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29Bai Euskarari 
akordioa Baztanen
Euskararen aldeko konpromiso
zehatzak hartzeko garaia aile-
gatu dela uste dute Bihotz Una-
nua eta Mirentxu Goienetxe, akor-
dioaren teknikariak.
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ERAKUSKETA: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26
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ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osagarriak

LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA

Zatoz gure eskaintza ikusteraZatoz gure eskaintza ikustera
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Aitor AROTZENA
Nola hasi zineten Bai Euskarari
Akordioa Baztanen proiektua gau-
zatzeko lanean?
Apirilean, proba batzuk egin ondotik,
hasi ginen teknikari lanean, Euskal-
gintzaren beka baten bitartez. Lehe-
nik zerrenda bat osatu genuen eta
Baztango jendeari proiektua erakus-
ten eta parte hartzera gonbidatu ge-
nuen. Gero, ekain hondarrean Baz-
tango gizarteko euskararen aldeko
elkarte, talde eta erakunde ezberdi-
nek Bai Euskarari Akordioa Baztanen
sinatu zuten. Akordioaren lehen urra-
tsa plan estrategikoa egitea izan da:
Baztango ahal den gizarte eragile
gehienekin elkartzea euskararen ego-
eraren inguruan hausnar zezaten, hu-
tsuneak identifikatuz, helburuak eza-
rriz eta eginbideak proposatuz. 
Eta hausnarketa horren ondorioz,
Baztanen euskara zer egoeratan
dagoela uste duzue?
Baztango eragileek egindako diag-
nosiak agerian uzten du Baztanek
abiapuntu egoera ona duela, biztan-
leen %80 euskalduna baita. Baina
euskarak ez du bere tokia gizartea-

ren alor guztietan, alor ezberdinetan
erdara hutsean aritzearen joera izan
baita.
Horren arabera, lau gizarte espa-
rru bereizi ditu plan estrategikoa-
ren azterketak…
Kirol, aisialdi eta eskolaz kanpoko es-
parruan euskaraz egiten den eskain-
tza handiagoa izateko beharra ikus-
ten da, bereziki musika eskolan. li-
burutegian, antolatzen diren ikasta-
roetan eta bertzelako kultur jardue-
retan. Lan mundu eta enpresa espa-
rruan, berriz, hutsune handiak de-
tektatu dira, erabilera idatzian, batik
bat. Gabeziak ere agertu dira euska-
razko materiale eta baliabide tekni-
koetan eta langileen euskarazko pres-
takuntzan. Ostalaritza eta merkatari-
tza esparruan, bertzalde, urte ani-
tzeko erdarazko joera da irauli behar

dena, euskarari bere tokia eta pre-
sentzia emateko denda errotuluetan,
bezeroei ematen zaien menu zein
kartetan, zerbitzu publiko horietan ha-
rremanak euskaraz izatea ahalbide-
tzen duten elementu idatzi nola ahoz-
koetan. Ostalaritza eta merkataritzan
erdaraz egitearen ohitura da gaindi-
tu behar den lehen traba. Zerbitzu
orokor eta administrazio esparruan,
udalean, osasun etxean, autoesko-
letan, dentistan… zeregin teknikoe-
tan euskararen erabilera urria da, eta
ezinbertzekotzat jotzen dute euska-
razko euskarri edo materialak izatea,
bai eta kontratazioetan euskara jaki-
tea kontuan hartzea.
Orain arte, egoera zertan den az-
tertu eta eragileen sinadura jaso
duzue. Hemendik aitzin, zer?
Dauden hutsuneak detektatuta, gi-
zartearen sektore ezberdinetan eus-
karaz egiteko aukera errealak handi-
tzeko prozesua hasiko da Baztanen
Bai Euskarari Akordioaren bidez. Baz-
tango gizarte eragileen parte hartzea
beharrezkoa da, bakoitzak bere ego-
eratik egiten ahal duena eginez eta
konpromiso zehatzak hartuz.

• Bai Euskarari Akordioa
Baztanen Baztango gizartearen
proiektu kolektiboa da,
euskarari gizarte esparru
guztietan bere lekua ematea
eta herritarrei hizkuntza
erabiltzeko aukerak handitzea
helburu duena.

• Bihotz Unanua elizondarra
eta Mirentxu Goienetxe
amaiurtarra dira proiektuaren
teknikariak.

• Duela sei hilabete euskararen
aldeko elkarte, talde eta
erakunde ezberdinek sinatu
zuten akordioa.

«Euskararen aldeko konpromiso
zehatzak hartzeko garaia ailegatu da»

«Baztanek abiapuntu egoera ona

du, biztanleen %80 euskalduna

baita. Baina euskarak ez du bere

tokia gizartearen alor guztietan,

erdaraz aritzearen joera izan da»
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ARGAZKIA: NEREA MARTIARENA

Bihotz UNANUA-Mirentxu GOIENETXE Bai Euskarari Baztanen
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Elizondo-Aldude
errepidea=erokeria!

Baztango udaletxeak,
Elizondo eta Aldude lo-
tuko dituen errepide be-
rriaren egitasmoa abia-
tu du, Baileitik, Belaun-
go lepon barna joanen
dena. Alta, Nafarroako
Gobernuarekin izenpe-
tutako hitzarmenean, bi-
de baten moldatze eta
hobetzeari buruz solas-
ten dira, ez errepide be-
rri baten egiteari buruz.
Hortaz, gauza bat da
onartu dena eta bertzea,
egiten hasi direna, Hor-
tik ondorioztatzen ahal
da , errepide berri honek
ez duela inongo babes
legalik,  Ildo horretan, be-
gibistakoa iduri du, egi-
ten ari diren sos publi-
koen erabilera, ez dela
bidezkoa.

Guzti hori larria bada,
larriagoa da ustezko bi-
dearen moldatze eta ho-
betzea justifikatzeko era-
biltzen diren “arrazoiak”.
Erraten diren gauzak ez
daude ikerketa bakar ba-
tean ere oinarrituak, ez
da datu bakar bat ere ai-
patzen, ez da inongo
diagnosirik. Hortaz, erra-
ten diren gauzek, ez du-
te inongo funtsik, ez di-
ra enpirikoak ez objeti-
boak ere, aldarri erreto-
rikoak bertzerik ez dira..
Gauzak horrela, onarte-
zina da inguru baten xe-
hatze eta hondatzea mo-
du horretan egitea.

Inguru horrek, Baz-
tango gainerako tokiek
bezala, jasaten duen pre-
sioa ikaragarria da. Hor
berean, Berdaitz, Zar-
kindegi, Iñartze, Irurita-
barrengoko pista eta Be-
artzundik Belaunerat do-
ana atxematen ahal di-
tugu. Mendi guztiak pis-
taz tarratatuak ageri zaiz-
kigu, azkeneko aldian

erran modu batez, Erdi-
zen zundaketak egiteko
ireki zen pista nagusie-
tako bat halala uztea era-
baki du udalak, orain erre-
pide berria Belaunen bar-
na.... Gainera hirigintza
basatiaren ondorioak, az-
piegitura egitasmoak,
golf belagiak... Hau da,
bizi behar dugun ingurua
zentzurik gabe honda-
tuz, logika desarrollista
eta antisozial baten ara-
bera, inongo eztabaida-
rik gabe, de facto inpo-
satzen ari zaiguna eta
gure geroa bortizki bal-
dintzatuko duena.

Kontutan hartuta gai-
nera Izpegin barna Al-
duderat ordu erdi pastu-
xean joaten ahal dela eta
arrazoirik gabe, errepide
berriak pagadi zoraga-
rriak eta erreka zoko ikus-
garriak xehatuko ditue-
la; inguru malkar eta za-
karrak, aldiberean basa
eta zoragarriak direnak,
eta Iruritabarrengo erre-
katik Elizondo urez hor-
nitzeko egitasmoa da-
goela, errepide egitas-
moa zentzugabekeri hu-
tsa da.

Joseba OTONDO 
(Elizondo).

Lesakako egoera
anti-demokratikoa

Gutun honen bidez
Lesakan ematen ari di-
ren gertaera batzuen sa-
laketa egitea, eta bide-
nabar irakurlea jakinaren
gainean jartzea dut hel-
buru. Askotan iruditzen
baitzait, Lesakako biz-
tanleak (ni barne) ez ga-
rela gure herriko gai ga-
rrantzitsutaz jabetzen.

Lehenik eta behin
udal barruko kontuak ai-

patu nahi nituzke. Hau-
teskundeak egin zirela
sei hilabete pasa berri di-
ren honetan, udalak he-
rriaren zati handi bat baz-
tertzen jarraitzen du, eta
udala diodanean PNV eta
ONIN alderdiez ari naiz,
noski. Hasieratik argi zu-
ten arren, hilabeteak pa-
sa ahala estatu espai-
niarrak ezker abertzale-
aren aurka diseinatuta-
ko apartheid politikoa
praktikara eraman dute
fin-fin. Adibide askotxo
daude baina esangura-
tsuenak aipatzekotan,
orain hilabeteko udalba-
tzan hitza ukatu, eta orain
berriz informazioa ez
ematea erabaki dute He-
rria Aintzinerako zinego-
tziei. Galdera piloa da-
torkit burura: zergatik ho-
rrelako jarrerak ilegali-
zazioaren aurka omen
daudenen partetik? He-
rria ez al dute herritar
guztiek eraikitzen? Non
dago Oninek hain sutsuki
defendatzen zuen de-
mokrazia parte hartzai-
lea? Eta egin behar zi-
tuzten zubi lanak? Zer
ezkutatu nahi dute infor-
mazioa ukatuz?

Gauzak horrela herri-
tarroi dagokigu horrela-
ko portaerak salatzea eta
berriro gerta ez daitezen
ziurtatzea. Bertzela ba-
tzuen prepotentziarekin
eta bertzeen isiltasun
konplizearekin gure he-
rriko egoera anti-demo-
kratikoa areagotuz joan-
go da. Oraingoan hitza
eta informazioa kendu
dizkigute, baina nork da-
ki hurrengoa zein izan-
go den; agian Herriko
Etxera sarrera debeka-
tzea?

Herriko Etxe barre-
nean Apartheid politikoa
praktikara eramaten du-
ten bitartean, kalean ger-
taerak bat bertzearen gai-
netik heldu zaizkigu he-

rritarrei. Indar okupa-
tzaileak isun ezberdinen
bidez herritarroi dirua
ebasten, lur eremuetan
irregulartasunak, indar
okupatzaileak taberne-
tan nahi duten moduan
eta orduan sartzen ja-
rraitzen dute, kultur etxe-
aren afera, herriko pre-
so eta oro har errepre-
saliatuekiko arduraga-
bekeria, asilo zaharreko
etxebizitzen inguruko bi-
lera zintzilik, etab… Gai
hauetan eta bertze au-
nitzen inguruko jarraipe-
na egin beharrean, ez
ikusiarena kasu batzue-
tan eta erantzun eza ber-
tzeetan dira nagusi. As-
ki da zuen zilborra begi-
ratzeari! Herria denon ar-
tean eraiki behar dugu,
herritar guztion artean!

Egoeraren berri eman
ondoren, bukatzeko, Le-
sakako herriari oharta-
razi nahi diot datozen hi-
labeteetan, joan zaizki-
gunetan bezala, gai ha-
gitz garrantzitsuen au-
rrean egongo garela, bai
Lesakari dagokionez bai-
ta Euskal Herriari dago-
kionean ere. Horregatik
Lesakako biztanle eta
euskal herritar garen hei-
nean, orain arte baino er-
neago ibili beharko du-
gu denok. Apartheid po-
litikoa, desinformazioa
eta ezkutuko politika bai-
tira nagusi Lesakako He-
rriko Etxean.

