irailaren 26an ideki
zen Nafarroako Gober-
nuko Gaztedi Saileko
Encuentros 2003 lehia-
ketan arte plastikoetan
aurkeztutako lanen era-
kusketa. Urriaren 18a
bitartean ikusi ahal iza-
nen da astelehenetik la-
runbatera arratsaldeko
18:00etatik 20:00etara
Kultur Etxean. 

herriz herri
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EA, Aralar eta
Herrialde aurkeztu
dira datozen udal
hauteskundetan
Hauteskundeak direla eta,
Lurraren Eguna gibeleratuko da
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Zure ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta
arratoi-xagutxoz garbitu nahi baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua & 948630155

BERA

SAROBE
okindegia

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

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Mukixu Udal haurtzaindegia kudeatzeko aurkeztu zituzten proposamenak
ongi aztertu ondotik, joan den urtean Labiaga ikastolako haurtzaindegia era-
maten zuen talde berak kudeatuko duela haurtzaindegi berria erabaki du
Udalak. Berako Virginia Calahorra, Etxalarko Idoia Iturria eta Oiartzungo
Naiara Arbelaitz eta Aintzane Otaegi izanen dira arduradunak. 

HERRIALDE

Manuel 
Iriarte
Huarte

2. Julian Lekuona Martiko-
rena. 3. Mª Milagros Irazo-
ki Iriarte. 4. Juan Tomas
Fagoaga Lopez. 5. Rosa-
linda Gallego Gallego. 6.
Jose Antonio Oiartzabal
Iribas. 7. Fco Javier Gar-
cia Garcia. 8. Bernardo
Barredo Alava. 9. Miguel
Angel Etxegarai Mikel-
perizena. 10. Iñaki Goia
Mitxelena. 11. Ana Isabel
Irazoki Mikelperizena.

ARALAR

Jon 
Abril 

Olatxea

2. Marisol Taberna Irazoki
3. Iker Igoa Txantre. 4.
Koro Irazoki Arburua. 5.
Fernando Berasain Gain-
za. 6. Miren Errandonea
Tapia. 7. Jose Luis Bera-
sategi Mikelperizena. 8.
Jose Juan Lanz Apezte-
gia. 9. Francisco Larre-
txea Lazkano. 10. Miren
Nekane Perez Irazaba.
11. Saioa Ataun Ordoñez.

EUSKO ALKARTASUNA

Helena 
Santesteban

Gelbenzu

2. Francisco Javier Lei-
tza Oteiza. 3. Jose Anto-
nio Igoa Etxebeste. 4. Al-
fredo Goienetxe Ines. 5.
Maria Helena Kaperotxi-
pi Urain. 6. Alexander Lar-
que Zelaieta. 7. Jesus Ala-
cid Clemente. 8. Maria
Angeles Aranibar Iturral-
de. 9. Angel Maria Pedro
Blas Inda. 10. Esteban
Igoa Etxebeste. 11. Ines
Matxiarena Aldalur.

BERA



Aitor AROTZENA
Urriaren 28 eta 29an

elikadura eta nutrizioa-
ri buruzko lehen jardu-
naldiak antolatu ditu
Elaia Elkarteak. Zam-
bra aretoan eginen di-
ren jardunaldi hauek,
batez ere nerabezaro-
an dauden neska-muti-
koei eta bere guraso eta
irakasleei zuzenduak
daude. Beraz, Elaia el-
karteak Bortzirietako,
Malerrekako, Baztango
eta Irun-Hondarribia al-
deko ikastetxeak gon-
bidatuko ditu jardunal-
dietara.

Urriaren 28an, aste-
artea, goizez, jardunal-
dien aurkezpena eta
«Lau urtaroak» bideo-
proiekzioa eginen da.
Ondoren, «Elikadura ne-
rabezaroan» mahai in-
gurua eginen da. Gero,
gosaria, horma-irudi era-
kusketa eta tailerrak egi-
nen dira. Arratsaldez,
«Elikaduraren joerak
gaur egun» mahai in-
gurua eginen da.

Urriaren 29an, berriz,
helduek eta Lehen Hez-
kuntzako ikasleek egi-
tarau bereziak izanen
dituzte. Helduek «Es-
kola jangelak» izeneko
mahaingurua izanen du-
te lehenik eta gosaldu
ondotik sukaldaritza tai-
lerra. Ikasleek berriz,

«Elikadura eta kirola»
izeneko mahaingurua
izanen dute, Edurne pa-
saban mendizalea, Ai-
mar Olaizola pilotaria
eta Arantxa Lorentzo
adituarekin. Gosaldu on-
dotik «Pipio» filmea iza-
nen dute ikusgai eta
ikasleek beraiek pres-
tatutako txokoen ikus-
taldia izanen dute.

Arratsaldez, «Gizar-
tearen partehartzea eli-
kaduran» mahaingurua
izanen da eta jardunal-
diaren amaiera. Dena
den, akautzeko, «Como

agua para chocolate»
filmea eskainiko da.

ELAIA ELKARTEA
Elaia elkartean Bor-

tzirietako hainbat lagu-
nek hartzen dute parte,
irakaskuntza eta osa-
sungintza ar lokoak
gehien bat: pediatrak,
erizainak, ikastetxetako
orientzatzaileak, Gura-
so elkarteak… Edozein
gisatara, haur, nerabe
eta gazteen elikadura
arazoekin kezkatua da-
goen jende guziarentzat
zabalik dago elkartea.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Elikadura eta nutrizioari buruzko
jardunaldiak urriaren 28 eta 29an
Elaia elkarteak antolatutako ekitaldia Zambra aretoan eginen da 

ARGAZKIAK: AITOR

Kulturaz gain, kirolak ere leku berexia izan du aurtengo Kultur Egunetan.
Irailaren 22an, lehen aldiz profesionalen arteko erremonte partida ikusgai
izan zen udal pilotalekuan: Uterga eta Urrutiak 35-31 irabazi zieten Iturralde
eta Olazar-i. Biharamonean, paxaka erakustaldia ikusgai izan zen. Batean
zein bertzean, saskiak eta guanteak jantzi eta gustora ibili ziren herriko hau-
rrak, beraientzat kasik ezezagunak diren modalitate hauetan trebatzen.

LESAKA FLASH
San Fermin
jubilatu
elkartearen
gimnasia
Urriaren 6an hasi eta
heldu den urteko maia-
tza bitarte, astelehene-
roeta ortzegunero soin-
keta edo gimnasia iza-
nen dute San Fermin ju-
bilatu elkarteko erreti-
ratuek,  16:00etat ik
17:00etara. Izena le-
henbailehen eman be-
har da elkartean.

Andra Mari
Zahar Etxeko
Gobernu
Batzordea
Andra Mari Zahar Etxe-
ko Gobernu batzorde-
an deialdia egin du Uda-
lak. Jakina denez, ba-
tzorde honetan udal kar-
guekin batera lau herri-
tarrek parte hartzen du-
te. Horietako bat parro-
kiak proposatzen du.
Bertze hiruetako bat iza-
teko izena eman behar
da Herriko Etxean urria-
ren 6a baino lehen. Ge-
ro, udalak aukeratu eta
onartu beharko ditu.
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Joseba eta Nerea
Iaz baino ia 5 milioi

pezeta gehiago, 64.766
euro bildu dira aurten
Usategietako postuen
enkantean. Joan den
irailaren 16an adjudika-
tu ziren postu hauek eta
inoiz baino giro bixia-
goan joan zen azkene-
ko enkantea. Hasiera-
hasieratik  diru mugi-
menta handia izan zen
eta prezio altuak or-
daindu ziren postu ba-
tzuengatik, 1. sarea eta
12, 14 eta 24. postuen-
gatik erraterako. Sesta
ematerakoan ere zortzi
postu ateri ziren berriz
ere subastara. Azkene-
ko bilkuran inoiz baino
puja gehiago eman zi-
tuzten eta azkenean se-
kula lortu ez duen diru
kopurua eskuratu zuen
udalak. Gibelean geldi-
tu dira beraz, iazko su-
basta iskanbilatsua,
ehizturien kexuak eta

sestarik ez emateko
adostasuna. Aurtengo-
an hirukoiztu egin dira
postu batzuen hasiera-
ko prezioa, sareen ka-
suan adibidez. Horrela,
lehenbizikoarengatik
8.385 euro (1.395.274
pta) ordaindu ziren, hi-
rugarrenarengatik 5.695
euro (947.668 pta) eta
laugarrenarengatik
6.880 euro (1.144.787
pta). Denetara, iaz bai-
no bortz milioi pezeta
gehiago lortu dira. Mi-
gel Mari Irigoien alka-
tea hagitz gustura age-
ri zen lortutako emai-
tzarekin eta erran zigu-
nez «orain espero du-
gun bakarra eguraldi
ona egitea da. Bertzela
ehizturi guziak kexuka
etorriko zaizkigu or-
daindu dituzten diru gu-
ziak ordainduta deus
ehizatu ez dutela erra-
nez. Hori ez dago gure
esku baina espero du-

gu eguraldiak laguntzea
eta ehizturi batzuk or-
daindu dituzten diru-ko-
puru guziak zerbaiteta-
rako balio izatea». Ikus-
teko gelditzen da beraz
azkeneko urtetakoa bai-
no sasoi hobea izatea
aurtengoa eta subasta
joan den bezain ongi jo-
atea usoen ehiza ere.

Gida turistikoa
Usategietan

Aspalditik burutan zu-
ten usazaleek hain eza-
gunak ditugun usategiak
turistei erakusteko mo-
duren bat paratzea. Az-
kenean aurten Laura Eli-
zagoien herritarrarekin
egon dira eta sasoi ho-
netarako gida turistiko
lanak egiteko adosta-
sunera ailegatu dira.

Urriaren 1etik hasi eta
azaroaren 20a bitarte
toki desberdinak era-
kusten, usazaleen lana
azaltzen eta Usategie-
tako funtzionamendua-
ren berri ematen aritu-
ko da Laura. Ordu ba-
teko txandak eginen di-
tu eta pertsonako bi eu-
ro ordaindu beharko da.
Goizetan 8:30etatik
12:30ak arte ibiliko da
eta arratsaldean berriz,
16:00etatik 19:00etara.
Laurak errandakoaren
arabera «horrelako zer-
bitzu bat beharrezkoa
zela pentsatzen nuen
nik ere. Gure herria to-
ki aunitzetan Usate-
giengatik da ezaguna
eta turistak honat etor-
tzen zirenean faltan bo-
tatzen zuten usoak ehi-

zatzeko modu honen in-
guruko argibideren bat
norbaitek ematea. Niri
gainera lan polita irudi-
tzen zait eta jende au-
nitz bilduko delakoan
nago».

64.766 euro bildu
ditu Udalak aurtengo
Usategietako
postuen enkantean
Usategien historia osoan 
ez da hainbertze diru bildu

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Inoiz baino diru gehiago bildu da aurten usategien enkantean.

Zarandia, 4 - LESAKA

KKOOXXKKIILLAAKKOOXXKKIILLAA
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

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

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda
Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

Egunero irekia
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •
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Oskar TXOPERENA
Igantzira etortzen di-

ren artzaiek aunitzetan
erraten dute bertako
lehiaketan aritzeko zein
artalde egokitzen zaien
izugarri garrantzitsua
dela. Izan ere, artzaien
artean, hemengo ardiak
biziak eta zailak izatea-
ren fama dute, eta ez
dute seguraski arrazoi
faltarik. Haiserako bero
izugarriarekin apal sa-
mar ibili ziren eta, batek
izan ezik, gainerako gu-
ziak lortu zuten lehen-
biziko proba osorik egi-
tea, baina ilunabarra
hurbildu ala pizten hasi
ziren eta lana izugarri
zaildu zitzaien artzai eta
zakurrei.

Zortzi izan ziren Na-
farroa eta Gipuzkoatik
etorritako partehartzai-
leak, bat izan ezik urte
gehienetan proba ho-
netan aritzen direnak.
Bada, aurten lehenbizi-
ko aldiz etorritakoak
eman zuen inoiz Igan-
tziko proba honetan iku-
si ahal izan dugun ikus-
kizunik ederrenetako
bat. Pello Pagarizaba-
lez ari gara. Aiar honek
hasera-haserako pro-
batik, banderatxoen pro-
batik, erakustaldi apar-
ta eman zuen, Alai be-
re zakurrarekin. Gutti-
tan ikusten den elkarren
arteko konpenetrazioa
erakutsi zuten eta ikus-
garria izan zen Alai agin-
durik ttikienak ere ze-
haztasunez betetzen

ikustea. Dena erran be-
har bada, bi probetan
azkena aritzea egokitu
zitzaion, horrek duen
abantailarekin, baina ha-
lere ez zion Meakandi-
ra hurbildutako inork be-
re nagusitasuna ukatu.