Iban Maia Ormazabal
(Herria Aintzinerako

kidea)
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Zein lanetan ateratzen zarete
gehiago: teilatu, leiho edo al-
tzarietan?
Denetarik piska bat.

Gaztaina, haritz edo pinua saltzen
da gehien?
Hemen haritza gehien.

Zer zur klase da errexena lantze-
ko?
Gaztaina da goxoenetarik bat.

Zergatik aurkeztu zinen Basetxe-
rat?
Esperientzia berri bat izateko.

Zer eginarazi zizuten casting-ean?
Zure burua aurkeztu eta kantu
proba bat.

Bota amets bat…
Talde batean abestea.

Neskak, ilehoriak edo beltza-
ranak?
Beltzaranak nahiago.

Oporretan, nora ganen zinate-
ke gustura?
Astia izanez gero, Keniarat.

Zer afari goxo prestatuko zenio-
ke zure bihotzeko
azukre koxkorrari?
Onddo tortilla eta so-
lomilloa, hau delakoz
niri ere gehien gus-
tatzen zaidana.

Butaneroek eta iturginek aunitz
ligatzen dutenaren fama dute…
eta zurginek?
…Ez da gorki nabaritzen.

Zein auto marka duzu gustokoe-
na?
Mercedes vito, bateren bat erra-
teagatik.

«(Betiko geldituko al
da Guardia Zibila
Maxurrenean?)
Ez dakit. Herriak ez du
kuartelik nahi, baina
hor goikoek bai, eta
aurrera egin dute. Ezin
jakin nola bukatuko
den».
«Askotan esaten da
haragia txarra dela,
baina nik bi aldiz jaten
dut egunero eta oso
ongi nago. Gezur asko
dago hor tartean».

Inaxio PERURENA
Leitzako harrijasotzailea
AIZU 2003-12

«Errepideko
txirrindularitza kirol
matxista da,
emakumeei kasu gutti
egiten zaielako eta
denen aldetik laguntza
gutti daukatelako.
Adibidez, badirudi
meritu guttiago duela
emakumeen Tourra
irabaztea gizonena
irabaztea baino. Mendi
bizikletan aldeak
ttikiagoak dira».

Miriam BLAS
Berako txirrindularia
D.Navarra 2003-12-09

AIZU 2003-12

• 11 GALDERA LABUR•• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

PINTURAK
DROGERIA

• Esmalteak
• Bernizak
• Lasurea urpintura
• Margo klase guziak

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal duen makina

10 minututan
zuk nahi duzun kolorea

Profesionalentzat prezio berezia

Helbide berria:
Zalain auzoan, 

Aceralia fabrikaren parean
& 948 63 02 40 • Mug.: 627 622333

BERA

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

Joxemi BENGOETXEA
Urdazubiko zurgina
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Herrilan, Garraio
eta Komunikabide De-
partamentuak Igantzitik
(65. kilometroa) Berako
Saihesbidera bitartean
N-121-A errepidea mol-
datzeko proiektu tekni-
koa onartu zuen azaro-
aren 28an.

Orain proiektua jen-
deaurrean paratuko da,
egitasmoak ukitzen di-
tuen ondasun eta lurren
zerrendarekin batera.

Proiektu honekin bi-
de azkarra egin nahi da
eta aurreratzeko karri-
lak izanen ditu. Hiru me-
tro terdiko zabalera iza-
nen duten bi karril iza-
nen ditu eta metro ter-
diko bide bazterra. Be-
harrezkoa den lekuetan,
hiru metro terdiko ber-
tze karril bat ere izanen
da. Horretarako, gaur
eguneko errepidetik
aparteko trazatua egin
da. 9 kilometro izan be-
harrean 7,8 kilometro
izanen ditu errepide za-
ti berriak. Bidasoa erre-
karen gainetik bedera-
tzi zubi eginen dira eta

baita bi tunel ere, Ba-
sataundi mendian 425
metrokoa eta Amixe-
laieta mendian 274 me-
trokoa. Igantzi, Etxalar
eta Matxaingo loturak
ere eginen dira.

Auzolan N-121A
Bertzalde, Auzolan

N-121A  Ekimenak be-

rriz ere salatu egin ditu
azken asteetan errepi-
de honetan gertaturiko
istripu larriak. «Herrita-
rrek ezin dugu ulertu
–dio Ekimenak– nola
hartu daitezkeen neu-
rriak istripuak gertatu
ondoren soilik (haurren
moduan) eta ez lehe-
nagotik, jarrera inteli-

gente batek eskatzen
duen moduan». Auzo-
lanen ustez, azken is-
tripu mortala salaga-
rriagoa da oraindik, jaie-
gun edo zubi luze bate-
an gertatu izanagatik:
«Nor da kamioi handi
horiek asteburuetan
errepide honetan ibil-
tzearen erantzule?».

Berrizaun eta Bera artean 121A
bidea moldatzeko proiektua onartua
Azkeneko istripuak salatu ditu berriz ere Auzolan N-121A Ekimenak

KULTURA

ARTXIBOKOA

Matxain inguruan eginen da lotura bat. Errepide berria gaur egunekoa bai-
no altuera handiagoan joanen da eta Bidasoa errekaren gainean zubia egi-
nen da (argazkia atera den leku ingurutik errekaz bertzalde ageri den Teile-
gi baserriaren gainkaldera).

ERREPIDEAK

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Urte
akabailako
besta
abenduaren
19an eginen
dute
erretiratuek
ttipi-ttapa

Urtero bezala, urte
bukaerako besta eta
bazkaria Donezteben
eginen du aurten ere
Arkupeak erretiratuen
elkarteak, abenduaren
19an.

Eguerdiko 12:00e-
tan Meza Nagusia iza-
nen dute Doneztebe-
ko elizan, aurten hil di-
ren bazkideen oroi-
menean. Bertan, Egu-
berrietako kanta ba-
tzuk abestuko dira eta
bertsolariak ere aritu-
ko dira. Ondoren, so-
lasaldiak eginen dira,
aurten egindako eki-
taldiak eta kontuak az-
tertuz, eta datorren ur-
terako prestatu diren
ekintzak eta aurre-
kontua aurkezteko. Bu-
kaeran, agintarien so-
lasak aditzeko modua
izanen da. Ondotik,
14:00etan bazkaria
izanen da kiroldegian,
Moderno jatetxeak
emana, beti bezala,
menu bereziarekin.

ARKUPEAK



Amaia eta Ainhoa
Duela denbora gutti

Obra publiko, Garraio
eta Komunikazio Sailak
Igantzi eta Bera artean
bide lasterra egiteko
proiektua, jendaurreko
fasean dagoena, onar-
tu du. Bide laster honek
Berako bariantearen ha-
sieran eragina izanen
du. Egun Berak NA-121-
Atik bi sarrera ditu: jo-
an zen maiatzan mol-
datu zena, harrobiaren
ondoan dagoena bata,
eta bertzea barianteko
tunelaren ondokoa. Bi-
garren sarrera hau, le-
henengoa ez bezala, he-
rritik ateratzeko erabil-
zen da. Bide lasterra
egin ezkero udalak tu-
nela ondoko irteera ho-
ri agitz arriskutsua iza-
nen dela ikusten du eta
horregatik obra horiek
Igantzi eta Bera arteko
bide laisterra egiten di-
renean egitea eskatzen
dio Gobernuari. Udalak
harrobiaren ondoko bi-
dean sarrera eta irtee-
ra berriak eraikitzea pro-
posatzen dio Gober-
nuari, orain moldatuko
den zatiaren bukaeran
hain zuzen.

Bertzalde, Igantzi eta
Bera arteko bide laste-
rraren proiektua erre-
dakzio fasean zegoela
gutti gora behera 30 bi-

zilagunek alegazioak
egin zituzten beraien lur
sailak eta baserriak erai-
ki dituzten terrenoetan
obrak eraginik izan ez
dezan, izan ere trazatu
berriaren bi aldetan gel-
dituko bait lirateke. Ho-
rrela, bizilagunak Listir-
keta mendian 800 me-
troko tunela egitearen
alde agertzen dira. Tu-

nelaren ipar ahoa ha-
rrobiaren ondoan ego-
nik bizilagunen lurretan
ez lukeela eraginik izan-
go ikusten dute. Udala
ere herritarren propo-
samenaren aldekoa da. 

Mendi irteera
Agerra mendi talde-

ak abenduaren 21era-
ko Bera-Goizueta ibilal-

dia antolatu du. Age-
rratik atera behar due-
narentzat, hitzordua
7:00etan Agerrako egoi-
tzan izanen da eta Agi-
natik atera behar due-
narentzat 8:15etan. Oi-
nez joan nahi ez due-
nak autobusa izanen du
11:00etan. Izena ema-
teko elkartera joan  edo
948630362ra deitu.
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Berako sarrera eta irteerak
hobetzeko eskaera egin du Udalak
Bizilagunak Listirketan tunela egitearen alde agertu dira

ARGAZKIA: AMAIA ODRIOZOLA
Espainiako Fotografia eta Irudiaren Federazioak merituak lortzeko antola-
tutako 7. Lehiaketan, Martin Goikoetxearen lau argazki sarituak izan dira
(erretratu bat, publizitatearen inguruko bertze bat eta sormeneko bi). Aben-
duaren 1, 2 eta 3an Segovian egindako lehiaketara zortzi argazki aurkeztu
zituen denetara. 80ko puntuazioaren gainean 76 eta 78 puntu bitartean lor-
tu ditu. Argazkian Dakarreko gizon bati egindako erretratu saritua ikus dai-
teke. Bertzalde, Federazioak aintzineko urteetan saritutako argazkiekin le-
hen liburua argitaratu du eta hor gizarte gaiekin lotutako Goikoren argazki
bat ere agertzen da, 2001ekoa. Bukatzeko, Goikok TTIPI-TTAPA aldizkariko ira-
kurle guztiei eguberri onak pasatzea opa dizue. Zorionak!

BERA

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketaKanttonberri 1, bis • BERA
Fax - Tel: 948-631218 & 948630052•Zalain•BERA

FLASH
Erakusketa
Urtarrilaren 3a bitarte-
an, Kultur Batzordeak
antolatuta, Ilustratzaile-
en Aretoa izeneko era-
kusketa ikusi ahal iza-
nen da astelehenetik la-
runbatera 18:etat ik
20:00eta Kultur Etxean.
Bertan, azken mende
laurdenean haur litera-
turako liburuak ilustra-
tu dituzten euskal irudi-
gileen lanaren lagin tti-
ki bat egonen da. 

Ipuin
Lehiaketaren
sari banaketa
Abenduaren 19an, or-
tzilan, Gure Txokoa El-
karteak antolatutako
Ipuin Lehiaketaren sari
banaketa izango da Kul-
tur Etxeko erakusketa
gelan arratsaldeko
18:00etan. Saritutako
haur eta gaztetxoek be-
raien ipuina irakurriko
dute eta Jon Abrilek Bor-
tzirietako ahozko tradi-
zioan jasotako ipuinak
kontatuko ditu. 

Eguberriei
begira
Eguberriak hurbil direla
eta hainbat ekitaldi iza-
nen ditugu. Abendua-
ren 22an, Berako musi-
ka eskolako Gaboneta-
ko Jaialdia burutuko da.
17:30etatik 18:00tara
kalejira, trikitrixak, akor-
deoiak eta txistulariak
ibiliko dira herrian ba-
rrena eta 19:00etan pu-
bliko guztiarentzako
emanaldia eskeiniko du-
te gaztetxoek. Aben-
duaren 24ean Olentze-
ro etorriko da eta 28an
Kultur Etxean bertso
saioa izanen da. 



Aitor AROTZENA
Euriari, haizeari eta

hotzari aurre eginez as-
paldiko urteetako azien-
dakopuru handiena aur-
keztu zen feria egune-
an, 164 buru. Konpara-
zio batera, iaz 12 behi
aurkeztu ziren eta aur-
ten 20. Baina zaldikoe-
tan izan zen alderik han-
diena, joan den urtean
52 ziren lekuan aurten
140 izan baitziren.

Behietan Makuko-
bordako Luis Olaetxe-
ak eraman zituen sari
guziak. Holandesa arra-
zakorik ez zen plazara-
tu, baina haragitako
behiengatik eman ziren
hiru sariak eta behi sui-
zengatik eman ziren ber-
tze hiruak Makukobor-
dara joan ziren. Dene-
tara 900 euro irabazi zi-
tuen saritan.

Zaldi aziendei dago-
kienez, Jose Antonio
Anduezak irabazi zituen
lehendabiziko bi sariak
eta Joseba Irigoienek
hirugarrena. Azkenik,
lau ahare aurkeztu zi-
ren. Lehenbiziko saria
Joseba Irigoienek era-
man zuen eta bigarre-
na Zulangorroko Mar-
cos Etxabidek.

Feria bezperako Mer-
katu Eguneko ajoarrie-
ro lehiaketak ere arra-
kasta izan zuen. Azken

urteetan hiruzpalau bi-
kote aurkezten ziren eta
aurten hamahiru izan di-
ra. Horien artean, Ka-
laxkako Kotte Igantzik
eta Alejandro Ordokik
prestatutako ajoarriero-
ari eman zioten lehen-
dabiziko saria, Igantzi-
ko Anuntxi Txoperena
eta Maria Jesus Telle-
txeari bigarrena eta Irain
eskolako Patxi Oteiza
eta Juanjo Garrantxori
hirugarrena.
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Makukobordako behiak nagusitu
ziren berriz ere azienda ferian
164 azienda aurkeztu ziren plazan, gehienak zaldikoak

ARGAZKIA: LEGARRA

Beti Gazte elkarteak hitzarmena sinatu du Osasunarekin hurrengo bi urtee-
tan elkarlanean aritzeko. Osasunaren izenean, Juan Pascual lehendakari or-
dea, zuzendaritza batzordeko Fernando Vera eta Jesus Corera teknikoa izan
ziren. Beti Gazteren izenean, Salvador Igantzi presidentea eta zuzendaritza
batzordeko Koldo Erkizia eta Jose Ignacio Goia izan ziren. Juan Fermin Mi-
txelena alkatea ere sinadura ekitaldian izan zen.

LESAKA FLASH
Ferietako
zozketak
Alde batetik zerria eta
bertzetik mariskada zoz-
ketatu zituzten herriko
erakunde eta talde ez-
berdinek feria egunean.
Zerria 0455 zenbakia-
rentzat izan zen, eta Ma-
ribi Gaztelumendiri ego-
kitu zitzaion. Mariska-
daren zenbaki saritua,
berriz, Imanol Etxebe-
rriak erosi zuen.

Fermin
Muguruza eta
Kontrabanda
Zambran
Urtarrilaren 3an kon-
tzertua eskainiko du Fer-
min Muguruzak Kontra-
banda taldearekin Zam-
bran. 18:00etan hau-
rrendako emanaldia egi-
nen du eta 22:00etan
kontzertua.

EHNA
Euskal Herriko Norta-
sun Agiria tramitatu zen
abenduaren 13 eta 14an
Eskol-ttikin. Goiz-arra-
tsaldez, hainbat herritar
hurbildu zen, erroldaren
fotokopia eta hiru ar-
gazkirekin, agiria egin
asmoz.

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Eguberrietako ospakizunetan
Olentzerok leku berezia izanen du

Eguberriak bertan ditugu eta dagoeneko ikus-
ten dira herriko haur eta neska-mutiko gazteak
harat-honatean, olentzero eta jaiotza lehiakete-
tarako prestaketak egiten. Abenduaren 24ean,
eguerdian eginen dira lehiaketa hauek plazan.
Aitzinetik, zenbait olentzero auzoz auzo ibiliko
dira eskean eta arratsaldean, lehiaketako ira-
bazleak musika bandaren laguntzaz herriko ka-
rriketan barna ibiltzeko eskubidea izanen du.
Historia luzea duen ikuskizun ederra!

KULTURA

Olentzero lehiaketa ikus-
garria suertatzen da.



Joseba eta Nerea
Azkeneko urtetan

Usategietan harrautu-
tako uso-kopurua iku-
siz, urtetik urtera sasoi
txarragoa izaten zela
erraten ahal zen oker
haundirik egin gabe. Eta
urtetik urtera uso gu-
ttiago pasatzen zela Iar-
mendiko parajetatik ere
bai. Hala ere, aurten ba-
dirudi suerte hobea izan
dutela usazaleek, iaz
baino 54 dozena gehia-
go harrautu baitituzte.
92 denetara (1.104 uso).
Patxi Elizalde usazale-
ak erran digunez “ha-
siera mottela izan ge-
nuen. Urriaren 11a arte
ez genuen apenas uso-
rik harrautu eta ondotik
ere arront gutti. Egural-
diak ez digu batere la-
gundu eta txabola ba-
rrenean ordu gehiago
pasatu ditugu saretan
baino”. Hala ere, egun

batez hagitz pasa han-
dia izan zela eta doze-
na aunitz harrautu zi-
tuztela aipatu digu Eli-
zaldek: «Urriaren 25a
izan zen. Sekulako uso
aldia pasatu zen eta 30
dozena hartu genituen.
Bertze umore batean
paratu gintuen egun ha-
rek!”. Balorazioa egite-
ko eskatu diogunean
«positiboa, hagitz posi-
tiboa»erran digu Patxik.
«Azkeneko urtetan ge-
nuen ratxa txarra hobe-
tu dugu aurten eta tra-
ba guzien gainetik nahi-
ko uso-sasoi ona izan
dela erran behar da, ai-
tzineko urtetakoekin
konparatuz bederen».

Behin sasoia akau-
tutakoan, urtero beza-
la, bertze herrietako usa-
zaleekin bazkari ede-
rraren bueltan bildu zi-
ren joan den abendua-
ren 6ean Donazarren.

Aitzinetik, Beorlegin bil-
kura egin zuten eta in-
guruko usategiekin ba-
tera egiten duten klasi-
fikazioan hirugarrenak
gelditu zirela Etxalarko-
ak erran digu Patxik. Be-
raz, ez da batere emai-
tza txarra.

80 urte bete
dituztenei
omenaldia

Xabierko San Fran-
tzisko nafar guzien zain-
daria izateaz gain, La-
rraburua jubilatu elkar-
tekoa ere bada. Hori de-
la eta, abenduaren 3an
elkarteko kideek beraien
eguna ospatu zuten. Ur-
tero bezala, eguna aur-
ten hildakoen omenez
emandako mezarekin
hasi zuten, ondotik la-
rraburuara joan ziren,
bazkari eder batekin

egunari segida emate-
ko, bertan bildu ziren 76
lagunak. Postrearen on-
dotik eman zioten ha-
siera omenaldiari. Haue-
xek izan ziren aurten
omendutakoak: Alda-
beko Ramona Irisarri Or-
ganbide, Xaxireneako
Jose Angel Tomasena
Elizalde, Oiarburuko Pa-
blo Goienetxe Irigoen,
Elizaldegaraiako Teo-
dora Alzuguren Iturria,
Larraldeko Francisca
Arburua Elizagoien, Do-
mekeniko Pakita Dan-
boriena Etxeberria, Sa-
roietako Rafael Olaga-
ri Danboriena eta Aran-
txipiko Miguel Delgado
Lopez. Ez zuten denek
hor egoterik izan eta fal-
ta zirenen ordez fami-
liakoek hartu zuten oroi-
garria. Eguna ongi aka-
batzeko dantzaldia izan

zuten. Zorionak omen-
du guziei eta segi biz-
kor! 

Kontu kontalari
emanaldiak

Joan den ortziralean
hasi ziren Etxalarko Gu-
raso Elkarteak udalaren
laguntzaz antolatutako
kontu kontalari emanal-
diak. Lehenbiziko ema-
naldian Koldo Amestoy
ipuin kontalari ezagu-
nak “Biberdi” izeneko is-
torioa kontatu zuen eta
ortziral honetan, aben-
duaren 19an, “Makilar-
gi” izenekoa eskainiko
du 17:30etan Kultur
Etxeko erakusgelan.
Ipuina 8 urtetik goitiko
haurrei zuzendua iza-
nen da berexiki baina
familia osoarentzako
egokia dela erran digu-
te Guraso Elkartekoek.
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Azkeneko urtetan baino
ia hiru aldiz uso
gehiago aurten
Usategietan: 92 dozena
Aurten 80 urte bete dituztenak
omendu zituen Larraburua
elkarteak

ARGAZKIA: NEREA MITXELTORENA

Lauretan hogei urte bete dituztenak omendu ditu Larraburua elkarteak.

ETXALAR

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)
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Oskar TXOPERENA
Urtero bezala, Egu-

berri aitzineko larunba-
tean, kontzertua eskaini-
ko dute Abesbatzak eta
musika eskolan dauden
haurrek. Aurtengo kon-
tzertua berezia izanen
da, urrian hildako Pedro
Tapia kideari eskainiko
baizaio ekitaldia. Altsa-
sun eta Arraoitzen ego-
nak dira azken asteo-
tan kantatzen eta 28an
Zegamara ere joateko-
ak dira, baina Abesba-
tzaren kideen errane-
tan, bertzeak gutxietsi
gabe, herrikoa da ilusio
gehienez prestatzen du-
ten kontzertua, eta hau-
xe da hain zuzen ome-
nalditarako aukeratu du-
tena. Seiren bat urte ze-
ramatzan Pedrok Abes-
batzan eta gaixotu zen
arte ez zuen ia entsaio
bakar bat ere hutsegi-
ten. Hagitz gustokoa
zuen kantatzea eta ho-
rrelaxe, kantatuz, omen-
duko dute bere ortzira-
leroko lagunek.      

Kultur Egunak
Ekitaldiz bete-beteak jo-

an zaizkigu abenduaren
5etik 8ra bitarteko egu-
nak. Ekitaldi guziek ha-
gitz harrera ona izan du-
te herritarrengan. Gau-
za aunitz eta ezberdi-
nak ikusi eta entzuteko
aukera izan da: diapo-
rama, antzerkia, hau-
rrentzako jokoak eta as-
teleheneko kirolari bu-

ruzko eguna, denak txu-
kuntasunez antolatuak.
Tartean, Nafarroako Go-
bernuak antolatzen du-
en Udazkeneko Biraren
barrenean, Jorge San-
chez kubatarraren kon-
tzertua ere zegoen,
Igantzin guttitan ikusten
ahal den moduko kon-
tzertua. Udaberri parte-

rako ere zerbait presta-
tzeko asmotan dabila
Euskara Batzordea, bai-
na horren berri emate-
ko aukera geroago ere
izanen dugu. 