Maila handia izan zen
lehiaketan eta sei zakur
sailkatu zituzten epaile-
ek bigarren proba, hesi
borobilarena, egiteko.
Horietako bik bakarrik
lortu zuten lan guzia osa-
tzea: Pello Pagarizabal
eta Mikel Aizpurua oiar-
tzuarrak. Horiek izan zi-
ren bi lehenbizikoak eta
horrela gelditu ziren on-
dotik, higarrenetik az-
kenera arte: Luis Ga-
raiar, Felix Irigoien, Jo-
se Antonio Arrillaga, Xa-
bier Urien, Jorge Otei-
za eta Mikel Garaiar.

Guraso
Elkartearen
bilkura

Ikasturte haserako
batzarra egin zuen orain

dela hamabortz egun
Eskolako Guraso El-
karteak. Bertze gai ba-
tzuren artean, urtero be-
zala, elkarteko juntaren
hiru kide berriren hau-
taketa egin zuten. Mi-
riam Etxarte, Pilar Chue-
ca eta Maite Tabernak
bi urte bete ondotik utzi
egin zituzten Guraso El-
karteko eginbeharrak
eta euren ordez bertze
hiru hauek izan ziren
hautatuak: Rafa Zamo-
rano, Jaione Sein eta
Juan Miguel Etxeberria.

Udal Langileak
Hilabete inguru da-

ramate lanean Herriko
Etxeak INEMen lagun-
tzarekin hartu dituen bi
langileak: Luis Mari Te-
lletxea eta Justi Rojo.
Orain arte eskolak pin-
tatzen, betizuen hesia-
ren zuloak prestatzen,
Latsagako plazan egin-
dako zenbait lanetan eta
horrelakoetan eman du-
te denbora. 
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Pello Pagarizabal eta Alai
izan ziren lehiaketako
hoberenak
Artzai eta zakurrak eguraldi beroarekin aritu ziren lanean

IGANTZI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Piedadeko Besta
Piedadeko auzotarrek aurten ere eutsi egin diote
irailako Amabirgin Egun ondoko asteondarrean
elkarrekin biltzeko ohiturari. Noizbait Biltokin egin
behar izan dute besta, baina eguraldia lagun zu-
tela, irailaren 13an talde polita bildu zen bazkal-
tzera Agesteneko hariztiaren ondoko zelaian, Iñar-
buru gainean. Ondoko argazkian 1991n Meakan-
diko lizardian egindako besta ageri da. 

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

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

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

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

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

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Erakustaldi ederra eskaini zuen Pello Pagariza-
bal aiarrak Alai bere zakurrarekin Meakandin egin-
dako XXIV. Artzai-Zakur Lehiaketan.   
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Nerea ALTZURI
Uda bukatzearekin

batera, urtaro honetako
ekintza zenbait alde ba-
tera utzirik, bertze arlo-
etako ikastaldiak eta za-
letasunak gailentzen di-
ra.  Bertze urte batez,
aurten ere eskulan eta
kirol ikasturteak haste-
ar edo hasiak dira. As-
te honetan aerobika eta
gimnasia saioak estrei-
natu dira ikasturteari da-
gokionez. Heldu den
maiatzera bitarte, aste-
lehenetan eta asteaz-
kenetan bi orduz izanen
dira kirol esparruko ekin-
tzok: Arratsaldeko 7eta-
tik 8etara gimnasia iza-
nen da lehenengo txan-
dan; eta hurrengo or-
dubetean, 8etatik 9eta-
ko tartean aerobika iza-
nen da. Iaz bezala, Mai-
te Mitxelena irundarra
irakasle lanetan hasi da
herriko kirolari taldea-
rekin.

Bertzalde, datorren
astean eskulanetan ha-
siko dira astearte arra-
tsaldero Pui iruritarra ira-
kasle dutela. Jendearen

arabera, ordu terdiko se-
sio bat edo bi izanen di-
ra.

Orain aipatu ditugun
ekimenotan partehartze
haundia izaten da. Den-
bora librean hainbat
gauza ikasi eta egiteko
aukerak izaten dira,osa-

suna zein etxe xokoak
aberasteko aproposak
lagunartean.

Bertzalde, onddobil-
tzaileak ez ezik, ehizta-
riak ere erne dira abia-
tu berri den denboral-
dian. Ekaitza eta Baga-
txarko parajeetan hasi

da mugimenta herriko
dozenaka zaletuen egu-
neroko bisitekin.

Kooperatibako
obra

Bortzak Bat koope-
ratiban obratan aritu di-
ra herritar batzuk azken

asteburu sailetan. Ur-
daiazpikoak gazitu eta
kontserbatzeko leku
ederra eta txukuna egin
dute. Hozkailu edo ka-
mara honen inaugura-
zioa azaroaren 1ean
egitekoa dute koperati-
bako bazkideek.

Eskulan eta kirol ikastaroak 
gogoz hartu dira udazken hasieran
Ehiztariek, puestoak, auzolanak, txabolak eta morraliak prest dituzte denboraldirako 

ARTXIBOKOA

Joan den ikasturtea bukatuta, maiatzaren 23an  afaria egin zuten aerobik eta gimnasiako lagunek Ater-
pen.

ARANTZA

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 15:00etara
• Asteazkenetan 9:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 19:00etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 71 • Tfnoa: 948 63 70 50
amaia@artekari.com

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 948 133328 Faxa: 948 133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA
patxi@artekari.com

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

PIKABEA
pintura

kpintura
k

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA



ttipi-ttapa
Cederna-Garalur

erakundeak datozen lau
urteetan izanen duen
zuzendaritza batzordea
aukeratu zuen irailaren
20an egindako ez ohi-
ko batzarrean. Horretaz
gain, lehendakari, le-
hendakari ordea, idaz-
karia eta diruzaina au-
keratu zituzten.

Bozketen ondotik,
Jose Javier Esparza
Abaurrea, Agoizko or-
dezkaria hautatu zuten
lehendakari kargurako,
60 boturekin. Lehenda-
kari ordea Francisco Ja-

vier Borda Garde, Erro-
ko ordezkaria izanen da,
18 boturekin. Idazkaria
Jose Antonio Lizarraga,
EHNEko ordezkaria iza-
nen da, 35 boturekin eta
idazkaria Alfredo Gon-
zalez Gines, ANELeko
ordezkaria, 25 boture-
kin.

Nafarroako mendial-
deko hamabortz es-
kualdetako udal ordez-
karien artean zuzenda-
ritza batzordeko bola-
kak ere aukeratu zituz-
ten. Ttipi-ttaparen ere-
muari dagokionez, Lei-
tzaran eskualdean Ion

Uitzi Lujanbio Goizue-
tako zinegotzia izanen
da bokala; Bortzirietan,
Jesus Maria Begino Ga-
rro Igantziko alkatea;
Malerrekan Jose Ra-
mon Etxebeste Urrutia
Doneztebeko alkatea
eta Baztanen, Virginia
Aleman Arrastio alkate-
sa.

Cederna-Garalur
erakundeko zuzendari-
tza batzorderako sek-
toreko batzordekideak
ere aukeratu zituzten eta
honako hauek izanen
dira: Jose Ramon Za-
bala (UGT), Manuel Ro-

driguez (CCOO), Jesus
Rekalde (UAGN), Jose
Antonio Lizarraga (EH-
NE), Alfredo Gonzalez
Ginés (ANEL), Ana Frí-
as Pardo (Merkataritza-

Ganbara-UPD), Fran-
cisco Lopez de Alda (Sa-
kanako Enpresarien El-
kartea) eta Iñaki Olaiz
(Nafarroako Landa Ho-
telen Elkartea).

ttipi-ttapa • herriz herri
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Zuzendaritza batzordea berritu
du Cederna-Garalur erakundeak
Baztan, Bortziriak, Leitzaran eta Malerrekako 
udal ordezkaritza ere aukeratu zen

ERAKUNDEAK

Jesus Mari Begino, Virginia Aleman, Jon Uitzi eta
Jose Ramon Etxebeste, eskualdeko ordezkariak.
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TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

DONEZTEBE

ttipi-ttapa
Irailaren 20an egin

zuen aurkezpen ofizia-
la Doneztebe futbol tal-
deak. Herriko zenbait
guraso eta bizilagunen
ekimena da, eta kirol ho-
netan ariko diren adin
ezberdinetako taldeak
sortzeaz gain, Donez-
teben futbol zelaia erai-
kitzea da beraien hel-
burua.

Elkartea ekainaren
26an osatu zen ofizial-
ki, Kirol Elkarteen Erre-
gistroan izena eman
zuenean eta geroztik ha-
rremanak izan dituzte
Herriko Etxearekin. Izan
ere, Donezteben futbol
zelairik ez dagoen arren,
aunitz dira inguruko he-
rrietan futbol federatuan
ari diren herritarrak, Le-
sakan adibidez. Do-
neztebe Futbol Taldea-
ren bultzatzaileen us-
tez, «penagarria da he-
rriko futbolariak izatea,
baita erregionaleko ka-
tegorietan aritzen dire-
nak eta Donezteben tal-
derik ez izatea. Futbol
eskola sortzea ere inte-
resgarria izan daiteke-

ela uste dugu». Bertze
xedeetako bat futbol ze-
laia egitea da. «Eskola-
ko patioan, Intzakardi-
ko parkean eta ahal du-
ten tokietan aritzen di-
ra, baina baldintza kax-
karretan gehienetan.
Futbol zelaia egitea ga-
resiia da, baina gestio-
ak egiten eta ideia gau-
zatzeko dirulaguntzen
bila hasi beharko litza-
teke». Proiektu hori abu-
do xamar egin beharko

litzatekeela uste dute
Doneztebe Futbol Tal-
dekoek ,  «gero  e ta
gehiago eraikitzen ari
den neurrian, gero eta
lur eremu guttiago bai-
tugu horrelako proiek-
tuetarako». Bien bitar-
tean, eskolan dagoen
futbol zelaia moldatze-
ko eta txukuntzeko bo-
rondatea badu Udalak.

Donezteben esku-
baloiak indar handia
duela onartzen dute, bai-

na bi kirolendako leku-
rik badela uste dute:
«Gero eta indar gehia-
go du futbolak eta ez
Donezteben ezta Male-
rrekan ere, ez da deus.
Orain jendea proiektu
honetan sartzea eta in-
dar egiten hastea behar
da. Horrela futbol tal-
deak lanean hasteko
modua izanen da, bai
nesketan bai mutikoe-
tan. Bi kirolendako le-
kua bada herrian».

Futbol taldea osatu dute 
zenbait guraso eta herritarrek
Herrian futbol zelaia egitea eskatuko dute

ARTXIBOKOA

Bertze urtetan bezala, Mendi Abesbatzak ikas eta entsaiu urteari hasiera
eman dio. Horretarako, abesbatzararengana partaide berriak hurbiltzeko kan-
paina ireki du. Beti bezala, kontutan hartuko dena da bakoitzaren boronda-
tea, musika gustokoa izatea, bertzerik ez.

Karrika
Nagusian
herri bazkaria
antolatu dute
urriaren 4an
ttipi-ttapa

Sunbillako saihes-
bidea ireki zutenean,
Karrika Nagusian he-
rri bazkariak antolatu
zituzten urte pare ba-
tez. Ohitura hori be-
rreskuratzeko saioa
egin da aurten ere eta
larunbat honetan,
urriaren 4an jarri dute
hitzordua. 14:00etan
hasiko da bazkaria ho-
nako menu honekin:
paella, urdaiazpikoa,
aretxe gisatua, izoz-
kia, ardoa, likoreak eta
kafea. Bazkariaren
prezioa, bazkalondo-
ko musika barne 22
eurokoa da. Antola-
tzaileek jakinarazi du-
tenez, txanpaina ez da
prezioan sartzen, be-
raz norbaitek nahi iza-
nez gero, etxetik era-
man beharko du. Eu-
ria eginen balu baz-
karia frontoian eginen
litzateke. Erran beha-
rrik ez da Karrika Na-
gusia trafikoari itxiko
dela, baina bi zubiak
libre geldituko dira.
Egun horretan auto-
busak errotondan gel-
dituko dira.

SUNBILLA
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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…

Gaztelu-Donamaria
Tel. 948 450105

647 043501

• Kinto bestak,
ospakizunak,
urtebetetzeak…
• Logelak-Gosariak
• Taberna-Terraza
• Parrilla: Haragia,
arraina eta barazkiak
• Plater begetarianoak
• Konbinatuak
• Kaxulak…

ttipi-ttapa
«Ezkurra: Herri be-

rezi bat» izenburupean
herriko historia, datuak,
argazkiak eta hainbat
pasadizio liburu batean
bildu ditu Portoneako
Fernando Etxeberria
Mariezkurrenak.  Etxe-
berriak berak eman du
argitara azken urteetan
egin duen lana. Udal ar-
txiboa bisitatuz, paper
eta egunkari zaharrak
begiratuz edo bizilagu-
nekin hitz eginez osatu
du liburua. Gazteleraz
idatzi du, «agiri gehie-
nak horrela heldu dire-
lako», baina oso-osorik
eu sk a raz  zegoen
1906ko udal akta bat ere
topatu du. Bizilagunek
utzitako argazkiak ere
ageri dira ehun orrialde
baino gehiago dituen li-
buruan. Hemeretzi ata-
letan banatu du infor-
mazioa, Espainiako Ge-
rrako datuak, jauregi eta
elizakoak, frontoia, Ollin-
go mehategiak eta olak,
armarriak, hauteskun-
deak, herri hizkera, he-
rriko demografia… 

Lana bere sakeletik

ordaindu baldin badu
ere, herriko historiaren
berri zabaltzearekin be-
re burua ordaindu due-
la uste du Fernando
Etxeberriak. Ezkurrako
Udalak 600 euroko di-

rulaguntza eman zion,
baina bere ustez, bal-
dintza hobeetan argita-
ratzeko beste erakun-
deren baten laguntza
ere beharko luke.

Azken urteetan he-

rriak izan duen gainbe-
hera aztertu du Porto-
neako semeak. Gaur
egun  211 lagun daude
Ezkurran erroldatuak
baina berez 162 beste-
rik ez dira bertan bizi.
Haurrik ez da kasik jaio-
tzen eta azken urtean
ezkondu diren hiru bi-
koteak herritik kanpo jo-
an dira bizitzera. 

BASERRIAREN
GAINBEHERA

Lan arloan ere izan
da aldaketarik: duela ur-
te batzuk gehienak ba-
serritik bizi ziren eta es-
netako behiak zituzten
45 abeltzain zeuden he-
rrian, gaur egun baka-
rra; 4.000-5.000 ardi in-
guru zeuden herrian,
orain milara juxtu-jux-
tuan ailegatzen diren bi-
tartean. Halere, Ez-
kurrak eta gisako herri
ttikiek etorkizuna badu-
tela uste du Etxeberriak.
Hori erakusteko, herri-
ko bi enpresa familiarrei
ere eskaini die bere ata-
la: Barranka ostatuari
eta Lohitzune eraikun-
za enpresari.

Ezkurrako historiari buruzko liburua
idatzi du Fernando Etxeberriak
«Ezkurra: Herri berezia» izenburua eman dio

ARTXIBOKOA

Portoneako Fernando Etxeberriak, herriko histo-
ria bildu du «Ezkurra: herri berezi bat» liburuan.

Aurtizko
Ostatua
moldatzen
hasi dira
Iban ISASI

Irailaren 22an joan
den urteko San Marti-
netatik itxita dagoen
Aurtizko Ostatua mol-
datzen hasi da Udala.
Momentuz ateak eta
leihoak lixatu eta ber-
nizatzen eta barrenal-
deko paretak pintatzen
hasi dira. Ondotik eto-
rriko omen dira teila-
tua berritzeko lanak,
itsasurak desagerta-
razteko.Melerrekako
Mankomunitateko
Langileak ari dira lan
hauek egiten eta era-
biltzen dituzten mate-
rialak Udalaren kargu
joanen dira. Egin be-
harreko moldaketa gu-
ziak egin ondotik, Uda-
lak Aurtizko Ostatua
berriro enkantean ate-
ratzeko asmoa du.

MALERREKA

Ameztiako baserrie-
tara egindako bisita-
rekin hasi zen aurten
ere Joaldunen Eguna.
Argazkian Zubialde-
ko bordan ageri dira. 
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ttipi-ttapa
Azken aste hauetan

Lixieusko Karmeldar Te-
resita Santuaren erlikiak
Espainiako karmeldar
monjen monastegietan
erromes dabiltza. Irai-
laren 29an, San Migel
eguna, Donamariako
Karmeldar Monjen Ko-
mentura ailegatu ziren.
Goizeko 10:00etatik
arratsaldeko 15:30ak ar-
te izan ziren erlikiak ko-
mentuan. 12:00etan, be-
rriz, Meza Santua izan
zuten Monastegiko ka-
peran, eta monjek in-
guruko herri guztietako
jendeak gonbidatu zi-
tuzten elizkizunera.

GARAI MODERNOETAKO
SANTURIK HANDIENA

Donamariako mon-
jek azaldu digutenez,
«24 urterekin, orain
mende bat, Frantzian hil
zen karmeldar monja-
txo honek sekulako arra-
kasta izan du beti, ba-
tez ere jende gazte eta
sines gabekoetan. Pio
XI. Aita Santuak ez zuen
alferrik aitortu: Teresita
dela “Garai modernoe-
tako Santurik handie-
na”. Eta Jon Paulo II.ak,
berriz, jakintsurik han-
dienetakoen artean ja-
rri du gure Teresa txikia,
“Elizaren Doktore” izen-
datu duenean».

Donamariako ko-
mentuan dauden mon-
jentzat, itxaropen han-
diko bisita da «gure Te-
resatxorena. Berak ha-
la agindu baitzuen: Lu-
rrekoen artean ona egi-
nez igaroko zuela bere
zeruko garaia».

Teresita Santuaren erlikiak
karmeldarren komentuan izan dira
San Miguel egunean meza izan zuten

ARTXIBOKOA

Goitian, Lixieusko Kar-
meldar Teresita San-
tuaren erlikien bisita ja-
so zuen Donamariako
konbentua. Ondoan, er-
likiekin batera banatu
zuten irudia. Garai mo-
dernoetako santurik
handiena dela erran
zuen bere garaian Pio
XI. Aita Santuak.

DONAMARIA

BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Euskararen
Eguna
ospatuko da
urriaren 4an
Leire ORTUOSTE

Azken urteetako
ohiturari eutsiz, urria-
ren 4an Euskararen
Eguna ospatuko da
Zubietan. Urteko bes-
ta egitarauan leku be-
rexia hartu du egun ho-
nek .  Be t i  beza la ,
10:30etan herriko jo-
aldunek kalez kale egi-
nen duten joan eto-
rriekin hasiko da egu-
na. 11:00etan hau-
rrentzako herri kirolak
izanen dira. 13:00etan
herritarren arteko he-
rri kirol jokoak izanen
dira. 14:30etan herri
bazkaria izanen da,
bertsolari eta akordeoi-
lariekin. 19:00etan he-
rriko dantzariek be-
raien saioa eskainiko
du te .  20 :00e ta t i k
22:00etara Trikidantza
musika taldearen le-
hen joaldia izanen da.
22:00etan, herri afaria
izanen da eta afal on-
doren, gauerdi aldera,
dantzaldia izanen da
berriz ere Trikidantz
taldearekin.

ZUBIETA

ARTXIBOKOA

Aurten ere joaldunak
izanen dira protago-
nista Euskararen Egu-
nean.



herriz herri

2003/10/02 • 359. zbk. 

19

Kontxi KLABER
Nafarroako hogeita

hamabi herri gelditu zi-
ren udal hauteskunde-
rik egin gabe maiatze-
an, nahiz eta motibo
desberdinagatik eman
zen hau. Aranon ez zen
hautes zerrendarik aur-
keztu eta sei hilabete
ondoren, jende berririk
animatu ez denez,  orain
arteko talde berak ja-

rraitzea erabaki du eta
hura izango da urriaren
26ko hauteskundetako
aukera bakarra.

Enkantean atera
da kontzejoko
taberna

Irailaren 17an atera
zen enkantean Arano-
ko kontzejoko taberna
etxebizitzarekin eta  ore-
retar batek hartu du. Ur-

te osoko prezioa 6.000
eurokoa da, BEZ bar-
ne, hau da 500 euro hi-
leko ordaindu beharko
du.

Obrak direla eta hi-
labete batzuk pasatuko
dira oraindik martxan
hasi artean. Lehen ere
urte eta erdi pasatu da
dagoeneko Esther-ek
utzi zuela eta geroztik
taberna itxita egon da.

Hasiera batean obra txi-
ki bat egin eta enkante-
an ateratzeko asmoa
zuen udalak bainan as-

kenean goitik behera de-
na berritzeko erabakia
hartu eta horrelaxe egi-
ten ari da.

Besterik aurkeztu ez
denez, lehengo talde berak
segituko du Udaletxean
Urriaren 26ko udal hauteskundetan 
talde bakarra aurkeztuko da

ARGAZKIA: KONTXI

Oreretar batek hartu du kontzejoko taberna. De-
na den, obrak direla eta hilabete batzuk pasatuko
dira martxan hasi arte.

Juana Mari SAIZAR
Alkatearen bandoak

hau dio: sutarako egu-
rra behar duenak urria-
ren 15a baino lehen uda-
letxean izena eman be-
harko du eta data hori
baino lehen, lehengo ur-
teko lotea norbera etxe-
ra eraman beharra da-
go. Gainerakoan ez da
aurtengoa emango.

Alustiza eta Jai
Antonio Alustiza eta

Jai bi urteko bere txa-
kur gaztea, Euskal He-

rriko txapeldunorde
suertatu ziren. Oñatin,
Nazioarteko Lehiaketan

hirugarren postua lortu
zuen. Halere, suerte txa-
rra izan zuen, lehenbi-

ziko bi probetan lehen-
biziko postuetan bai-
tzen.

22 haur eskolan
Aurtengo ikasturtea

hogeita bi umerekin ha-
si da eta maila ezberdi-
netan ume asko dau-
denez, irakasle bat
gehiagok lan egingo du.
Beraz, aurtengoan hiru
irakasle izanen dira es-
kolan, hiru ikasgeletan
banatuak eta herriz he-
rri dabiltzanak aparte
utzita.

Sutarako egurra behar duenak
urriaren 15a arte eskatzen ahal du
Antonio Alustiza eta Jai txapeldunorde izan dira Euskal Herriko
txapelketan, eta hirugarren Oñatiko Nazioarteko lehiaketan

ARTXIBOKOA

Euskal Herriko txapeldun orde izan dira Antonio
Alustiza artzaia eta Jai txakurra.

ARESO

ARANO

PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERA
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Mikel ILLARREGI
Irailaren 19an, mila

lagunek bildu eta herri-
ko kale guztiak zehar-
katu zituzten "Maxurre-
nea herrintzat" lelope-
an. Aurretik, ordu bat le-
henagotik, prentsaurre-
koa eskaini zuten, uda-
leko ordezkariek, Larrain
plataformakoek eta Ma-
xurrenea herrintzat he-
rri plataformakoek. Ber-
tan, egungo egoera
azaltzeko orain arte
emaniko pausoak azal-
du zituzten eta berriro
ere, Maxurrena Kultur
etxerako beharra  alda-
rrikatu zen. Ondoren,
esan bezala, isilean ma-
n i fes ta tu  z i ren  e ta
bukaeran, alkateak eta
Larraingo zerrendaburu-
ek hainbesteko jende-
tza biltzearen poza aipa-
tzeaz gain, «lasai baina
gelditu gabe segi behar
dugu aldarrikapenare-
kin» adierazi zuten. Ai-
patzeko modukoa da,
1979. urtez geroztik al-
kate izan diren sei per-
tsonek idatzi bat kalera-
tu zutela, udalak eta pla-
taformek aldarrikatzen
dutenarekin bat eginez.

Eskonbroak
Iaz udalak obretako

hondakina den guztia
Gorritzen botatzeko
oharra etxeetara bidali
bazuen ere, egun, Ingu-
rumen Departamentu-
ak geldiarazi du, hurbile-
tik errekatxo baten urak
igarotzen baitira. Esan
beharra dago, eskon-
broak non bota garai ez-
berdinetan zaila izan ba-

da ere, gaur egun, be-
netako arazoa bihurtu
dela, oraingoz, behinik
behin, behar bezalako
tokirik ez baita aurkitzen.

"Euskara
sencilloaren
manifestoa" eta
“Jolasaren
mamia”

Euskara Zerbitzuak
"Mozorro Berri" kanpai-
naren barruan "Euska-
ra sencilloaren mani-
festua" lana antolatu du
gazte eta helduentzat.
Berrogeita hamabost
minutuko antzezlan ho-
nek, euskalduntzearen
kalbariotik pasatutako-
ek,bere buruari barre
egiten diote. Bertan, Mi-
kel Martinez eta Patxo
Telleriak parte hartzen
dute. Umorezko obra
hau urriaren 10ean iku-

si ahal izanen da gaue-
ko 22:00etan zineman
eta doan. 

Bestaldetik, zerbitzu
berak Gurasoen elkar-
tearekin batera, nahi
duenarentzat baina gu-
rasoentzat, begiraleen-
tzat eta  hezitzaileentzat
batez ere ikastaroa an-
tolatu dute. Honen edu-
kia honako hau izanen
da: jolasa, jolas handiak,
euskal jolasak, jolas tra-
dizionalak, ipuinak, dra-
matizazioak, jolasaren
animatzailea, jolasaren
programaketa,...  Hauek
bost larunbatetan egi-
nen dira, goizeko 10eta-
tik, 14etara: urriak 18,
25 eta azaroak 8, 15 eta
22an. Izena emateko
epea urriaren 6an iza-
nen da, Euskara Zerbi-
tzuko bulegoan, 948 510
814 telefono zenbakira

deituz edo mezua ho-
nako helbidera bidaliz,
leitzaldea@euskalnet.net 

Prezioa: 30 euro.