Auzolana
Erretorbaitan

Aunitz dira Erretor-
baita edo Parrokiaren

Eguberrietako kontzertua Pedro Tapia
zenari eskainiko dio Abesbatzak
Heldu den larunbatean, abenduak 20, ilunabarreko meza ondotik izanen da

IGANTZI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Kultur Egunetako bertze argazki aunitz izan zitezkeen egokiak oraingo ale
honetan argitaratzeko, baina hauxe izanen da seguraski aurtengo partehar-
tze zabala hobekien isladatzen duenetako bat. Azken eguneko arratsaldean
futbito partida jokatu zuten bi taldeak ageri dira elkarrekin. Egun guzirako
Biltoki Elkarteak prestatutako ekitaldiek –erakusketa, argazki proiekzioa, pi-
lota partidak, etab...- jende aunitz bilduarazi zuten Baratzondon eta plazan. 

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

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

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

etxean urte guzian egi-
ten diren aktibitateak:
musika ikastaroak, es-
kulanetakoak, etabar.
Ehizturien Elkarteak bi-
lerak egiteko eta Abes-
batzak ere ortziralero
entsaiatzeko erabiltzen
dute. Etxearen teilatuak
errepasoa behar zuela
ikusita, bi talde haueta-
ko 25 bat lagun elkartu
ziren auzolanean mol-
datzera azaroaren 22an,
bertze zenbait herrita-
rrekin batera. Lanean
aritutako guziei aben-
duaren 2an Herriko
Etxean egindako afari
batekin eskertu zien Pa-
rrokiak euren laguntza.  

Mugako
Errekaren
garbiketa

Aspaldi honetan Mu-
gako Erreka ingurua ha-
gitz egoera txarrean
egon da. Orain dela biz-
pahiru urtez geroztik Iri-
sarriko bide sarreraren
inguruan, San Juan Xa-
rren ondoan, traste za-
harrak eta zaborra bo-
tatzeko ohitura hartu du
jendeak eta orain arte
egoera penagarrian
egon da. Lehengo ego-
erara itzultzeko itxaro-
penarekin bertako za-
bor guzia bildu eta pa-
rajea garbitu zuen Uda-
lak joan den astean eta
zaborra inon ezin dela
bota gogorazten duen
kartelen bat paratzea
ere ez dute baztertzen.
Orain denok paraje ho-
ri eta bertze guziak
errespetatzea bertzerik
ez da falta. 
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Nerea ALTZURI
Tenore honetan egi-

ten diren ekitaldiei so
eginez, kontu aunitz ez
da sobera aldatzen.
Nahiz eta norberak ur-
teari adio errateko mo-
dua bide batetik edo ber-
tzetik burutzen duen,
Olentzeroak, eguberri
kantak... orohar egube-
rri sasoiko egunak ira-
gaten dira herrian ere.
Herriko eskolako lagu-
nek olentzeroak prest
dituzte eta eskolaz kan-
poko herritarrek egini-
koak izanen ote diren
ikusteke dago. Gaine-
rakoan, oporren teno-
rea abitzear dute, batez
ere irakaskuntza alo-
rreko lagunek.

Baina eskolako ikas-
leek eta irakasleek ez
dute oporraldia presta-
turiko antzezlanak tau-
laratu aurretik hartu. Jo-
an den asteazkenean

eta igandean lau an-
tzezlan aurkeztu zituz-
ten jendaurrean. Aste-
tartean Etxalar eta Igan-
tziko eskolakoen aurre-
an egin zuten emanal-
dia; eta joan den igan-
de arratsaldean berriz,
herrikoen aurrean. 

Gisa berean, Bortzi-
rietako binakako txapel-
ketaren gainekoak kon-
tatu bagenizkizuen,
orain, azaroaren 29an
hasita, banakako III.
lehiaketa martxan da.
Ekaitza Elkartearen ize-
nean, herriko gaztetxo-
ek burubelarri segitzen
dute pilotan. Astebu-
ruetan jokatzen dituzte
partiduak eta herriko
frontoian ere izan dira
eta izanen dira nor-
gehiagokak. Joan den
igandean adibidez, goi-
zez, bertan izan ziren
partiduak hamarretan
hasita.

Olentzeroak eta
tenoreko ekimenak
prest urte xaharra
agurtzeko
Joan den igandean, eskolako
lagunek lau antzezlan taularatu
zituzten jendaurrean

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Nafarroako kantu txapelketako finala azaroaren 22an egin zen Bordatxo dan-
tzalekuan. Hamasei bakarlari, bikote eta talde izan ziren finalistak, bi kan-
poraketa Etxarri Aranatzen eta Zizurren egin ostean. Amaia Telletxeak ere
eskuhartu zuen finalisten artean. Bi alditan ateri zen eskenatokira: Iñaki Lo-
pezekin eta Txari Eletarekin. Amaiak eta Iñakik, "Nire haurra" izeneko se-
aska kanta eta kanta herrikoia kantatu zuten bi ahotsetara eta Oskar Estan-
ga gitarjolearen musikarekin. Amaia eta Txari Olaguetarrak berriz, Beti Mu-
gan taldearen " Geldi " kantatu zuten. Ezagun da herriko gazte honen kan-
tuzaletasuna ttiki ttikitik mantentzen dela. Herriko abesbatzan kantatzen ha-
siz geroztik, Ziorek, jolas tailerrak eta Sortzen ikasbatuaz proiektuetan kan-
tari aritu da kantari lagunak lagun dituela. 

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

.
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ARANTZA

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA
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ttipi-ttapa
Erreka kirol elkarte-

ak, urtero bezala, Men-
diaren Eguna antolatu
du. Aurten, igande ho-
netan,  abenduaren
21ean izanen da. Aur-
ten apustu garrantzitsua
egin du Errekak, zortzi
milako hamalau men-
diak igan dituen Juani-
to Oiartzabal mendiza-
le famatua izanen bai-
ta. Goiz-arratsaldez, eki-
taldiz betea joanen da
eg una .  Go i zeko
7:30etan mendi ateral-
dia eginen da. 12:30etan
poteoa izanen da eta
goiz guzian parapente
erakustaldia izanen da.
14:30etan bazkaria egi-
nen dute Casino elkar-
tean. Bazkalondoa la-
sai ederrean igaro on-
dotik, 19:00etan Juani-
to Oiartzabalen eskutik
zine proiekzioa izanen

da: «Los 14 ochomiles»
filmea eskainiko du Le-
ku-Eder zineman, sa-
rrera librearekin. Proiek-
zioaren ondotik, galde-
rak egiteko aukera iza-
nen da. 

Eskubaloi talde
nagusia pattal
liga hasieran

Errekako mendi tal-
deak ohiko eguna an-
tolatu baldin badu, ezin
dugu erran elkarteko es-
kubaloi talde nagusiak
ohiko liga hasiera egin
duenik. Hau idaztera-
koan ez du partida ba-
kar bat ere irabazi orain-
dik eta, noski, sailkape-
naren zuloan sartua da-
go. Talde nagusiarekin
batera, kadete mailako
nesken eta mutikoen tal-
deek osatzen dute aur-
ten Errekako eskuba-
loiaren ordezkaritza.

Juanito Oiartzabal mendizalea izanen da
Errekak antolatutako Mendiaren Egunean
Abenduaren 21ean hainbat ekitaldi eginen dira

DONEZTEBE

ARTXIBOKOA

Juanito Oiartzabalen «Los 14 ochomiles» filmea eskainiko da Mendiaren
Egunean eta berari galderak egiteko modua izanen da.

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika• DONEZTEBE
Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

& 948631076 • BERA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

Altzate, 19•948630786 •BERABittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan
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Maider Ansa bakarlari aranoarrak
irabazi zuen Kantu txapelketan
Urdangarinen 
Iadanik kantua
abestu zuen
ttipi-ttapa

Maider Ansa arano-
arrak irabazi du, bakar-
ka, Nafarroako XI. Eus-
kal Kantu Txapelketako
finala, azaroaren 23an
Doneztebeko Bordatxo
dantzalekuan egin eki-
taldian. Ansak Mikel Ur-
dangarinen Iadanik kan-
tatu zuen.

Bikoteka, Aritz Ugal-
de eta Iñigo Zabala
agoiztarrek eraman zu-
ten txapela, Pantxo a
eta Pelloren Txikia kan-
tarekin. Taldeka, Le-
kunberriko Gabari tal-
dea izan zen onena,
epaimahaikoen iritziz,
beraiek egindako Erro-
tuko naiz kantuarenga-
tik.Sormen sariak ere
banatu ziren Donezte-
ben. Hitzari aipamena
Arizkurengo Gartxotek
jaso zuen, Egunero kan-
tarekin, eta melodiarik
onenari aipamena Na-
baskoizeko Iñigo As-
purzek jaso zuen, Ho-
rrela eman nahi dut bi-
zitza kantuarengatik.Pe-
llo Zabala orbaiztarrak,
azkenik, bigarren saria
jaso zuen, bakarka, Pe-
llo Zabalaren Sentitu
nahi zaitut kantuarekin,
eta berak jaso zituen ere
sormenari bigarren sa-
riak.Bordatxo bete egin
zen kantariak entzute-
ko, eta giro ona izan zen
ekitaldi a aditu zuten lau-
rehun lagunen arte-
an.Hamasei partaidek
kantatu zuten eta bu-
kaeran, partaide guztiek
hainbat doinu ezagun
kantatu zituzten elka-
rrekin. 

KULTURA



ttipi-ttapa
Doneztebeko Amaia

Iraola (15 urte) Arrasa-
teko Akordeoi Lehiake-
tan «Varietés» katego-
rian lehenengo postua
lortu du, eta bigarrena
Beintza-Labaiengo Iñi-
go Estangarentzat izan
da. «Varietés» katego-
riak  modalitate des-
berdinetako musika mo-
tak elkartzen ditu, ber-

tzeak bertze, jazza, fol-
ka, eta gaur eguneko
musika orokorrean, be-
ti ere soinujoleen tre-
betasuna adierazteko
helburuarekin. Amaiak
txapela eta trofeoaz
gain, 360 euroko saria
lortu du.

Aurten, Arrasateko
Akordeoi Lehiaketen ba-
rrenean, lehenengo al-
diz antolatu da «Varie-

tés» lehiaketa. Guzira
200 soinujole elkartu zi-
ren abenduko lehen as-
te hondarrean Arrasa-
ten. «Varietés» jatego-
rian adin guztietako zor-
tzi partaide aurkeztu zi-
ren. Partaideek derri-
gorrezko pieza bat jo be-
har zuten, bateria eta
baxuaren laguntzaz, eta

beraiek hautatutako bi
pieza. Bai Amaia, bai
Iñigo, Zarautzen ospa-
tuko den Akordeoi As-
tean kontzertu batean
parte hartzera gonbida-
tuak izan dira. Kontzer-
tu horrek, bertzeak ber-
tze, Joxan Goikoetxea,
Mañuel Sorzabal, Fran
Idareta edota beraien

irakaslea den Iñaki Die-
guez bilduko ditu.

AKORDEOI JAIALDIAN
URREZKO DOMINA

Bertzalde, Akordeoi
Jaialdian, 12 urteraino-
ko B kategorian, Do-
neztebeko Asier Otxan-
dorenak Urrezko Domi-
na irabazi du.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Agorreta musika
eskolako ikasleen
arrakasta Arrasateko
Akordeoi Lehiaketan
Amaia Iraola doneztebarra
garaile eta Labaiengo Iñigo
Estanga bigarren izan ziren

MALERREKA 

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…

ARTXIBOKOA

Iñaki Dieguez, Doneztebeko Agorreta Musika Eskolako akordeoi irakaslea
bere ikasleekin. Urteetako lanak emaitzak eman ditu aurten Arrasateko lehia-
ketan eta Akordeoi jaialdian.