Osasuna
Herriko talde batek,

Osasunaren aldeko za-
l e t asuna  b i de ra tu
nahian, “Txaragorri Pe-
ña” sortu dute. Orain,
“Egin zaitez bazkide” le-
loa hartuz bazkide bila
dabiltza eta urriaren 5a
arte izena eman daite-
ke, Gazta, Peritza edo
Maimur liburudendan.
Hamasei urte bitarteko-
ek 10 euro eta hamasei
urtetik gorakoek 25 eu-
ro ordaindu beharko du-
te Txaragorri Peñako ki-
deak izateko. Bazkide
guztiek, Peñak antola-
tzen dituen ekitaldien
berri izanen dute. Aupa
Osasuna!

Mila lagun Maxurrenearen aldeko
manifestazio jendetsuan
«Lasai baina gelditu gabe segitu behar dugu aldarrikapenarekin»

Udal-kontuak
(1568-1700) (eta 3)

-1668an, Maiatzeko Baz-
ko eguna, Corpus, San-
ta Elisavet, San Juan eta
San Pedro egunetan ko-
blakariari, 5 dukat, zaz-
pi erreal eta beste bi du-
kat urte osorako.
-1669an, zezenketa, 7
dukat eta 4 erreal. Ko-
blakaria, 7 dukat eta zaz-
pi erreal.
-1670ean, ...Joan de Iri-
goyen marrazkilariari Lei-
tzako patroia den San Ti-
burtzioren irudia ma-
rrazteagatik , 16 dukat.
-1671n, San Tiburtzioren
biharamunean zezenke-
ta, 7 dukat.
-1698, zezenak, 100 erre-
al. Danbor jotzaileari, pa-
troi egunean eta beste
lau festa egunetan jo-
tzeagatik, 8 dukat.
-1700ean, San Tiburtzio
eguneko zezenketa, 100
erreal.

Maria Rosario  Gárriz,
ikerketa honen egileak
dionez, hasieran herrian,
ospatzen ziren festak
Corpus eta San Juane-
takoak ziren. Ondoren
San Pedro eta Santa Eli-
sabetekoak. 
• 1651n agertzen da ze-
zenketari buruzko lehen
aipamena.
• 1667an agertzen da le-
hen aldiz San Tiburtzio,
nahiz eta Leitzeko pa-
troia moduan 1670ean
izanen den (bere irudia
margotzea eskatzen du-
tenean).

Azken aipamena: 
-1618an, Nabarrina dei-
turiko etxeak su hartu
zuen eta hain handia izan
zen, ezen, ondoko etxe-
ak erretzeko arriskua izan
zuten. Herriko emakume
eta gizon guztiak hurbil-
du ziren sua amatatzea,
ogia eta ardotan bi du-
kat eta erdi gastatu zi-
ren, «hala ere, lan hori
guztia eginda ere, etxe
guztia  erre zen, baita ba-
rruan zegoena».

Herria ezagutuzLEITZA

ARGAZKIA: GARA

Mila lagun bildu ziren irailaren 19an. «Maxurrenea herrintzat» eskatzeko.
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Launbeta 11
Mezpera eta Haurren

Egune
12:00etan txupinazoa eta besten
hasiera. Ondotik herriari itzulia
txistulariek alaituta. 17:00etan
Gorriti eta bere animalien ikuski-
zuna eta nahi duenarentzako mus
partidak. 18:00etan txokolatada
eta merendue denendako. On-
dotik dantzaldia FRANCISCO
SANTXOTENArekin.
21:30etan Baztan-zopak Fran-
sene ostatuan (apuntatzeko os-
tatuan bertan.) 00:00etatik aitzin
dantzaldie FRANCISCO SAN-
TXOTENArekin.

Igendia 12
Pilarika Egune

10:00etan diana txistularien es-
kuetatik. 

12:00etan Meza Nagusie Arizte-
giko ermitan. Ondotik hameketa-
koa. 
17:00etan Duatloia. 20:00etan
dantzaldia MIKEL SALABERRI-
rekin.
22:00etan Mutildantzak.
00:00etatik aitzin Gaupasa MI-
KEL SALABERRIrekin.

Astelehena 13
Herritarren Egune

10:00etan herri kirolak: ezkon-
duak ezkongabeen kontra.
14:00etan Zikiro jatea. Txartelak
Fransene ostatuan salgai urria-
ren 6a arte).
Arratsaldez eta gauez dantzal-
dia MIGEL ANGEL AGERRAL-
DEren eskutik.
4:00etan Gaixoa Ni eta besten
azken hatsa.

Gartzaingo Pilarika
bestak urriaren
11tik 13ra eginen
dira
Ezkondu eta ezkongabeen arteko herri kirol
saioa izanen da herritarren egunean

BAZTAN

ARTXIBOKOA

Duela urte batzuk, Gartzaingo haurrek dantza emanaldia
eskaini zuten Pilarika bestetan. Aurten ez da halakorik iza-
nen, baina  beti geldituko da mutildantzetan parte hartze-
ko aukera.
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BAZTAN

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

Launbeta 4
Bezpera

20:00etan Ezkil Jotziak
e ta  A l t xa fe ruak .
20:45etan Baztan-Zo-
pak Elkartean. 0:30etan
KRISTIAN taldearekin
dantzaldia. Akitzeko zin-
ger jatea.

Igendia 5
Arrosarioko

Amabirjinaren
Egune

11:00etan Doneztebe-
ko txistulariekin kalejira.
12:00etan Meza Nau-
sie. 13:00etan otordue.
17:00etan Gorritiren ani-
maliak. 18:00etan Txan
Magoa. Ondotik Baz-
tango trikitilari gazteak.

Astelehena 6
Haur eta

Nekazarien
Egune

9:00etan Argisoinuak
Maider eta Maitane tri-
kitilariekin. 9:30etan
Baztango VII. Golf txa-
pelketa. 0:00etan herri-
koen arteko pilota txa-
pelketa.  12:00etan mus

txapelketa. 14:00etan
paellaz asetzeko auke-
ra ederra. 16:00etan
Ginkana. 17:00etan
Haur Jokoak. 
19:00etan Txokolate ja-
tia. 21:00etan Herri Afa-
ria. 22:30etan Herri Ka-
raokea. 
Ondotik, dantzaldia JO-
XE ANGELekin. Akitze-

ko Anizko VIII. Putzi-
partol Laixterketa.

Astiertia 6
Adiskidetasun

Egune
10:00etan Argisoinuak
Maider eta Maitanere-
kin. 11:00etan pilota par-
tiden finalak. 12:00etan
aizkora apostua (Mattari

eta Bittor-Petri Anaiak).
13:00etan mus txapel-
ketako finala. 14:30etan
zikiro jatia. Ondotik he-
r r i ko  be r t so l a r i ak .
17:00etan sokatira: ez-
konduak-ezkongabeen
kontra. 21:00etan zin-
ger jatia. 0:00etan Gi-
xajua Ni. Bestei akabaila
emateko.

Anizko Arrosarioko Amabirjin
bestak 
urriaren 4tik 7ra
Astelehenean golf txapelketa eta Putzipartol Laisterketa eginen dira

ARGAZKIA: AITOR AZKARATEK UTZIA

1962. urteko bestak. Xutik, ezker-eskuin: Juan Joxe, Ramontxo, Maurixio eta
Felix. Ttottoriko, ezker-eskuin: Silbestre, Tomax, Joxe Joakin eta Kaligorri.

Margo
erakusketa
ikusgai
azaroaren
20a arte
monastegian
Margari eta Koro

Irailaren 7an za-
baldu zen eta azaroa-
ren 20a arte bisitatzen
ahal izanen da Urda-
zubiko Monastegian
jarria den margo era-
kusketa, 11:00tatik
14 :00e ta r a  e ta
16:00etatik 20:00eta-
ra. Erakusketa hau
Courougnon frantziar
margolariak jarria du
Urdazubiko Herriko
Etxeko laguntzarekin
eta argitasuna hartua
du margoen gaia be-
zala. Erakusketa ahal
bezain bat zabaltzeko
asmoarekin,  urriaren
4an (larunbata) arra-
tsaldeko 15:30etan
Anje Duhalderen kan-
taldia antolatu da. 

URDAZUBI
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ttipi-ttapa
Foru Plaza molda-

tzeko proiektuan parte
hartzea eskatu dio Eli-
zondoko Herriak Baz-
tan Balleko Etxeari, irai-
laren 14an egindako he-
rri batzarrean ahobatez
onartutako erabakiaren
arabera. Plaza horretan
lur azpiko aparkalekua
eta eraikuntza bat egin
nahi dira.

Lanen ardura Balle-
ko Udalarena dela onar-
tu zuen Miguel Eraso
Elizondoko alkateak,
baina herritarren iritzia
kontuan hartu behar de-
la uste du, bertze he-
rrietako plazak ukitzen
direnean bezalaxe. Eli-
zondoko alkatearen us-
tez, dirulaguntzak es-
katzerakoan bi erakun-
deek batera indar gehia-
go egiten ahal dute.

Bertze aldetik, Fran-
cisco Joaquin de Iriarte
etorbidean espaloiak
egiteko proiektua bul-
tzatzea eskatu zen ba-
tzarrean. Karrika hone-
tan daude Zahar Etxea,
Osasun Zentroa eta
udal haurtzaindegia

dauden arren, ez da es-
paloirik eta auto tartean
ibili behar dute oinez-
koek. Espaloia egiteak
60.000 euroko aurre-
kontua izanen luke. La-
nak hartuko lukeen ere-
mua udalarena denez,
ez dirudi zaila izan be-
har duenik aitzinera egi-
teak. Osasun Zentrora-

ko sarbidea aldatuko li-
tzateke, elizondarrek ba-

tzarrean onartutako pla-
naren arabera.

Foru Plazaren proiektuan parte hartzea
eskatu du Elizondoko batzarrak
Joaquin de Iriarte etorbidean espaloiak egitea ere nahi du herriak

BAZTAN

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA

Zahar Etxea, Osasun Zentroa eta udal haurtzaindegia karrika honetan bal-
din badaude ere, ez da espaloirik Francisco Joaquin de Iriarte etorbidean.
Lan hori egitea eskatu du Elizondoko batzarrak. 

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

JATETXEA
& 948 580101

Santiago 1
ELIZONDO

FLASH
Lekarozko eta
Azpilkuetako
elizetako
erretaulak
Nafarroako Gobernuak
Interes Kulturaleko On-
dasun deklaratu ditu Na-
farroako zenbait eliz eta
parrokietako hainbat or-
gano eta erretaula. Tar-
tean daude Lekarozko
San Bartolome parro-
kiako erdiko erretaula
nagusia eta alboetako
erretaulak (Arrosarioko
Amabirjinarena eta San-
ta Katalinarena), eta Az-
pilkuetako San Andres
Parrokiko erretaula na-
gusiko alboetako lau.

Herrialde
pobreendako
dirulaguntzak
Baztan Balleko Udalak
5.151,53 euroko dirula-
guntza eman du Vene-
zuelako Villa de Cura-
ko proiekturako. Modu
berean, Joaquina Ale-
manek Ekuatore-Gine-
an duen proiektuaren-
dako 4.990 euroko di-
rulaguntza onartu da.

Sasoik eginen
ditu errekak
bideratzeko
lanak
Aurten Baztango erre-
ka eta erreka-zuloak bi-
deratu, babestu eta
mantentzeko lanak Sa-
soi Eskabazioak enpre-
sak eginen ditu, 26.994
eurotan. Berea izan zen
eskaintzarik onena.

Don Julian apeza gogoratzeko
oroitarria paratu dute Legaten

Don Julian Mitxelena apeza gogoratzeko oroi-
tarria ezarri dute bere lagunek Legateko kaxko-
an. Mendizale sutsua zen Don Julian, eta 1300
bat aldiz igo zen mendi honetara, errex erraten
da! Cesareo Soulek egin du oroitarria eta Erra-
tzuko apezak eman dio bedeinkapena.
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Franck Dolosor
“Euskal pilotaren go-

goa eta artzain jokoak”
liburuak arrakasta haun-
dia ardietsi baitu, biga-
rren edizioa prestatu du
Elkar argitaletxeak. Eus-
kal herriko joko desber-
dinen aipamenaren ar-
tean, gure herriko pilo-
taren historia aberatsa
aipatzen dute liburu hor-
tan Jakes Casaubon,
zazpi urtez Senperen bi-
zi izan den Izurarrak eta
Pierre Sabalo Landi-
bartarrak. Biak TTIPI-TTA-
PArekin mintzatu dira
Ibarrungo pilota plazan.

TT. Lau urteko lan ho-
ri uste baino jende
gehiagoren gustukoa
izan da.…

JC. Bai, sorpresa
haundia eta ustegabe-
ko ederra izan da lehen
liburu guziak saldu di-
relakotz. Senditzen da
jendeak gogoa badue-
la bere herria eta bere

ohiturak hobeki ezagu-
tzeko. Gure liburuan,
Iparraldeko, Nafarroa-
ko eta Gipuzkoako pilo-
taren inguruko xeheta-
sunak eta argazkiak bil-
du ditugu. Bigarren libu-
ru huntan berritasun ai-
nitz eta potreta berriak
sartu ditugu.
Erreboteen historia
untsa aztertu duzue…

JC. Ibarrungo pilota
plaza, eman dezagun,
biziki garrantzitsua da
historian. Aldaketa ba-
ten lekukoa da, 1824an
pilotan aritzeko molde-
ak doi bat aldatu baitzi-
ren. Ordu arte ez zen
pleka egiten, lehenago
luzean aritzen baitziren
parez pare ziren bi tal-
de. Eskuz ari ziren lehe-
nik eta gero eskularruak
etorri ziren. Laxoa ordu-
an asmatu zen. Ibarrun-
go pilota plaza orain bai-
no luzeagoa zen aparka-
lekurik eta karrikarik ez
baitzen.

Senpere eta pilota, bi-
ziki lotuak dira....

JC. Senpere, lur abe-
ratsa izan da aspalditik
pilotarentzat. Betidanik,
jokalari frango onak
eman ditu herri hunek
eta orain ere gazteek
segitzen dute. Gainerat,
zesta jokoa hemen as-
matu zuen Donamarti-
ko Gantxikik. Orain jo-
ko hori mundu guzian
ezaguna da. Pilotan ari-
tzeko toki ainitz bada
Senperen, denak gure
liburuan agertzen dira,
Mingotenia parean gel-
ditzen den pareta bar-
ne.
Dena den, bertze toki-
rik ere bada herritik
kanpo eta etxeetatik
urrun…

PS. Zirikolatzeko
oihanean soropila bat

dago. Orain, kasik ne-
hork ez daki denboran
dantzan, kantuz eta pi-
lotan aritzen zela han-
txe jendea. Artzainak
han jostatzen ziren. Ape-
zak eta mutxurdinak
ihes egiten zuten gaz-
teak ere harat joaten zi-
ren. Toki hori untsa age-
ri da 250 urteko haitzak
dituelakotz inguruan.
Hegoaldean, halako pla-

zetan elorri xuria dago.
Gure nahia litake toki
hori konpontzea. 

JC. Toki hori xora-
garria da, bista ederrak
dituelakotz. Hemendik
Larrun ikusten da, oiha-
na ederra da eta he-
mendik lehenagoko bi-
dea pasatzen da. Bide
hori erromanoen den-
borakoa litake eta Lu-
lua etxeraino doa.

Euskal pilotaren gogoa
liburuaren bigarren
edizioa plazaratu du
Elkar argitaletxeak
Herriko pilotaren historia aberatsa
aipatzen dute Casaubon eta Sabalok

SENPERE

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

ARGAZKIAK: FRANCK

Jakes Casaubon eta Pierre Sabalo pilotazaleak Ibarrunen.

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

Zirikolatz oihaneko soropila. Noizbait berriz anto-
latu beharko den historia haundiko pilota plaza.
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Saski eta Xan
Buruilaren 16an, as-

teartearekin, saratarrek
herriko bestak ezin ho-
beagoak pasatzen ari
zirelarik, denbora eder
eta sano batekin, bat-
batean errealitatera itzu-
li ziren. Goizeko 9:30ak
aldean suak elizako do-
rre osoa erre zuen. Ez
zuen oren bat baino
gehiago behar izan zu-
rrer ia guzia hautsa
bihurtzeko eta denbora
berean ezkila urtzeko.
Eskerrak su hiltzaileak
fite mugitu zirela, bes-
tenaz, ezkila dorrea eta
elizaren arteko ateen
beltztasunak erakusten
zuten bezala, suak mi-
nutu batzuk gehiago
ukan bazituen elizara
sartuko zen eta bere ma-
sakrea segituko.

Ikerketak ez du orai-
no erran zerk edo nork
eragin duen sute hori.
Orain expertoak pasa-
tu behar dira eta horre-
tarako eliza dorrea den
bezala utzi behar da.
Hala ere, lan batzuk egin

dira, euria eta haizea sar
ez dadin elizara eta baz-
terrak pixka bat segur-
tatzeko. Agian aferak
laster aitzinatuko dira,
Umia Sainsu larter hor
dugulako eta ongi iza-
nen zen orduko hilhe-
rriak idekiak izatea.

Errugbian
berdinketa 

Lehen matxa ginuen,
besten ondoko igande-
an eta pentsatzen ahal
zen gure jokalariak la-
bur geldituko zirela aur-
ten jausten den Hosse-
gor taldearen kontra.
Bainan lehen laudena
pasatu eta, fite ohartu
ziren tale hori irabazten
ahal zutela eta beraz tin-
ko sartu ziren matxan.
Azkenean, bigarren za-
tian epaileak matxa gel-
ditu behar izan zuen,
kolpatua baitzen. Nor-
gehiagoka berdinketa
batean finitu zen, 9 eta
9. Saratarrek bidean bi
puntu utzi zituzten, bai-
na heldu diren matxen-
tzat konfidantza hartu.

Ez da oraino Kon-
trabandisten Lasterkal-
dia bezain famatua bai-
nan pixkanaka pixka-
naka Sarako besten la-
runbatarekin egiten den
lasterkaldia emenda-
tzen ari da. Aurten ere
100 bat korrikalari bildu
zituen. Plazan denbora
ederra egiten bazuen,
haize pixka batekin,
Suhalmendiko gainetan
han ez zen haizerik izan
eta lasterkariek han zu-

ten gehien bat sufritu.
Iruñeko Andres Pere-
zek irabazi zuen, bai-
nan oraingoan ez zuen
bere errekorra hautsi.
Itzulia 38 minututan egin
zuen. Lehen saratarra
hirugarren ginuen mi-
nutu bat eta zazpi se-
gunduen berantarekin
ailegatu zen Ramuntxo
Lamothe, Fernando
Etxegarai beratarra on-
dotik zuelarik 34 se-
gundutara.

Giro beroegian
joan dira bestak 
Sute batek elizdorreko zurreria
hauts bihurtu zuen oren batez

SARA

ARGAZKIA. JOSEBA OLAGARAI

Su hiltzaileak fite mugitu ziren eta eskerrak, bes-
tenaz elizan sartuko baitzen.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

Baserriak, lur
eremuak eta
kamioi bat
erre ditu 
suak irailean
Margari eta Koro

Suteak izan ditugu
protagonistak azken
honetan: hamar egu-
nez hiru aldiz etorri be-
har izan dute suhil-
tzaileek herrira. Le-
henbiziko sutea iraila-
ren 13an izan zen,goi-
zeko hiruak aldera
Sueldegiko-bordak su
hartu zuen eta egun
osoan sutan egon zen,
batez ere lasto aunitz
bazegoelakoz barne-
an altxatuta, hala ere,
aziendak bedenik sal-
batu ahal izan ziren
nahiz eta borda kan-
poko lau paretekin ba-
karrik gelditu. Bigarren
sutea  irailaren 17an
izan zen, eta Kamino-
ko-bordako azpiko al-
dean 7 hektarea erre
ziren. Azkenekoa irai-
laren 22an gertatu zen:
Dantxarineara doaien
karreteran Mihurako
kaskoan Santitxu Vi-
llaresen trailer bat irau-
li zen eta su hartu zuen,
luzernaz kargatuta ga-
ki zenez, kixkailduta
gelditu zen kamion
osoa.

ZUGARRAMURDI

Sara Korrikan Perez garaile

Zure publizitatea

ttipi-ttapan
948 63 11 88

ARTXIBOKOA

Iaz bezala, aurten ere
gogotik lan egin behar
izan dute suhiltzaile-
ek Zugarramurdin.

 



Ondarearen egunen
karietara kultur zerbitzu-
ak eta turismo bulego-
ak ibilbide animatua an-
tolatu zuten irailaren
20ko arratsarekin. Arra-
kasta ederra ezagutu
zuen ekitaldiak 600 per-
tsona bildu baitzen oro-
tarat. Ikastolako buraso-
ek ez zuten pentsatu
hainbertze talo eta sag-
ardo prestatu behar ze-
nik, goizik etorri behar
zen haien jastatzeko.

Herriko errotak des-
kubritzeko edo hobeki
ezagutzeko parada izan
zen herritarrentzat bai-
ta kanpotiarrentzat ere.

Komentario guziak eus-
karaz eta frantsesez egi-
nak ziren. 

Gilles Salha 
8. aldikotz
xapeldun

Plazan ostatuko pa-
lantxa lehiaketa bukatu

zen irailaren 20an. 6
multzo, 77 bikote, 240
partidu eta 230 pilota
behar izan ziren 2003-
ko xapeldun berrien
izendatzeko.

Gilles Salhak bere 11.
lehiaketa zuen aurten
eta 8. aldikotz eraman

zuen xapela etxerat.
Aurtengo kidea Gui-
llaume Sallaberry zuen
bere lehengusua.

Toni Albistur
Toni Albisturren la-

gunek mendi ibilaldia

antolatuko dute urriaren
12an. Toni 2002ko urria-
ren 10an zendu zen, eta
bere orroitzapenez ha-
rri zizeldu bat igo eta
mendian ezarriko dute.
Hitzordua 10:00etan fin-
katu dute plazan.
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2003/10/02 • 359. zbk. 

26

Ihintza, Angela eta Eneko
Kirol ostatua duela

dozena bat urte eraiki
zuen Herriko etxeak Ki-
roletako eremuetan. Ki-
rolarientzat jantegi eta
ostatu funtzioa zuen,
partiden, matxen edo
entrenamenduen ondo-
tik bilgune batean el-
kartzeko. Partikular ba-

tek kudeatzeko pentsa-
tua zen hastapenean,
bainan geroztik 6 kude-
atzailek saiatu zuten os-
tatuaren atxikitzea bai-
nan nehork ez zuen lu-
zaz iraun, azkenak hi-
labete batzu aski izan
zituen amor emateko.
Hilabeteko errenta ka-
rioegi, ala tokia herriko

zentrotik urrunegi ? Egia
erran ez da errex hila-
betesari baten ateratzea
astean zehar ibiltzen di-
ren kirolariak baizik ez
badira bezero.

Duela aste zonbait,
Auzapezak jakinarazi
zuen bertze formula ba-
ti lotu beharko zela eta
proiektu berria sortu be-

harko zela. Hortarako
herriko elkarteekin bil-
du nahi izan du gaiaz
eztabaidatzeko. Orai ar-
te bi bilkura eginak izan
dira bainan ez da orai-

no adostasunik lortu.
Herriko Etxearen ara-
bera kreditua 2011 ur-
tean bukatuko da eta
15.000 euro gelditzen
da ordainzeko oraindik.

Kirol Ostatua ez da gehiago
partikularren esku izanen
Herriko Etxeak formula berri bat xerkatzen du
tokiaren kudeatzeko

Gaupasa
Gemuku elkarteko gazteek gaupasa ederra antolatu
zuten. Aroa beren alde izanki 800 pertsona hurbildu
zitzaien. Argazkian Toulouse-eko Psykup taldea ikus
daiteke harreman onetan herriko gazteekin.

AZKAIN

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

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

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

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

MEDIKUNTZA NATURALA
NATUROPATIA

ONDORIOETATIK INDARTZEKO:

• Diabetia      • Asma
• Larru azaleko alergia

• Buruko mina
• Zizareak

• Oinen izerdia
• Prostata, etab…

San Marcial, 7-4 IRUN

Herriko errotak baloratu zituzten
ondarearen egunaren karietara
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SORTZEAK HERIOTZAK
Emeline Albistur, Senperekoa, maia-
tzaren 10ean.
Iñaki Berrouet, Senpere, maiatzaren 16an.
Yon Sallaberri, Senpere, maiatzaren 24an.
Thibault Henri Amigorena, Senperekoa,
maiatzaren 27an.
Joana Duhalde, Senpere, maiatzaren
28an.
Ekain Beñat Halsouet, Senperekoa, ekai-
naren 14an.
Sandra Sylvie Lartigue, Senperekoa,
ekainaren 17an.
Maialen Marie Gracieuse Elissalde, Sen-
perekoa, ekainaren 26an.
Léon Mendiluze, Senpere, uztailak 18.
Manon Florentina Guth, Senperekoa,
uztailaren 26an.
Unai Etxeberria, Senpere, uztailak 25.
Maxime François Henri Lae, Senpere-
koa, uztailaren 31n.
Mathis Agirre, Senpere, abuztuaren 8an.
Iban Albandos, Senpere, abuztuak 18.
Quentin Bernard Franck Challon, Sen-
perekoa, abuztuaren 21ean.
Alex Galarregi, Senpere, abuztuak 27.
Jokin de la Subhana, Senperekoa, irai-
laren 2an.
Laura Mediamole, Senpere, abuztuaren
30ean.
Ximun Pourteau, Senpere, irailaren 6an.
Jona Muriel Maite Thomas, Senpere,
irailaren 9an.
Hegoa Lazkano Kanflanka, Leitzakoa,
irailaren 17an.
Haimar Etxeberria Ansalas, Berakoa,
irailaren 8an.
Amal Elaou Edrhouri, Narbartekoa, abuz-
tuaren 17an.
Amaia Arizaleta Iturbide, Erratzukoa,
irailaren 5ean.
Amaia Iriarte Azkarraga, Arizkungoa,
irailaren 11n.
Irene Meoki Muñoz, Elizondokoa, iraila-
ren 12an.
Joritz Etxenike Arizaleta, Elizondokoa,
irailaren 20an.
Isabelle Hélène Marie Madeleine Sau-
vage, Azkaingoa, abuztuaren 22an.
Ekaitz Bertiz Apezetxea, Sunbillakoa,
abuztuaren 22an.