Maria Segunda 
IRURETA INDART
«Amatxi xarra»

Elgorriagan hil zen 2003ko azaroaren 24an

Zure azken arnasa
zure azken adioa
bizitzaz zipriztindurik
utzi duzu gure artean
gaur eta betiko
bihotzez maite eta
bihotzez gogoratuko zaitugunontzat.

ZURE FAMILIA.

Eskela eta
eskertzak

948 631188
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Juana Mari SAIZAR
Eguberri garaian au-

rreko festa edo jaia
abenduaren 7an negu-
ko festa antolatu zuen
Guraso Elkarteak.

Eguraldia lagun ze-
la, trikitilari eta pande-
rojoleak herriari buelta
eman zioten. Bitartean,

plazan taloak erretzen
eta dantzari eta pilota-
riak bere emanaldia es-
kainiz aritu ziren.

Herri bazkaria egin
zen, axuria txilindron
erara. Prestatzaileen ar-
tean, Mari Carmen Gar-
mendia suertatu zen ga-
raile. Ondotik, trikitixa

txapelketa egin zen eta
bukatzeko, Antsa ahiz-
pen kantaldia. Txundi-
garria eta ederra suer-
tatu zen. Han bildu zi-
renek ederki gozatu ahal
izan zuten.

Mikel Olazabal
azpitxapeldun

Mikel Olazabal he-
rriko pilotari gaztea, az-
pitxapeldun suertatu zen
gazte mailako Nafarro-

ako lau terdiko txapel-
ketan, Guillermo Mazo
Memorialean. Labriten
jokatu zen finalean 10-
18 galdu zuen Iñaki La-
rralde lesakarraren kon-
tra.

Neguko festa
egin zen
abenduaren 7an
Mikel Olazabal pilotaria
azpitxapeldun Nafarroako
gazteen lau terdiko txapelketan

ARESO

Argazkia: Juana Mari
Kantaldi txundigarria eta ederra eskaini zuten Ansa ahizpek.
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Esteban AROTZENA
Orain dela aste ba-

tzuk, Orsari adjudikatu
zizkion Udalak hainbat
baserritako bide galipo-
tatzeko lanak, ekono-
mikoki eskaintzarik one-
na izateaz gain (288.000
euroko aurrekontua
246.000 eurora jeisten
zuen enpresa honek),
Nafarroako Gobernuak
agintzen zuen bezala
aurten bertan lanak has-
tea ziurtatzen zuelako.
Orsak bete du esanda-
koa eta lerro hauek ida-
tzi ordurako, eginak zi-
tuen proiektuaren ba-
rreneko kilometro ba-
tzuk, Attaborroko gaina
bitartekoak hain zuzen.
Honetaz gain, galipota-
tuko diren bideak ho-
nako hauek dira: tele-
bistako errepetidoree-
tatik aurrera Alkainzu-
riain auzokoa; Domi-
ñazpi eta Domiñakoa.
Aitasemegi auzoan Tu-
benekobordako bide-
gurutzetik bi kilometro
herri aldera; eta Benai-
soroko bidegurutzetik
Artantxuko atariraino;
Rezolako bidea Kape-

roraino; eta azkenik,
errepidetik Alduntzin-
bordarako atakaraino-
koa.

Aipatutakoez gain,
beste puskaren batzuk
ere galipotatuko omen
dira, aurrekontu guzia,
288.000 euroak alegia,
erabiltzeko asmoa bai-
tu Udalak. Dirutza ho-
nen %60a Iruñetik eto-
rriko da eta gainerakoa,
jakina, herriak berak or-
daindu beharko du. Aur-
tengo kanpaina hone-

tatik kanpo gelditutako
beste hainbat bide ere
galipotatuko omen dira
ondorengo urteetan, Na-
farroako Gobernuak
aurten bezalako lagun-
tzarik ematen baldin ba-
du. Horrelaxe esan zi-
gun behintzat Herriko
Etxeko obretako zine-
gotziak.

Belate
txapelketako
finalak

Hurrengo larunbat

goizean, abenduak 20,
Belatek antolatzen duen
pilota txapelketako gu-
re zonaldeko ligako fi-
nalak jokatuko dira he-
rrian. Bederatzi partida
guztira, eta finalisten ar-
tean, goizuetar asko iza-
nen dira.

San Andres
Eguna

San Andres Eguna
ederki aski ospatu zu-
ten eskolan azaroaren
27 eta 28an. Bertso saio-

ak, antzerkiak eta urte-
roko bertso-paper lehia-
ketak osatu zuten Xal-
toren oroimeneko aur-
tengo egitaraua.

Suhiltzaileei
dirulaguntza

Herriko suhiltzaile bo-
luntarioek 7.651 euro-
ko dirulaguntza jasoko
dute parkearen mante-
nimendurako eta mate-
riala erosteko.

Orsa enpresa hasi da hainbat
baserritako bideak galipotatzen
Abenduaren 20an Belate pilota txapelketaren finalak jokatuko dira herrian

ARGAZKIA: ESTEBAN

Elkartea gainezka eta giro ederra azaroaren 29ko zekor jatean. 

GOIZUETA

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

SAROBE
okindegia

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

Azaroaren 28an
burutu zen Xanto Sa-
riaren finala. Beti be-
zala, Goizuetak har-
tzen du Nafarroako
gazteei zuzendutako
bertso txapelketa ho-
nen finala. Umore
Onan egindako saio-
an, Jon Barberena eli-
zondarra suertatu zen
txapeldun eta Oskar
Estanga azpitxapel-
dun. Afalondoan bil-
du ziren bertsozaleek
saio eder batekin go-
zatu ahal izan zuten.

Xalto Sariko
txapela
Elizondora

PERTSONAIA
Jon BARBERENA
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LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr
ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
& Dantxarinea (0034) 948 599 400

D A N T X A R I N E A k o
LLaannddiibbaarr
I B A R D I N g o
VVeennttaa PPeeiioo e t a
B E H O B I A k o
MMaarriioonnnnaauudd- e n
UUSSAAIINN GGOOXXOOEENN TTXXOOKKOOAA 
aauurrkkiittuukkoo dduuzzuu..
markarik ezagunenetan
aukera zabala.

Zatoz eta ikusi! 

VENTA PEIO
& Ibardin (0034) 948 630 719

Euskal Herriko
preziorik 
hoberenak

Eguberri eta egun
berezi hauetan 

gustoko opariak egin
eta jasotzeko.

ROCHAS
CHRISTIAN DIOR

BIOTHERM
CLARINS
CHANEL

YVES SAINT LAURENT
GUERLAN

PACO RABANNE
THIERRY MUGLER

ARMANI
… & Behobia (0034) 943 631011

Mª Juncal Labandibar karrika, 13B



TTxxiirrrriissttaa

Elizagibela, 2 • DONEZTEBE • 948 450881

DDeesskkoonnttuu bbeerreexxiiaakk 
tteennppoorraaddaakkoo aarrrrooppaattaann

Santiago10, behea • ELIZONDO 

“BITXO”

Promozioa

Lentzeria 
Mertzeria

Kanttonberri 2
Bera

Tel: 948 625 411

Motozerra bat erosterakoan
oparia izanen duzu



Guria
DROGERIA

LURRINDENDA

Altzate, 37 • BERA • 948 630 388

Lurrinak, opariak, bisuteria...

MAITE
arropadenda

MAITE
arropadenda

MAITE
arropadenda

bakeroak • kirol jantziak • puntuzko jertseak
Merkatarien karrika, 7 • 948 450879 • DONEZTEBE

Tel. 948 625 444

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Negu honetan
zatoz
Ostizera

Parrokia, 17 • DONEZTEBE

948 450 289
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Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

AUKERA HANDIAK

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

Urte Zaharreko
KOTILLOIA

Animatuenentzat Lenkonea jatetxeak ondotik eskaintzen
dizuegun menu dotorea prestatu du. Ondotik, 

musikarekin hornitutako gau magikoa izanen da.

Menua
• Txanpain frantzesa eta kanapeak
• Etxeko foie tarrina Pedro Ximenezen geléarekin eta laranja
marmeladarekin lagundua.
• Lurrunetan egindako abakando edo bogavante xerratua termidor
erara (trufa eta foierekin)
• Churra arrazako esneko bildotsaren milorria plantxatik
pasatutako orburu edo alkatxofa freskuarekin.
• Urtezaharreko pastela bere 12 mahatsekin.
• Turroiak eta mazapanak
• Pico Cristobal kafea eta kopa
• Txanpain frantzesa afari osoan
• Ardoak: beltza, gorria eta txuria (Iñurrieta)
Musika eta kotilloi-poltsa

PREZIOA: 126 e pertsonako
ERRESERBAK. Abenduaren 24a baino lehen Jatetxean 
(Tel.: 948 625542) Pertsonako 60 euroko seinalea.
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Ameztia
• Ostala • Jatetxea • Ostatua

Tfnoa: 948 450 028 • DONEZTEBE

Jatetxea URTE ZAHARREKO
A F A R I A K

LARUNBAT GAUERAKO
Sagardotegiko menu berezia

Entsalada
Bakailua tortillan edo prexittua

piper berdeekin
Txuleta

Gazta, intxaur eta
etxeko menbrilloarekin

Sagardoa
Kafea

Prezioa: 17,50 ee B.E.Z a barne

• Urdai azpiko iberiarra 
tomatez eta olioz igurtzitako ogiarekin

• Marisko Salpikoia
• Garaiko kardoa foierekin

• Baserriko oilaskoaren salda
• Legatz-solomoa txangurroz betea

• Azpixuna parrillan onddoekin
• Kafe biskuita

• Ardoa “Gran Feudo Crianza 99 Bodegas Chivite”
• Kafea, kopa eta puroa

• Zoriontasun mahatsak eta sorpresazko poltsa

Prezioa: 49,50 ee B.E.Z a barne

Erreserbak egiteko deitu: 948 45 19 02 • 948 45 00 28

Ostatua 

Asteburuetan etorri zaitez 
bokatak eta pintxoak dastatzera 

TB digitalean futbol partiduak ikusten dituzun bitartean!!
Larunbatetan izugarrizko martxa izanen duzu!!

Bokatak eta pintxoak 
Bokatak eramateko

948 450028

Ameztiako langileok eskerrak 
eman nahi dizkiegu bezero guziei
gurera etortzeagatik. 
Zorionak eta Urte Berri On!



Urte berri on!Urte berri on!Urte berri on!

Urte Berri On!