EZKONTZAK
Martin Lassegue eta Hélène La Vigne,
Senperekoak, maiatzaren 24an.
Alain Marc Flahaut eta Christine Rzep-
ka, Senperekoak, ekainaren 7an.
Yann Canezin eta Odile Géraldine Ma-
rie-Pierre Le Taillandier, Senperekoak,
ekainaren 7an.
Jack Maurice Bernard Friard eta Marie
Madeleine Duhalde, Senperekoak, ekai-
naren 7an.
Benoit Haroçarene eta Maider Do-
rratçague, Senperekoak, ekainaren 7an.
René Tellechea eta Miren Babesne Mo-
rras Zazpe, Senperekoak, ekainaren 14an.
Fabien Jérome Catoire eta Marie Luise
Sophie Daniel, Senperekoak, ekainaren
20an.
Jean François Bessonart eta Catheri-
ne Ezeiza, Senperekoak, ekainaren 20an.
Joan Claude Guillaume Studer eta Jo-
ana Lorea Chena-Basanta, Senpereko-
ak, uztailaren 30ean.
Pascal Philippe Lahetjuzan eta Hélène
Martine Maillot, Senperekoak, agorrila-
ren 9an.
Jean Iziaga eta Muriel Rolande Dubouil,
Senperekoak, agorrilaren 9an.
Benjamin Poylo eta Valentine Thérèse
Lepillier, Senperekoak, agorrilaren 30ean.
Christian Irigoien eta Hélène Maritxu
Etxeberri, Senperekoak, irailaren 6an.
Jean Hervé François Koch eta Marie-
Pierre Broca, Senperekoak, irailaren 6an.
Jose Miguel Godoy Murillo eta Brigida
Rodriguez Vazquez, Leitzakoak, iraila-
ren 13an.
Manuel Javier Fernandez Martinez eta
Iraide Gutierrez Garcia, Lesaka eta Be-
rakoa, irailaren 13an.
Jose Luis Moreno Palacios eta Juliete
Loti Ball, Iruña eta Hego Karolinakoa
(EEBB), Elizondon, irailaren 6an.
Angel Jubera Azpiroz eta Nuria Idoate
Irigoien, Iruña eta Elizondokoa Lekaro-
zen, irailaren 13an.
Pedro Maria Alaña Sanchid eta Maria
Aranzazu Ziaurriz Iraizoz, Iruña eta Eli-
zondokoa, irailaren 13an.
Paul Hervé Samuel Sportès eta Marie
Violette Diaz, Azkaingoak, abuztuaren
30ean.
Ramuntxo Itoiz eta Emmanuelle Chris-
tine Dominique Mullot, Azkaingoak, abuz-
tuaren 30ean.
Philippe Marcel Guetrot eta Sophie Pas-
cale Paret, Azkaingoak, irailaren 6an.
Bernard Arrieta eta Catherine Marie Ma-
deleine Helga Moity, Azkaingoak, iraila-
ren 13an.
Jérôme Clausell eta Sophie Barrende-
gi, Azkaigoak, irailaren 20an.
Xabier Atxokarro Matxinea eta Esther
Tolosa Goikoetxea, Berastegi eta Are-
sokoa, irailaren 20an.

Saturnina Oiartzun Oianguren, Lesa-
kan, abuztuaren 30ean, 90 urte.
Fernando Goñi Elizegi, Lekarozkoa, irai-
laren 3an, 94 urte.
Martina Igantzi Alvarez, Lesakakoa, irai-
laren 4an, 80 urte.
Jesus Gaztelumendi Tapia, Lesakakoa,
irailaren 6an, 70 urte.
Francisco Istilart Arriada, Amaiurkoa,
irailaren 8an, 81 urte.
Simon Salaberri Bulman, Oronoz-Mu-
gairikoa, irailaren 8an, 54 urte.
Luis Martin Santos, Elizondokoa, iraila-
ren 9an, 90 urte.
Ursula Zubilibia (Dithurbideren alar-
guna), Sarakoa, 92 urte.
Edouard Marie Joseph Piat, Senpere-
koa, maiatzaren 16an.
Joseph Marie Riou, Senperekoa, ekai-
naren 14an.
Louise Dominique Jean Hirigoienberri,
Senperekoa, ekainaren 18an.
Marie Laure Jeanne Bouneau, Senpe-
rekoa, uztailaren 2an.
Marie-Bernadette Borthaire, Senpere-
koa, uztailaren 16an.
Nicolas Breyton, Senpere, uztailaren 31n.
Martin Higos, Senpere, agorrilaren 16an.
Catherine Jeanne Quesada, Senpere-
koa, agorrilaren 22an.
Marguerite Lucia Darribere, Senpere-
koa, irailaren 5ean.
Clément Linner, Senperekoa, agorrila-
ren 21ean.
Jose Miguel Buzunariz Martinez, Lei-
tzan, irailaren 8an, 39 urte.
Estefanía Danboriena Etxeberria, Be-
rakoa, irailaren 20an, 92 urte.
Ignacio Murgia Arano, Elizondon, iraila-
ren 14an, 32 urte.

Amatxi ROSARIO
Elizondon, 2003ko irailaren 12an, 77 urterekin

GOIAN BEGO

Beti irrifarrea zenuen lagunmin
gauza denen gainetik aitzinerat ekin
bizitzari helduaz gogo guziekin
indar hau utzi duzu betiko gurekin
maite izan zaitugun familiarekin.

ZURE BILOBAK
Joseba, Mikel, Amaia, Josune, Ramontxo,

Nerea, Denis, Julene eta Gaizka.

Eskela eta eskertzak
948 631188
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A.A.
Manuel Kañamare-

sek ezustean harrapa-
tu zuen Belarra, eta Na-
farroako Bigarren Mai-
lako txapela jantzi zuen
irailaren 21ean Uharten,
eta aldi berean datorren
urtean Lehen Mailan jo-
katzeko txartela bere-
ganatu zuen. 

Luix Mari Belarra do-
neztebarra zen txapela
lortzeko hautagai na-
gusia. Sekulako lehia
izan zuen Kañamare-
sekin, eta hamar se-
gunduko tartearekin ira-
bazi zuen azken honek.
Hasieratik parean aritu
ziren, orain bat aitzine-
tik, eta hurrena bertzea.
Azken enborrean ere
pare samarrean ziren,
baina Kañamares az-
karragoa izan zen, eta
berak irabazi zuen Bi-
garren Mailako txapela,
eta mailaz igotzeko txar-
tela ere bai. 

Doneztebeko Juan
Telletxea eta Beintza-

Labaiengo Xabier Min-
degia ere ongi aritu zi-
ren, eta irabazlearen-
gandik bi minutu baino
guttiagora gelditu ziren,
nahiz eta txapelaren
lehian aritzetik kanpo
gelditu ziren lan erdien
inguruan. Mandazen
bertzeak baino hagitzez

ere gibelago gelditu zen,
baina bere helburua lor-
tua zuen, finala joka-
tzea, alegia, horixe bai-
tzen gazte horren nahia. 

Jende ugari bildu zen
Uharteko Toki Alai pilo-
talekuan finala ikuste-
ra, baita Nafarroako Bi-
garren mailako trontza-

larien finala ikustera ere,
biak leku berean jokatu
baitziren. Aizkolari ba-
koitzak bi kana-erdiko,
bi 60 ontzako eta bi oin-
biko moztu behar izan
zituen. Datorren urtean,
Kañamares Nafarroako
aizkolari onenekin ari-
tzeko moduan dago. 
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Manuel Kañamares irabazle bigarren
mailako aizkolari txapelketan
Luis Mari Belarra doneztebarra bigarren izan zen

HERRI KIROLA
Euskal Herriko
aizkolari
txapelketako
kanporaketa
Igande honetan, urriak
5, jokatuko da Etxarri
Aranatzen Euskal He-
rriko lehen mailako txa-
pelketako kanporaketa.
Bertan honako aizkola-
ri hauek lehiatuko dira:
Larretxea, Nazabal, Pe-
ñagarikano, Barberena,
Olasagasti, Azurmendi,
Mugertza, Jaunarena,
Lopez, Mindegia eta
Txapartegi. Bakoitzak
lau kanaerdiko, lau 60
ontzako eta lau oinbiko
moztu beharko ditu.
Kanporaketako lehen
sei sailkatuek finala jo-
katzeko txartela bere-
ganatuko dute.

Bi beratar
emakumeen
futbol
Superligan
Miriam Erkizia eta Ane
Bergara futbolari bera-
tarrek debuta egin dute
emakumeen Superli-
gan, Barañaingo Lagu-
nak taldearekin. Gaine-
ra, ligako lehen partidan
titular izan ziren biak eta
taldearen gol bakarra
egin zuen Ane Berga-
rak. Erkiziak urteak da-
ramazki Lagunak tal-
dean, baina debuta egin
du kategoria nagusian.
Bergara aurten hasi da
taldean. Aurtengo ligan
Bilboko Athletic eta ber-
tze talde handiak iza-
nen dituzte aitzinean.

Lodosako pilota
txapelketa
Ander Agesta aranzta-
rra eta Zubieta suerta-
tu dira txapeldun Lodo-
sako pilota txapelketan,
irailaren 21ean jokatu-
tako dinalean 22-9 ira-
bazi baitzieten Ubera
eta Gomezi. Agestaren
amaren heriotza dela
eta, pilotari guziek xin-
gola beltza zeramaten.

FLASH

ARGAZKIA. DIARIO DE NOTICIAS

Manuel Kañamaresek ezustea eman zuen eta lehen mailan arituko da.

Nafarroako Herriz-Herri Txa-
pelketako hirugarren eta azken
jardunaldia irailaren 20an joka-
tu zen Arruizko frontoian.

Lehen konbinadan, koxkor
biltzen, zaku lasterketan, aizko-
ran, korrika eta arpanan, Be-
rriozarrek eraman zuen txape-
la, eta bigarren konbinadan, be-
rriz, ingude altxatzen, harrijaso-
tzen eta txinga eramaten Arraioz-
ko taldea bertzeak baino hobe-

ki aritu zen eta txapela lortu zuen,
jokatutako hiru jardunaldiak ira-
bazita.

Bigarren mailako
arpana txapelketa

Garraldako Fran Juanperez
eta Angel Luis Mandazen izan
ziren irailaren 21ean Uharten
Nafarroako Bigarren Mailako ar-
panlari txapelketan onenak eta
eurek eraman zituzten txapela

eta datorren urtean lehen mai-
lan aritzeko aukera. Horretaz
gain, Nafarroako Bigarren Mai-
lako errekor berria ere ezarri zu-
ten Juanperez eta Mandazenek.

Biko bakoitzak 45 ontzako
epai bati 10 epai eman behar
zizkien etzanda eta bertze lau
zutik. Lan hori egiteko 5 minutu
eta 36 segundo behar izan zi-
tuen, maila horretan orain arte
inork egin ez zuena. Bigarren
posturako lehia handia izan zu-
ten Anizko Andoni Irigoien eta
Arraiozko Josetxo Telletxeak eta
Garraldako Pedrorena eta Bel-
zuntzek, baina baztandarrak 24
segundu aitzinetik akitu zuten.