Loredenda

Altzate 32 • & 948 631 121 • BERA

AURPEGI SOLARIUMAREKIN
MANIKURA ETA MAKILAIA

& 948 450922

San Migel • DONEZTEBE

Masaje eta depilazioak:
Ana (676 198556)

Urte berri on!
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Mikel ILLARREGI
Duela aste batzuk

herriko gazteak biltzen
hasi ziren berauen ar-
teko harremana sendo-
tzeko asmoz. Ekimen
ezberdinak bultzatu nahi
dituzte eta modu horre-
tan komunikazioa bul-
tzatzea dute helburu.
Abenduaren 5ean he-
rriko plazan izan zuten
lehen agerraldi eta ar-
gazkia. Alde batetik gaz-
te orori egitasmoaren
berri zabaldu nahi izan
zuten eta bestetik aipa-
turiko ekimenetan hasi.
Hala, futbolin partidak
zituzten antolaturik, ge-
ro taldearen aurkezpe-
na eta bukaeran argaz-
kia. Lokalaren beharra
garbi azaldu zuten, bai-
na bitartean, ondoren
bezala, ekimenak au-
rrera eraman nahi di-
tuzte, hala nola, kon-
tzertuak, hitzaldiak, tai-
lerrak…

Dagoeneko udalari
gutun bat igorri diote be-
raien asmoa azalduz eta
Atakabeltzan izan be-
har duten tokia eskatuz.
Orain arte bileretan ho-
geiren bat lagun bildu
badira, aurkezpen egu-
nean hirurogei baino
gehiago baziren. Euren
agitasmoa, 15 eta 25 ur-
teko gazteentzat zu-
zenduta dago.

Noraino
ikurrinarekin?

Honez gero denok
aditu dugu “Leitzeko iku-
rrinaren” inguruan da-
rabilzkiten kontuak. Iku-
rrinaren inguruko gora-

beherak oso aspaldiko-
ak badira ere, azkenal-
dion geratutakoa, irai-
lean du hasiera berria.
Alkateak Atakabeltzan
ikurrina jartzekoaren al-
deko ebazpena kalera-
tu ondoren (irailaren
22an),Toki Administra-
zioko kontselariak, Na-
farroako ikurren legea
aipatuz, erresoluzioa
bertan behera utz de-
zaten agindu zion uda-
lari. 

Bestetik Nafarroako
eguna hurbiltzen zela
eta, gutun bat igorri zion
Catalan jaunak alkate-
ari, aipaturiko “ikurren
legeak” dioena gogora-
raziz eta bete ditzala es-
katuz. Alkateak “inpug-
nazioa” errekurritu egin
du eta honekin batera
beste udal taldeekin
(EA, Larrain eta Aralar)
bilera egin du egoera
aztertzeko. 

Bere taldeak, Aralar
taldeak, prentsa ohar

bat kaleratu du Nafa-
rroako Gobernuak “ar-
tifizialki piztu duen ika
mika” salatuz. Leitzan
ikurrina kentzea herria-
ren nahiaren kontra jo-
tzea izanen litzatekee-
la esanez, “arazo hau
beste batzuk estaltze-
ko erabiltzen ditu go-
bernuak” adierazi dute.
“Nafarren etorkizuna,
bere identitate plurikul-
turala eta soziala kon-
tutan harturik” dira lei-
tzarron kezkak, “eta ez
Atakabeltzan jarrita da-
goen ikurrina”.

Mendi irteera
Piriniotara
Igande honetan mendi
irteera izanen da Piri-
neotako Vall d´Echo,
Oza Oihanean. Elurra-
ren arabera erabakiko
da nora joan. Dena den
autobus txikia betetze-
ko adina jende apunta-
tuz gero trabesia eginen
da hemendik Zuriza al-

dera. Irteera bezperan,
larunbatean, eginen da
plazatik.

Zineman
atseden
Zineko funtzionamen-
dua eramaten dutenek,

Herriko gazteen arteko harremana
sendotu asmoz sortu da Berpiztu
Ikurriñaren inguruan polemika artifiziala sortu nahi dutela dio Aralarrek

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Atakabeltzan izan behar duten tokia eskatu dute gazteek.

LEITZA FLASH
Hilherria,
“azken tasa”
“Udal hilerriaren erabi-
lera eta hura erabiltze-
ko eta hartan zerbitzuak
egiteko eskubide eta ta-
sak arautzen dituen or-
denantza” onartu zuen
udalak azkeneko batzar
orokorrean. Titulo luzea
duen onarturiko orde-
nantza honetan, berta-
ko administrazioa, zu-
zendaritza eta zaintza
udalari dagokiola gogo-
razten du. Bestet ik
hauek zein ahalmen da-
karzten aipatzen ditu eta
era berean, zer nolako
betebeharrak eskatzen
dituen; langileak, bal-
dintzak… Hilotzak zen-
bat denboratan behar
duten panteoietan, ni-
txotan nahiz lurpean, ze-
hazten du. Hauetan no-
labaiteko aldaketaren
bat balego, hau, epaile
batek emaniko baime-
naz behar du izan. Ta-
sei dagokionez, lurrean
edo panteonean ehorz-
teak 156,26 euro. Ni-
txoan 112,51 euro. Ho-
bitik ateratzea, eskatzen
bada, 93,76 euro.

Eguberri zoriontsuak eta 
Urte Berri On opa die 

langile eta bezeroei

Ofiziala eta laguntzailea behar
dira berehala lanean hasteko

Eguberri zoriontsuak eta 
Urte Berri On opa die 

langile eta bezeroei

Ofiziala eta laguntzailea behar
dira berehala lanean hasteko

Ihauteriak igaro arte
eten dituzte emanaldiak.
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ttipi-ttapa
Baztandarren Biltza-

rra Elkarteak eta Baz-
tango Mendigoizaleak
taldeak Eguberrien in-
guruan zenbait kultur
jarduera prestatu dituz-
te. Lehendabizi Erdiz Bi-
zirik izeneko mendi itzu-
lia egin zuten azaroa-
ren 30ean eta aben-
duaren 13an Gozategi
taldearen kontzertua an-
tolatu zuten Antxitone-
an. Hemendik aitzin,
abenduaren 20 eta
21ean, hogeita lau or-
duko futbito txapelketa
prestatu dute. Bertan
izen emateko edo in-
formazioa jasotzeko 948
581279 telefonora dei-
tu behar da. Abendua-
ren 22an, Jon Belokiren
«Jainkosen altzoan»
diapositiba emanaldia
eskainiko da Elizondo-
ko  A r i z kunenean ,
20:00etan.

Abenduaren 27an,
«Kutsidazu bidea Ixa-
bel» antzezlana ikusgai
izanen da Elizondoko
frontoian 19:00etan eta
antolatzaileek jakinara-
zi dutenez, berogailuak

ere paratuko dituzte.
Abenduaren 29an, Pa-
txi Lasarteren «Euska-
di-Txina bizikletaz» dia-
positiba emanaldia iza-
nen da Elizondoko Ariz-
kunenean 20:00etan.
Heldu den urteko urta-
rrilaren 2an, azkenik,

«Txina, dragoia erna-
tzen delarik» diapositi-
ba emanaldia eta «He-
lloak Txinan» liburuaren
aurkezpena eginen du-
te Asier Gogortza eta
Jon Abril beratarrek Eli-
zondoko Arizkunenean,
20:00etan.

Baztandarren Biltza-
rrak eta Baztango Men-
digoizaleek Erdizen Al-
deko Batzarra, EHNE
sindikatua, Antxitonea
Trinketea eta Diaro de
Noticias egunkariaren
laguntza izan dute eki-
taldi hauek antolatzeko.

Kultur ekitaldiak Baztandarren
Biltzarra eta Mendigoizaleen eskutik
Eguberrietako Kulturaldia prestatu dute

ARGAZKIA: IRUNE ETXEBERRIA

Arraiozko Ariztia elkartean herritarrek egindako eskulanak, laboreak, mar-
golanak eta bertze hainbat gauza ikusteko modua izan zuten abendu hasie-
ran egindako erakusketan. Erakusketa honetaz gain bertze hainbat ekitaldi
izan zituzten Kultur Astearen barnean.

BAZTAN

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

FLASH
Gurasoen
Eskola
Lekarozko
Institutuan
Lekarozko Institutuko
Guraso Elkarteak, Eli-
zondoko Osasun Zen-
troaren laguntzarekin,
ikastetxe honetako gu-
rasoendako eskola gau-
zatu nahi du. Eskola ho-
nek duela hiru ikastur-
te izan zuen esperien-
tzia «arras positiboa»
izan zen eta aurten ho-
ri berreskuratu nahi da.
Bina orduko bortz saio
eginen dira, 14:00etatik
18:00etara, urtarrilaren
14 eta 28an, otsailaren
11n eta martxoaren 3
eta 17an, Lekarozko Ira-
kasleen Laguntza Zen-
troan (CAP). Bertan ize-
na eman nahi duten gu-
rasoek abenduaren 20a
arteko epea izanen du-
te eta horretarako insti-
tutuko idazkaritzara jo
behar dute.

Jorge Oteiza
Museoa
Jorge Oteiza Museo Et-
nografikoari laguntzeko
hitzarmena sinatu zuten
Nafarroako Gobernuko
Kultura eta Turismo kon-
tseilariak eta baleko al-
kateak. Udala manteni-
menduaz eta garbike-
taz arduratuko da eta
Iruñetik 6.385,62 euro-
ko laguntza emanen da
aurten. Nafarroako Sa-
rean sartuko da Museo
Etnografikoa.

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

 



2003/12/18 • 364. zbk. 

herriz herri 25

Aldudeko errepidearen kontra
azaldu da «Belaun aldea Bizirik!» 
Abenduaren 11n egin zuen taldeak aurkezpen ekitaldia

ttipi-ttapa
Elizondo-Aldude lo-

tuko dituen errepide egi-
tasmoaren aitzinean
hausnarketa plazaratu
zuen abenduaren 11n
Belaun aldea Bizirik! tal-
deak. Talde honen us-
tez egitasmoa «hutse-
tik berria da, ez da le-
henago dagoen bide ba-
ten gainean egina, ez
da deusen hobekuntza,
ez moldatzea, errepide
berria da egin nahi de-
na. Alta, Baztango Uda-
lak eta Nafarroako Go-
bernuak izenpetutako
hitzarmenean, bide ba-
ten hobekuntza eta mol-
datzea da onartu dena.
Baina honek paradoxa
bat sortzen du, inguru
horretan biderik ez da-
goen neurrian, ez baita
halakorik egiten ahal».
Errepide egitasmoa Bai-
leiko lepotik abiatuta,
Basegiko oihan eta mal-
karrean barna Ballaba-
rrengo erreka zokoa gu-
rutzatuz, Ixtiko lepora
aterako da; eta lepo ho-
rretatik, Larrabeltz eta
Hargibel mendien he-
galetan dauden paga-

dietan gaindi, Iruritaba-
rrengo eta Zaguako
erreka zokoak gurutza-
tuko ditu, Belaungo le-
porat ateratzeko eta on-
dotik, Alduderat jauste-
ko. Gaurgero, egitas-
moaren idazketa eta la-
nen zuzendaritza lanak
esleitu dituzte, Belaun
aldea Bizirik! taldearen
ustez, «onarpen formal

ez ofizialik ez duen egi-
tasmo batendako, ho-
rrek erran nahi duen sos
publikoen erabilera bi-
degabearekin».

Hitzarmenean ez de-
la azterketa edo ikerke-
ta bakar bat ere aipa-
tzen azpimarratu du tal-
deak, «ez da inongo da-
turik ematen, ez diag-
nosirik aurkezten, ema-

ten diren arrazoiek ez
dute inongo oinarri zien-
tifikorik, eta ondorioz, ez
dute errepide berri ho-
nen beharra justifika-
tzen». Arrazoi hauetan
eta bertze batzuetan oi-
narrituz, egitasmoa al-
de batean uzteko gal-
degin dio Belaun aldea
Bizirik! taldeak Baztan-
go Udalari.

ARGAZKIA: TOTU ITURRALDE

Belaun aldea Bizirik! taldeak prentsaurrekoa eskaini zuen abenduaren 11n
Arizkunenean, Elizondo-Aldude errepidearen egitasmoaren aurkako jarrera
agertarazteko.

BAZTAN

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

1928ko otsailaren
3an sortu zen Irurita-
ko Zapatilenean Juan
Felipe Franchez. Ha-
mahiru urterekin sartu
zen seminarioan eta
1953ko ekainaren
28an apeztu zen. Be-
raz, aurten 50 urte be-
te ditu apeza lanetan
eta omenaldien txan-
da ailegatu zaio. Az-
keneko 25 urte baino
gehiago Azpilkueta eta
Amaiurren ari da ape-
za lana betetzen. Az-
pilkuetarrek ekainaren
29an omendu zuten
eta Amaiurko herriak
abenduaren 6an egin
zion omenaldia. Juan
Mari Aleman Amaiur-
ko alkateak makila es-
kaini zion herritar gu-
zien izenean. Juan Fe-
lipek erran zuenez, «ez
zidaten deus eman be-
harrik, baina aunitz es-
kertzen diet, beti atse-
gina baita jendeak mai-
tatzea». 

Iruritarrak 50
urte bete ditu
apezgoan

PERTSONAIA
Juan Felipe FRANCHEZ



Saski eta Xan
Olhain ikastolak bil-

tzar nagusia azaroaren
23an egin zuen. 15 bat
gurasok parte hartu zu-
ten, bai eta herriko au-
zapezak. Lehenik kon-
tuak onartuak izan ziren
eta joan den ikasturte-
an egindakoak aipatu
ziren. Hala nola Sarako
bestetako jardunaldiak,
Olentzero, Ihauteriak,
ate idekiak… Ondotik
gurasoak etorkizunari
begira jarri ziren, proiek-
tuak eta egin beharrak
aipatuz. Ikastolako ar-
duradunek etorkizuna
baikorki ikusten dute.
Momentuan haurren ko-
purua 19tan da bainan
ikasturtea f initzean
24raino upatuko da eta
heldu den ikasturtea 30
haurrekin hasiko dute.
Aurtengo berrikuntza
nagusia CPko klase bat
idekitzea izan da. 6 haur
dira lehen urte horretan.
Hemendik goiti, CE2 ar-
te, urte guziz klase be-
rri bat idekitzea izanen
da helburu nagusietari-
ko bat. Anartean helbu-
ru xumeago batzuk fin-
katu dituzte. Berria
egunkarian parte har-
tzea, Olentzeroko bes-
ta, Antzerkiak, Ataune-
ko eskolekin harrema-
nak sortaraztea, urte
hondarreko ateraldia eta
bertze jardunaldi ainitz.

Errugbia
Sarako taldeak bi-

garren fasearenzain da.
Lehen fasean kasik ma-
txa guziak galdu eta, bat
baizik, basurdeek ez du-

te deus espero lehen fa-
se huntatik. Azken ma-
txan berriz galdu zuten
etxean Kanboren aurka
9 eta 13. Ez zuten ma-
txa txarrik egin bainan
jokalari gakodun ba-
tzuen eskasa sentitu
zen, berreziki alboko xa-
keetan.

Esku balona
Sarako esku balo-

neko taldeak 10 urte be-
teko ditu aurten. Horren
kari afaria antolatzen du
abendua ren  13an
Omordiako gelan. Ape-
ritifa Sarako Urtxintxak
elkarteak eskainiko du.
Afaria, aldiz, 20 euro pa-
gatu beharko da kopa
eta kafearekin.

Marrazkiak
Eguberrietako, turis-

mo bulegoak marrazki
txapelketa bat antolatu-

ko du haurrentzat. Ma-
rrazkiaren gaia egube-
rrieri buruz izan behar-
ko du edo olentzerori
buruz. Partehartzaileek
marrazkiaren gibeleko
aldean deitura, izena,
adina, ikasgela eta etxe-
ko telefonoa eman be-
harko dituzte. Marraz-
kiak abenduaren 17a
baino lehen turismo bu-
legoan egon beharko
dute. Marrazki hobere-
nak sarituak izanen di-
ra. Obra guziak Turis-
mo Bulegoko gelan ikus-
ten ahalko dira bakan-
tza denboran.
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Olhain ikastolak
biltzar nagusia egin
zuen azaroaren 23an

SARA 

ARGAZKIAK: XAN

Momentuan haurren
kopurua 19tan da Ol-
hain ikastolan, bainan
ikasturtea finitzean
24raino upatuko da eta
heldu den ikasturtea 30
haurrekin hasiko dute. 

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519
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Margari eta Koro
Eskolako 4. eta 5.

mailako ikasleei Proiek-
tu Europear batetan par-
te hartzeko aukera es-
keini zaie. Proiektu hau
Frantsesa hizkuntza lan-
tzen duten eskoletara
zuzendua da, eta ho-
rren araberan Iparral-
deko eskola batekin ha-
rremanak sortu behar
dira. Kasu honetan  Sen-
pereko eskolako ikas-
leekin izanen da, eta ha-
rremanatzeko modua
dantza eta hizkuntzaren
bitartez izanen da.  Dan-
tzari dagokionez, Mia-
rritzeko “Eskola Koreo-
grafiko”ak urte osorako
lan bat proposatua du,
haien partetik dantza ira-
kasle bat eskolara bi-
daliz. Horretaz gain,
zenbait ateraldi ere pro-
posatzen dira, eta le-
henbizikoa jadanik egi-

na da: Ikasleak Miarri-
tzen egon ziren Miarri-
tzeo Balet Koreografi-
koak eskeintzen zuen
“La cigarra” antzez-dan-
tza ikusten.

Erakusketa
Urdazubiko
klaustroan

Ez aspaldi egin zen
bezala, eta arrakasta
ikusi ondoren, Cou-

rougnon margolariak Ur-
dazubiko Monastegiko
klaustroan erakusketa
bat antolatu du. Aur-
kezten diren margoak
1962 eta 2003 urte bi-

tartean eginak daude,
eta erakusketak  “Alai-
tasuna”   du izena. Aben-
duaren 4etik urtarrilaren
18raino egonen da ire-
kita, goizeko 11:30tatik
arratsaldeko 17:30tara.

Antzezlana
Zugarramurdin

Akelarre elkarteak
antolaturik eta “Marixan
ostatua” eta “Kisulabe
elkarte”en laguntzakin,
abenduaren 14ean Be-
rako “Emaitza” antzer-
ki taldeak “La herencia
de Tia Cornelia” an-
tzeslana eskeini zuen.
Antzerki talde honek
duen berezitasuna , par-
taidea guztiak emaku-
meak direla da. Hoieta-
ko bat, Inma Uranga,
Zugarramurdikoa da,
eta horrengatik ere he-
rriak  lan hau ikusteko
nahia erakutsia zuen.

Europako proiektu batean parte hartuko
dute eskolako ikasle batzuk
Courougnon margolariaren lanak ikusgai daude Urdazubiko klaustroan

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinu…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDOSantiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA

iturgintza
Kalefakzioa

Saneamendua
Gasa

& 948 510086 / 510156
fax: 948 610856

LEITZA

ARTXIBOKOA

Aitzineko
erakusketan
izandako
arrakasta
ikusi ondotik,
Courougnon
margolaria-
r en  l anak
ikusgai iza-
nen dira Ur-
dazubiko
monastegiko
klaustroan
heldu den ur-
teko ilbeltza-
ren 18a arte.
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Olentzero heldu da gure herrirat
abenduaren 20an
Angela eta Xamo

Olentzero etorriko da
gure herrirat abendua-
ren 20an, 5ak eta erdi-
tan, iluntzearekin. Urte
guziz bezala, herriko
haur guziek Olentzero-
ren bisita  ospatuko du-
te, haren aireak kanta-
tuz. Herriko karriketan
usaiako ibilaldia egina-
raziko diote gomitari, Az-
kaindar guziek urtean
zehar herrirat aldi bat
bakarrik etortzen dena
ikus dezaten. 

Bainan Olentzeroren
etorria igurikatzean, gan
den urtean egina zen
bezala, Nafarroako Kul-
ki elkartea etorriko da
herri jokoak haurreri era-
kustera. Hala nola ba-
serriko joko tradiziona-
len inguruan, lasto al-
txaketa, hankapaloak,
lokotx bilketa, eskuorga
eta bertze motako jo-
koetan parte hartzen
ahalko dute herriko hau-
rrek. 

Gero, desfilerat gan
aintzin, Elgarrekin eta
Altxa lili  taldeek kraka-
da bat eskainiko dute Bil
tokin. Olentzerorekin ibi-
laldia egin eta, egune-
an parte hartuko duten

helduek gomitatuak iza-
nen dira Plazan osta-
tuan arratseko poteoa
hasteko. 

Bihotzonen
ohoretan

Gan den hazilaren
30an, igandearekin, he-
rriko etxeak bazkari bat
antolatu du azkaingo el-
karteen bihotzonen oho-
retan. Eguna horren bar-
na, urtean zehar sozial,
kultur edo kirol gerta-
kariak proposatzen di-
tuzten jendeen lana os-
patu nahi zuten herriko
hautetsiek. Eta egia

erran, denek badakigu
ez zela orain arte hola-
ko omenaldi bat seku-
lan gertatu gure herrian. 

Mezaren ondoren,
aperitifaren tenorian el-
garretaratu dira Bil to-
kin bazkaltiarrak. Gero,
Ikastolako Erentabil el-
karteak egindako baz-
kariaren inguruan mo-
mentu goxo bat pasatu
dugu, Firmin eta Xumai
bertsu batzu botatuz,
Martintxok ere bizpahi-
ru kanta eskainiz, arra-
tsalde guzia Panpi La-
duchek eta bere musi-
kariak alaiturik. 

Ororen aintzinean lan
egiten duten bihotzonek
bai ta ere itzalian obra-
tzen dutenek elgar bil-
tzeko parada izan dute,
urtean behin bederen.
Egun horren ondorioa
ikusirik, bazkaltiar gehie-
nek erran dute entsegu
hori urtero luzatu be-
harko dela, baina azken
gauza hau ez baita biho-
tzonen eskuetan, mi-
lesker, beraz, herriko
etxeari...  

Martintxo
Gan den abendua-

ren 12an ostiralarekin,

Martintxok bere urteko
azken gaualdia antola-
tzen du Bidegurutzea
ostatuan. Hitz ordu ho-
nen kari, Olentzeroren
arno autaketa eginen
da, lehen egiten zen be-
zala. Olentzero etxerat
etortzen zelarik, opa-
rriak uzten zituen arno
baso bat supazter on-
doan atsematen balin
bazuen bakarrik. Ba-
tzuek emendatzen du-
te ere arnoa ona atera-
tzen balin bada, oparri
pullitago bat uzten zue-
la.... Beraz, gure ohidu
zaharrak atxiki balin ba-
ditugu, badakigu zer
egin heldu den 12an...
aitzaki ederra ! Eta bix-
tan da, gaualdi hontan
kantatzeko parada iza-
nen duzue, bai Olen-
tzeroren kantak, bai ta
usaiakoak. 

Meza ondoren, aperitifaren tenorian elgarretaratu dira Bil tokin bazkaltiarrak.