Arraioz txapeldun Herriz Herri
txapelketako bigarren konbinadan



A.A.
Irailaren 13an buru-

tu zen Berako hiruga-
rren mendi bizikleta jau-
tsiera, Nafarroako Ope-
na erabakitzeko balia-
garria. 32 txirrindularik
parte hartu zuten
jautsiera horre-
tan, erdiak eli-
t e  ma i l an ,
bortz master
mailan, launa

ka-

dete eta junior mailan
eta hiru hogeita hiru ur-
tez beheitiko mailan.
Modalitate honetan ez
da alde handirik izaten,
denborari dagokionez.
Horren erakusgarri, sail-
kapen orokorreko sei

lehendabizikoen ar-
tean lau segundu
eskaseko tartea
izan zela. Berako
proban txirrindula-
ri gazteak bikain

ibili

ziren. Junior kategorian
aritzen diren Hegoi Ado
eta Iñigo Iantzi berata-
rrak bigarren eta lauga-
rren izan ziren, 23 urtez
beheitiko kategorian ari-
tzen diren Jose Antonio
Diez Arriola eta Eneko
Ado, bosgarren eta sei-
garren eta oraindik ka-
detea den Andoni Mar-
tikorena beratarra zor-
tzigarren sartu zen sail-
kapen orokorrean, be-
re mailan txapelketa ai-

sa irabazteaz gain.
Berako sailka-
pen orokorrean

Mikel Bergara Lu-
janbio urnietarra izan

zen onena. Bigarren
postua, erran bezala,
oraindik juniorra den He-

goi Ado Zelaieta bera-
tarrarentzat izan zen.
Igantzin egin zen Ope-
neko lehendabiziko pro-
ban bigarren izan zen
Ado, baina Berako ga-
raipenarekin bere mai-
lan Opena irabaztea lor-
tu zuen. Xabier Telle-
txea igantziarra hiruga-
rren izan zen. Honela,
iaz bezala, elite maila-
ko maillot horia eskura-
tu zuen igantziarrak. 23
urtez beheitiko katego-
rian Eneko Ado bera-
tarrak irabazi zuen Ope-
na eta kadetetan Ando-
ni Martikorena berata-
rrak. Beran parte hartu
ez bazuen ere, Miriam
Blas izan da garaile
emakumetan.

Hegoi ADO. Txapeldun junior mailan
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Mendi bizikleta jautsiera Openeko
txapel gehienak eskualdean 
Igantzin eta Beran egin dira txapelketa ireki honetako bi probak

TXIRRINDULARITZA

SAILKAPEN OROKORRA
1. Mikel BERGARA 5:18.85
2. Hegoi ADO 5:19.28
3. Xabier TELLETXEA 5:20.00
4. Iñigo IANTZI 5:21.06
5. Jose Antonio DIEZ 5:21.68
6. Eneko ADO 5:22.91
7. Gaizka JUARISTI 5:30.33
8. Andoni MARTIKORENA 5:36.67
9. Jose Luis IÑORBE 5:38.82
10. Jorge SOTO 5:39.37

ELITE
1. Xabier TELLETXEA (Igantzi)

EMAKUMEAK
1. Miriam BLAS (Bera)

SUB-23
1. Eneko ADO (Bera)

JUNIOR
1. Hegoi ADO (Bera)
2. Iñigo IANTZI (Bera)

KADETE
1. Andoni MARTIKORENA (Bera)

MASTER
1. Juan Manuel NAVARRO

BERAKO III. JAUTSIERA

NAFARROAKO OPENA

Hemezortzi urte ditu junior
mailan Nafarroako Ope-

na irabazi duen Hegoi
Adok. 4-5 urte dara-
mazki mendi bizikleta
jautsieran, baina du-
darik gabe aurtengoa
izan da bere urterik
onena. «Nafarroako
Opena eta Espainia-
ko txapelketa irabazi
ditut junior mailan eta
horrek Munduko txa-
pelketan parte har-
tzeko aukera eman
dit. Presiorik gabe
atera nintzen eta 15.
izan nintzen, hagitz
esperientzia ona izan
da. Maila ona bada hor

barna». Heldu den urtean eli-
te mailan aritu beharko du eta
gauzak zailagoak izanen di-
tu Munduko txapelketarako
sailkatzeko. 
Nafarroako Openean irabaz-
le suertatu diren gehienak Bor-
tzirietakoak dira. Hegoi Ado-
ren erranetan, «bada urte mor-
doxka hemen jendea jautsie-
ran hasi zela: Miriam Blas eta
dagoeneko utzia duten ber-
tze batzuk. Haien arrimoan
gazte gehiago hasi ginen eta
denborarekin hobetzen joan
gara». Gainera, normalki,
Openean egin zuten ibilbide
berdinean entrenatzen dute,
Ibardinetik beheiti eta hori ere
mesede da. Etorkizunera be-

gira, bertze ibilbide luzeago
eta zailago bat moldatzea gus-
tatuko litzaieke: «Larunetik
beheiti bada denetik, lurra, ha-
rria, belarra, malda handiak,
saltoak… eta gainera luzea
da. Denborarekin igual Mun-
duko txapelketa bat bertan an-
tolatzeko modua izanen ge-
nuke, zergatik ez?». 
Inguru honek, jautsieran ez
ezik, rallyan ere aritzen diren
txirrindulari bikainak eman di-
tu, Garro beratarra edo Goia
igantziarra bezala. Adok, or-
dea, jautsiera eta saltoak
nahiago ditu: «Rallya hagitzez
sakrifikatuagoa da, lan gehia-
go eskatzen du. Ni jausten eta
XTMn gustora ari naiz».

“Larunen Munduko txapelketa ekartzeko
moduko zirkuitoa moldatu nahiko genuke”



AGENDA
egunez
egun

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 ZINEMA

BERA
Urriaren 2an «Ciudad de
Dios» filmea ikusgai, Kultur
Etxean 20:30etan.
Urriaren 16an «Bowling for
Columbine» filmea ikusgai,
Kultur Etxean 20:30etan.

ETXALAR
Urriaren 15ean «Pastel
Magikoa» haurrendako
filmea ikusgai, Kultur Etxean
18:00etan.

g MENDI ATERALDIAK

ZUGARRAMURDI
Urriaren 12an Oiartzungo
Itzulia eginen du Atxuria
elkarteak.

g OSPAKIZUNAK

ZUBIETA
Urriaren 4an Euskararen
Eguna ospatuko dute.
Xehetasunak 18. orrian.

SUNBILLA
Urriaren 4an herri bazkaria
Karrika Nagusian.
Xehetasunak 15. orrian.

g ANTZERKIA

LEITZA
Urriaren 10ean «Euskara
sencilloaren manifestua»
antzezlana ikusgai zineman,
22:00etan.

g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Azaroaren 20a arte
Courougnon frantziarraren
margo erakusketa
monastegian. (ikus 22 orria).

30
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,00 E kiloa.  (-0,025 E)

Zerramak:
0,41 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(=)
idixkoak 225,00 E (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 182,00 E (=)
idixkoak 206,00 E (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 7,90 / 8,00
8-10 kilokoak: 6,45 / 6,75

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Abuztuaren 29tik irailaren 5era bitarteko prezioak)

Urrian sartu gara, ehiztarien hila-
bete gogokoena. Inguruko men-
dietako ehiza postuak eskopetaz
gainezka izanen dira, usoen es-
peroan. Jakina da, bertzalde, in-
guru honetan basurde edo oilagor
ehizirako afizio handia dela. Bai-
na guttiago dira elefanteak, lehoiak,
leopardoak, errinozeronteak eta
gisako animaliak noizbait ehizatu
dituztenak. Hainbat pelikula eta
erreportaietan ikusi ahal izan ditu-
gun safarien munduan barneratu-
ko gara Legasako Inaxio Indart eta
Korpus bere emaztearekin, Jose-
ba Olagaraik prestatutako erre-
portaian. Baina ez dira Afrikako
eremu zabal eta idorretan baka-

rrik ibili ehizian. Argentinara edo
Poloetara ere ailegatu dira. Hartz
txuri bat ehizatu zuten bertan, -50 
gradutan!  Animali hauekin museo
ttiki bat osatu dute etxean.

SUKALDARI GEHIAGO
«ELTZE BEROAN» SAIOAN
Asteartero «Eltze beroan» saioan
Iñaki Pikabea sukaldariak eskain-
tzen dituen errezetekin gozatzeko
modua izan duzue behin baino
gehiagotan. Iñakirekin batera, su-
kaldari gehiago ere arituko dira
denboraldi berri honetan, bertze-
ak bertze Legasako Arotxa jate-
txeko Luis Miguel Lakar eta ber-
tze zenbait.

LEGASAKO INDART-EN ABENTURAK

Afrikako Safari kontuak 
ttipi-ttapa telebistan

«Existentzia, zuk zeurea
bizi» dio Leihotikanen le-
tra batek. Horixe izan da
hain zuzen ere talde bi-
kain honek betidanik egin
izan duena, rockaren
munduari loturiko kon-
tzeptuei erreparatu gabe:
arrakasta, ospea, moda…
Zerbaitegatik abesten du-
te «rocka sekula sinetsi
ez dugun gezur handi bat»
dela. Gehien maite duten
estiloari fidel Leihotikan
hirugarren disko batekin
itzuli dira, arrazoi ezber-
dinak direla medio azke-
neko bi urteetan nolabai-
teko jarduera intermiten-
tea izan ondoren. Eta tal-
de berezia, ezberdina egi-
ten dituen ezaugarri be-
retsuekin dator: Gorka-
ren ahots pertsonala, exis-
tentzialismoa eta aldarri-
kapenaren arteko letra
sakonak eta barneak be-
tetzen dizkizun kutsu apal
hori. Diskoak 16 kantu bil-
tzen ditu, baikortasuna,
juerga eta hausnaketa-
rako bidea zabalik uzten
dizkizula.

«Munduaren
leihoa»

GOR DISKAK, 2003
LEIHOTIKAN

DISKAK
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g BESTAK

GARTZAIN
Urriaren 11tik 13ra Pilarika
bestak. Xehetasunak 21.
orrian.

ANIZ
Urriaren 4tik 7ra
Arrosarioko Amabirjinaren
bestak. Xehetasunak 22.
orrian.

g ERAKUSKETAK

BERA
Irailaren 26tik urriaren 18ra
Encuentros (arte plastikoak)
erakusketa Kultur Etxean,
astelehenetik larunbatera
18:00etatik 20:00etara.
Nafarroako artista gazteei
bideraturiko lehiaketara
aurkezteko lanen hautaketa.
20 artistak parte hartu dute
erakusketa honetan, guztiak
nafarrak eta gazteak:
Aitziber Akerreta, Carlos
Cenoz, June Crespo, Itsaso
Iribarren, Saioa Iribarren,
Oskia Irigibeel, Carlos
Irijalba, Fermin Jimenez,
Laura Lakidain, Aitor
Lekunberri, Maxara Maiztegi,
Esther Martinez, Elba
Martinez, Juan Moreno,
Gonzalo Nicuesa, Pablo
Pagola, Miguel Pueyo
(aurtengo irabazlea), Maite
Velaz eta Iosu Zapata.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Irail. 29tik urriaren 5era
Bera (A. Fernandez),
Narbarte, Elizondo
(Iturralde), Irurita, Leitza eta
Goizueta.

Urriaren 6tik 12ra
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (Mendia),
Elizondo (E. Arrupea), Leitza
(O. Erbiti) eta Goizueta.

Urriaren 13tik 19ra
Arantza, Bera (M.L.
Apeztegia), Sunbilla,
Elizondo (F. Garcia Mata),
Oronoz-Mugairi, eta Leitza
(A. Jimeno).
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Behi eroak

ELKARLANEAN, 2003

Patxi ITURREGI

Era guztietakoak dira bilduma
honetako hamabi ipuinak. Des-
kribaturiko giroetan berdin to-
patuko dituzu drogaren mun-
du marjinala eta hiriko oligar-
kia harroa, musikazale mo-
dernoak nahiz baserritarrak,
klase ertain eta erdipurdikoe-
netik pasatuta; tonuan serio-
tik barregarrira dabil idazlea,
hitz erdikako iradokizuna nahia-
go duen arren; estiloan, be-
rriz, noiz arin eta jostalari, noiz
mantso eta dotore, beti ipui-
nari egokiturik.

Dozena bat ipuin eta beste
hainbat mundu, beraz, egile-
aren abilezia erakusten digu-
tenak, bai gizakion bihotz bar-
nera begiratzeko, bai gizarte-
ko barruti eta gorabehera des-
berdinei antzemateko. Eta ira-
kurketak uzten duen atsegi-
naren atzean galdera bat,
agian, gure bizimoduaren zen-
tzugabeaz, bizitzaren beraren
absurdoaz. «Behi eroak» ho-
nekin, itsasotik lehorrera egin
du Patxi Iturregik, barkua utzi
eta hirian sartu.

LIBURUAK

Elisabeth Hamell eta
Theo Vennemann
Alemaniako Muni-
cheko unibertsitateko
bi zientzilarik «Scien-
tific American» aldiz-
kariaren edizio espai-
nolean argitaratu du-
tenez, hizkuntza eta
ADNA aztertuz ia Eu-
ropa osoak jatorri eus-
kaldun eta aurreindo-
europar berdina du.
Dena eztabaidagarria
da, baina ideia inte-
resgarria da.
Ikerketaren bi ildo na-
gusiak –genetika eta
linguistika– ondorio
berdinera ailegatzen
dira: europar gehie-
nek Euskal Herriare-
kin zerikusia duen
sustrai amankomuna
dute. Europar gehie-
nen geneen hiru laur-
denak, aitzinako eus-
kaldunetatik datozela
uste dute: «gaur egun-
go euskaldunak ez di-
ra talde biologiko arra-
ro eta bazterrekoa. Al-

derantziz, bere geno-
tipoa, maila harriga-
rrian, Europa osoko
populazioan topatzen
ahal da. Ez dugu exa-
geratzen, europear
guziak euskaldunak
garela erraten baldin
badugu».
Hizkuntzari dagokio-
nez, bi zientzilarien
ustez toponimoak eta
geografiarekin lotuta-
ko izenak izaten dira
zaharrenak. Ur, Ibar
edo Aran hasiera du-
ten hainbat izen dau-
de Europan (Urula No-
ruegan; Ourthe Bel-
gikan; Urbach, Urach
Alemanian; Urwis Po-
lonian, Ura Errusian;
Aran Katalunian; Ibar

Serbian eta Morabian,
Ibra eta Ebrach Ale-
maniako errekak…).
Munich izen bera,
muinotik heldu omen
da. Gaur egungo hiz-
kuntzetako solas au-
nitz euskaratik heldu
omen dira: Land adi-
bidez edo Kashe (Ga-
zi). Latinak ere eus-
karazko hitzak hartu

omen ditu, hala nola
mons (mendia) edo
grandis (handia). 
Baina ez da leku ize-
netan bakarrik soma-
tzen euskaldunen az-
tarna, baita kontatze-
ko edo zenbatzeko
moduan ere. Hogei-
ko oinarriarekin kon-
tatzen dugu oraindik
ere euskaldunok (ho-
gei, hogeita hamar,
berrogei, hirurogei…).
Zeltiarrek baskoieta-
tik hartu omen zuten
zenbatzeko modu ho-
ri, aitzinako frantzia-
rrek mantendu zute-
na (quatre-vingts=
laurogei).

JAKIN BEHARREKOAK

«Europar guziak
euskaldunak gara»
Hizkuntza eta genetika aldetik
kontinenteak jatorri euskalduna
duela diote bi zientzilari alemanek

Bi zientzilari alemanen ustez, ia Europa osoko
toponimoetan euskararen aztarnak topatzen 
ahal dira eta europarren geneen lautik hiru 

aitzinako euskaldunetatik datoz. Garai batean
zenbatzeko erabiltzen zen modua ere 

(hogeinaka) euskaratik dator.

Euskararen eragina somatzen da ia Europa
osoko toponimoetan, Municheko unibertsita-
teko bi ikerlarien erranetan.



323232323232323232 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

BERA. Jatetxea batean zer-

bitzaria behar da. % 948

631106.

Lesakako ileapaindegi ba-

tean laguntzailea behar da

egunero lan egiteko. % 659

075659.

Jangelako kamarera eta

asteburutan ostatuan lan

egiteko bi barman behar di-

ra. % 948 631394.

Igantzin emakumea behar

da etxeko lanak eta haurrak

zaintzeko. Gidatzeko kar-

netarekin. % 948 627601.

Neska euskaldun bat be-

har dut astelehenetik osti-

ralera gurekin bizitzeko, etxe-

ko lanak egiteko eta haurrak

zaintzeko Donostian. Ongi

ordainduko dut. % 607

183166 (Izaskun)

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

Neska eskaintzen da adi-

nekoak eta haurrak zaintze-

ko, edo ostatuak garbitzeko.

Berehala hasteko prest. %

660 455277.

Emakume heldua eskain-

tzen da adineko pertsonak

etxean zaintzeko goizetan.

Esperientziaduna, euskal-

duna eta kotxearekin.%948

635113 edo 626 088309.

Neska eskaintzen da or-

duka etxeko lanak egiteko.

% 699 478028.

LANA
302 Eskaintzak
IRUN. Jatetxe batean egun

erdiz lan egiteko zerbitzaria

bilatzen dugu. Euskalduna.

Esperientzia baldin badu ho-

be. Fijoa egiteko aukerare-

kin. % 943 623 130

LEITZA. Garraiolaria behar

du laster lanean hasiko den

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.

Sukaldaria eta zerbitzaria

behar dira Iruñeko sagardo-

tegi batean. % 626 706042.

Neska euskalduna behar

da Donostian etxe batean

lan egiteko. % 943 428750

(Begoña).

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.

ELIZONDO. Pisua salgai (3

logela, sukaldea, egongela,

komuna eta trasteroa). %680

538998.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisu haundia, bero-

gailuarekin, errentan ema-

nen nuke. % 948 315040

(21:00etatik 22:00etara).

IRURITA. Pisua errentan

emanen nuke. %635364383.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
Zonaldean pisu bat errentan

hartuko nuke. % 635 744 914.

BERA. Pisua bilatzen dut.

Premiazkoa. % 628 040310.

BERA. Pisua errentan hartu

nahi dut. % 676 222055.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑA. Estafetan hiru lagun

behar dira pisua osatzeko. %

620 009 994.

BERA. Pisua osatzeko lagun

bat behar da. %652 725037.

ETXEBIZITZAK
106 Bertzelakoak
Etxe bila zabiltzan ikasle

(neska) zara? Emakume ba-

ten etxean konpainia egitea-

ren alde eta ahal duzun om-

duan lagunduz lo egiteko to-

kia izan dezakezu Donos-

tiako Gros-en. % 645 719484.

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

lairuarteko nabea salgai. %

607 978 656.

LURRAK/ORUBEAK0
112 Saldu
IGANTZI. Lur-eremua sal-

gai. % 676 509312.

LURRAK/ORUBEAK0
113 Erosi
LESAKA. Lur-eremu eraiki-

garria erosiko nuke. % 948

637931.

ELIZONDO-ELBETE. 2000

m2ko lur eremua erosiko nu-

ke. % 690 621836.

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

Neska eskaintzen da gar-

biketa lannetan, haurrak zain-

tzen edo jatetxean lan egi-

teko. % 626 852937.

Neska eskaintzen da or-

duka lan egiteko Beran. %

628040310.

Gizon bat eskaintzen da edo-

zein lanetan aritzeko, base-

rrian, mendian… % 665 049

777.

Neska eskaintzen da, etxe-

ak garbitzeko orduka. % 660

455277.

• BERA. Telefonica zonaldean
+/- 30 m2ko garajea salgai.
- 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.
BAZTAN-BIDASOAN: borda eta
baserriak erosi nahi dira.
Zonaldean borda, baserriak, lur-
eremuak… erosi nahi dira.

948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Calibra 16v, Montero 3 atekoa,  
Terrano 3 atekoa, Opel Astra, Zafira, 

Jeep Grand Cherokee

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

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
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RROOSSAA BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 

%% 948 272011 (IRUÑA)

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

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA
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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.

Opel Monterey 3.1TD In-

tercooler todoterrenoa sal-

gai. 7 eserleku, 5 atekoa,

erremolke engantxearekin.

Egoera hagitz onean. % 666

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

407214.

Mitsubishi Montero 4x4 sal-

gai. Erremolkerako engan-

txearekin eta lau zirrika alu-

miniozko llantekin. 1986koa.

% 948 453037 (eguerditan,

Jesus).

Seat Cordoba TDI 90 CV

salgai, gris metalizatua. SX

seriekoa, NA-AV matrikula-

duna eta 1998koa. % 629

424577 (Migeltxo).

Trail 125 DT motoa  salgai.

NA-AZ matrikuladuna, km.

guttirekin. % 948 631252.

Gas Gas TXT 280 motoa

salgai, 2002 urtekoa. Matri-

kulatua eta hagitz gutti era-

bilia. % 617 613210.

ANIMALIAK
601 Emateko
Zakurkumea opari emate-

ko. Ama euskal artzain arra-

zakoa eta aita ehiza zaku-

rra. % 948 637277.

Zakurkumeak oparitzen di-

ra, Hispan Breton arrazako-

ak. % 948 631106.

Zakur xarbuxo bat opari-

tzen da Arantzan. % 658

768717.

ANIMALIAK
602 Salerosketa
Zakurkumeak salgai, oila-

gor ehizako setter ingeles

arrazakoak, beren papere-

kin. % 616 059612.

Hiru urteko behi gris ele-

gantea salgai. Josetxo, Le-

sakako frontoiaren ondoan.

Etorri bertara.

DENETARIK
701 Galdu aurkituak  
Mendi bizikleta, Geant mar-

kakoa, urdina eta grixa, de-

sagertu da Lesakako igeri-

lekuan. % 948 637463.

Setter arrazako bi zakur

galdu dira Oleta inguruan. %

0033 610 127120.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Menghini markako trikiti-

xa salgai, lau ahotsekoa. Be-

rri-berria. %948 580538 edo

948 452250.

Leitzan 5 m2ko kaseta sal-

gai. Egur tratatuarekin egi-

na. %948 510167 (Buldain).

Lineako patinak saltzen di-

tut, 39. zenbakikoak. Erabi-

li gabeak. % 619 200759.

Sukalde kalefaktorea sal-

tzeko, guti ibilia eta merke.

% 948 580812.

Remington 280 riflea sal-

gai, bere mira teleskopikoa-

rekin. Merke-merke. % 660

947620.

Arizkunen arkazi eta gaz-

tain piketeak salgai. % 616

756359.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
40 antxumeendako bazka

salgai. Azaroaren 1etik mar-

txoaren 1era. % (0033) 559

542 337. Deitu arratsetan.

DDDD OOOO NNNN EEEE ZZZZ TTTT EEEE BBBB EEEE

AZKEN HIRU APARTAMENTUAK SALGAI.
17.000.000TIK GORA (BEZ barne). 
2004ko MARTXOAN EMATEKO.

ADOS INMOBILIARIA
% 948451841- 607978656



2003/10/02 • 359. zbk. 

3434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

ITXASO BE-
RROZPE MITXE-
LENA lesaka-
rrak irailaren
29an 5 urte be-
te ditu. Zorio-
nak eta muxuak
zure familiaren
partez.

MIREN OLAE-
TXEA LEKUONA

errenteriarrak
11 urte bete di-
tu irailaren 21e-
an. Zorionak
guraso, amona
atatxi-amatxi
eta Lierni ahiz-
paren partetik.

JOSU OTEIZA

IRIBARREN

oronoztarrak
irailaren 5ean 8
urte bete
zituen. Zorio-
nak bere arre-
ba Maialenen
partez.
Txintxoa izan!

GARIk irailaren
29an urteak
bete ditu.
Zorionak zure
iloben partetik,
Joana eta Xabi.
Aupa kaskarro!
Goxokien zain
gaude.

MARGARITA

ELIZONDO sun-
bildarrak urteak
bete ditu iraila-
ren 27an. Zorio-
nak familiaren
partetik. Mu-
xuak Eneritz,
Izaskun, Joana,
Xabi eta Josu.

JOANA BENGO-
TXEA REKARTE

doneztebarrak
6 urte bete ditu
irailaren 26an.
Zorionak eta 6
muxu gure
ponpoxari atta,
ama eta Xabi-
ren partetik.

JON

ETXEPETELEKU

BURGETE

lesakarrak 2
urte bete ditu
irailaren 17an.
Zorionak Ane,
atta eta amaren
partetik.

JOANA eta AINARA ARIZTEGI

zugarramurdiarrek agorrilean 7
eta 10 urte bete dituzte. Zorionak
familiaren partetik.

AMAIA TELLE-
TXEA MENDI-
GUTXIA Lesa-
kako saxofonis-
ta famatuenak
10 urte beteko
ditu urriaren
7an. Zorionak
eta muxu
haundi bat.

ROSARIO

MONAKO leitza-
rrak urriaren
6an urteak
beteko ditu.
Aunitz urtez
Aurtizko famili-
aren eta bere-
xiki Ekiñeren
partetik.

AIMAR AROZE-
NA MITXEO al-
mandoztarrak
urtea bete du
irailaren 25ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat amatxi, ai-
ta, ama eta Mi-
kelen partetik.

JOSU OTEIZA

IRIBARREN

oronoztarrak
irailaren 5ean 8
urte bete
zituen. Zorio-
nak bere arre-
ba Maialenen
partetik.
Txintxoa izan!

NAHIA

IRIGOIEN

PEREZ etxalar-
tarrak irailaren
28an beteko
ditu 11 urte.
Zorionak eta
muxu haundi
bat familiaren
partetik.

MARIA

TELLETXEA

OIARTZABAL

lesakarrak 4
urte beteko ditu
urriaren 8an.
Zorionak atta,
ama eta
Aneren
partetik.

MARIA TELLE-
TXEA OIARTZA-
BAL lesakarrak
4 urte beteko
ditu urriaren
8an. Zorionak
Magirenborda-
ko familiaren
partetik.

ALAITZ ARANI-
BAR IPARRAGI-
RRE beratarrak
4 urte bete ditu
irailaren 25ean.
Zorionak eta
lau muxu haun-
di familiaren
partetik. Aunitz
urtez.

MARIA TELLE-
TXEA OIARTZA-
BAL lesakarrak
4 urte beteko
ditu urriaren
8an. Zorionak
Berrizaungo fa-
miliaren parte-
tik, berexiki
Xabier eta Jon.



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



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

Zure 
etxeko 
edozein 
txoko 
dotore 
jantziko 
duzu 
gure 

aulkiekin

Zure 
etxeko 
edozein 
txoko 
dotore 
jantziko 
duzu 
gure 

aulkiekin
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