AZKAIN

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

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

BAZTANBAZTANBAZTAN



Franc DOLOSOR
Jean-Baptiste Etxe-

berri, Ormako langileen
abokatak salaketa bat
presentatu du enpresa
huntako nagusiaren
kontra. Azkenean, Or-
ma hetsiko da eta 63
langile kanpo emanen
dituzte. Orma likidazio
judizialean ezarri zuen
gan den abenduaren
8an Baionako merkata-
ritza auzitegiak. Langi-
leen ordezkariak berak
horixe galdetu zuen ez
baitzen nehor agertu en-
presa berriz abiarazte-
ko. Langileek osatuko
luketen kooperatibaren
ideia ere ez zen gauza-
tu azkenean. Etxeberri
abokatak uste du An-
gelini Ormako buruak
iruzurra egin duela, has-
tapenetik lantegi hori
hestea nahiago zuela-
kotz bere bertze enpre-
sak salbatzeko gisan.
Orma hilez Angelini lan-
tegiaren burua salbatu
dute. Biek harreman zu-
zena zuten, Angelini Or-
maren hornitzaile eta

kliente bakarra zelakotz.
Azken auzian, be-

ren duitasuna erakutsi
zuten langileek azken
memeturaino lanean ari-
tu direlakotz. Angelini
nagusia aldiz ez zen au-
zian agertu ere egin. Or-
maren hestea golpe go-
gor berri bat da Senpe-
reko ekonomiarentzat.
Duela lau urte Yplon kos-
metika lantegiak bere
ateak hetsi zituen. De-
sindustrializazio hunek
gure ekonomiaren ge-
roa iluntzen du.

Suhiltzaileek
mende erdi bete
dute lanean

Mende erdi bat ber-
tzeen zerbitzuko. Hori
da gure su-hiltzaileek
hazilaren 30ean ospa-
tu zutena. Urtemuga be-
rezi huntan, lehen su hil-
tzaileak ohoratu zituz-
ten eta omenaldi bat
egin zitzaioten 1958ean
lanean hil ziren bi su-
hiltzaile zeneri.    50 ur-
tez aldaketa ainitz eza-
gutu dute su-hiltzaileek.

JP Irabolak manatzen
zituen 12 gizonek hasi
zuten lana 33 su-hil-
tzailek eta bi medikuk
segitzen dute gaur. Has-
tapenean, su-hiltzaile-
ak pilota plaza ondoan
eraiki zen garaje bate-
an kokatuak z i ren.
1982az geroz Jean-Jo-
seph Jorajuriaren ardu-
rapean kaserna berri ba-
tean biltzen dira 33 gi-
zon eta bi mediku.

Lehen urteetan, 25
ateraldi segurtatzen zi-
tuzten urtero Senpere-
ko su hiltzaileek. Gaur-
ko egunean, 380 egiten
dituzte. Lehen ere alta,
lan haundia egiten zu-
ten. Sua hiltzeko hodi-

rik ez zuten lehenago
eta palak baliatzen zi-
tuzten. Keak traba haun-
diak sortzen zituela go-
goan dute denek. Su hil-
tzaile ohiak oroitzen di-
ra gaitzeko lana izan zu-
tela 1963ko ormateekin.

20 ur te  berantago,
1983an aldiz, urak ate-
ratu ziren eta desma-
siak haundiak izan zi-
ren. Urdazurialdean gal-
deak alde guzietatik izan
ziren eta 7 lagunek bi-
zia galdu zuten.

herriz herri

2003/12/18 • 364. zbk. 

29

Ormako langileen abokatak
salaketa bat presentatu du
enpresako buruaren kontra
J-B Etxeberrik uste du Angelinik iruzurra egin duela Orma
hestea nahi baitzuen

SENPERE

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Aurten 75 eta 65 urte bete dituzten senpertarren
elgarretaratzea.

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

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

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

SCC-02-0199

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209
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ttipi-ttapa
Bertizko Merkatarien

Elkarteak zuzendaritza
batzorde berria aukera-
tu du. Elizondoko Arte-
sana okindegiko Lour-
des Leiza izanen da le-
hendakaria, Berako Ex-
pert-Bortziriak dendako
Pilar Lizardi lehendakari
ordea, Doneztebeko As-
napymeko Jose Luis
Mayo idazkaria eta Do-
neztebeko Ostiz Etxe-
ko Carlos Ostiz eta Be-
rako Expert-Bortziriak
dendako Javier Leiza
bokalak.

Batzorde berri honen
helburu nagusia elkar-
tearen ekintzak indar-
tzea izanen da.

Honela, dagoen kon-
petentzia ikusita, elkar-
teari behar beharrezkoa
iruditzen zaio forma-
kuntza eskaintzea, eko-
nomikoki aurrezteko

modu garrantzitsua den
merkataritza txartela in-
dartzea, eta laister jaki-
naraziko diren hainbat
ekintza antolatzea. Aldi
berean, eskualdeko ko-
mertzioen beharrak eta
proposamenak ezagu-
tu nahi dira.

Ibilbide berri hone-
tan, Bertizko Merkatari-
tza Elkarteak ohiko Egu-
berrietako zozketa mar-
txan jarria du. 1000 eu-
roko erosketa bono bat
zozketatuko du, urtarri-
laren 22a baino lehen
arratsalde batez elkar-

teko dendetan gasta-
tzeko. Zozketa urtarri-
laren 8an eginen da eta
irabazlea agertzen ez
bada bigarren zozketa
urtarrilaren 23an eginen
da eta otsailaren 6a bai-
no lehen gastatu be-
harko da.

Bertizko Merkatarien Elkarteko
zuzendaritza berria aukeratu dute
Urtarrilaren 8an eginen dute Eguberrietako zozketa

BERTIZ

ARGAZKIA: ONDIKOL

Lourdes Leiza da Bertizko Merkatarien Elkarteko lehendakari berria.

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

Gustuko zerbait aurkitzen dugunean 
zurekin konpartitu nahi dugu

948 630 800

% 948 630 800 • Legia 42 · BERA

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

egokitutako teorika
klaseak
(nazionalitatearen
arabera)

BERRIKUNTZA
• Multimedia bidezko

teorika
• Entzute bidezko

teorika (CD, kasette)
• Teorika klase

partikularrak
• Atzerritarrei

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

Sunbillako
Ulibeltza
elkarteko mus
txapelketaren
finalak
azaroaren
29an jokatu
ziren
ttipi-ttapa

Joan den azaroa-
ren 29an akautu zen
Sunbillako mus txa-
pelketa. Ulibeltza el-
karteak antolatu duen
txapelketa honetan ha-
malau bikotek parte
hartu dute eta partidak
elkartearen egoitzan
jokatu dira. Larunba-
tero, lau lehendabizi-
ko bikoteek saria iza-
ten zuten. Ligaska mo-
duan jokatu da eta de-
nak elkarren kontra ari-
tu ondoren, puntuazio
gehien atera duten lau
lehendabiziko bikote-
ak saria jaso zuten.
Aurtengo txapeldunak
Patxiku eta Mariano
izan dira eta txapelaz
gain, trofeoak eta bi
afari irabazi dituzte. Bi-
garren saria Pedro eta
Inesentzat izan da,
hauek trofeoak eta bi
afari irabazi dituzte. Hi-
rugarren saria, trofeo-
ak, Jose Martin eta
Ana Marirentzat izan
da eta laugarren sa-
ria, Migel eta Estefa-
nik irabazi dituzte
(hauek ere trofeoak).
Bertze hamar bikote-
ek ere izan zuten sari
txiki bana. 

Denak gustora ari-
tu dira umore onean,
eta hori ikusirik, Uli-
beltza elkarteak egi-
nahalak eginen ditu
berriro ere heldu den
urtean txapelketa hau
antolatzeko. 

SUNBILLA
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2003/12/18 • 364. zbk. 

31

SORTZEAK

HERIOTZAK

Naiara Barrenetxe Obregozo, Anizkoa,
azaroaren 24an.
Xuban Oskaritz Urtsuegi, Elizondokoa,
abenduaren 2an.
Txomin Altxu Urtasun, Oronoz-Mugai-
rikoa, abenduaren 1ean.
Natalia Goienetxe Gonzalez, Lesaka-
koa, azaroaren 19an.
Janire Etxegarai Fagoaga, Berakoa, aza-
roaren 20an.
June Uria Moncalvillo, Berakoa, azaro-
aren 25ean.
Irati Andueza Azpiroz, Doneztebekoa,
azaroaren 19an.
Oier Agesta Martikorena, Doneztebe-
koa, azaroaren 24an.

EZKONTZAK
Asensio Maria Labaien Saralegi eta Ma-
ria Isabel Larraia Astibia, Leitzakoak,
azaroaren 29an.
Jose Joaquin Aleman Karrika eta Ma-
ribeltxa Unanua Bertiz, Elizondokoak,
azaroaren 22an.
Angel Maria Arraztoa Gamio eta Lour-
des Carbajo Pinto, Irurita eta Zamora-
koa, azaroaren 15ean.
Juan Luis Laurnagarai Ugalde eta Es-
tibaliz Zubieta Altzualde, Arraiozkoak,
abenduaren 7an.
Sergio Iribarren Mutuberria eta Maria
Itziar Juanenea Etxeberria, Iruñña eta
Doneztebekoa, azaroaren 22an.

Jose Juan Bengoetxea Mariezkurrena,
Leitzakoa, azaroaren 24an, 94 urte.
Deibin Joan Quinche Gagnay, Elizon-
dokoa, azaroaren 27an, hilabete bat.
Maddi Txoperena Agara, Berakoa, aza-
roaren 16an, 79 urte.
Leocadia Pellicer Martinez, Berakoa,
azaroaren 22an, 94 urte.
Victoria Iparrea Irigoien, Azpilkuetakoa,
azaroaren 18an, 77 urte.
Francisco Elizondo Iribarren, Donezte-
bekoa, azaroaren 18an, 91 urte.
Juana Organbide Iribarren, Iruritakoa,
azaroaren 19an, 76 urte.
Sabina Burlada Matxikote, Berakoa, aza-
roaren 20an, 72 urte.
Maria Segunda Irureta Indart, Elgorria-
gakoa, azaroaren 24an, 95 urte.
Mari Carmen Oiartzabal Irigoien, Eli-
zondokoa, azaroaren 27an, 54 urte.
Julian Perez del Campo, Doneztebekoa,
azaroaren 28an, 81 urte.
Agustina Mitxelena Arribillaga, Bera-
koa, azaroaren 28an, 91 urte.
Esteban Etxeberria Urdaniz, Arizkun-
goa, azaroaren 28an, 78 urte.
Maria Luz Polanco Herrero, Goizueta-
koa, azaroaren 21ean, 84 urte.
Martina Telletxea Altzugarai, Lesaka-
koa, abenduaren 3an, 71 urte.
Maria Isabel Petrikorena Jaunarena,
Beintza-Labaiengoa, abenduaren 5ean,
83 urte.
Martin Gortari Santesteban, Lekaroz-
koa, abenduaren 5ean, 71 urte.
Dionisia Mariezkurrena Ibarra, Sunbi-
llakoa, abenduaren 6an, 93 urte.

                
                   

                     
                    

                    
                
                     

                  
                   

                  
                   

      
                
                

                   
                      

                               
                                       

                           
                                   

                      



kirola

Aitor AROTZENA
Txaruta taldearekin ari dira pilotan

Iñaki Larralde aurrelari lesakarra eta
Xabier Arraztoa atzelari iruritarra. He-
mezortzi urte dituzte, baina dagoe-
neko begiz joak dituzte enpresa pro-
fesionalek. Izan ere, joan den urtean
Diario Vascok antolatzen duen afizio-
natuetako txapelketa haundian fina-
lera ailegatu ziren promesas mailan,
bikote gazteenetakoa izanagatik. Aur-
ten ere bikote eginen dute eta aben-
duaren 12an jokatzekoa zuten fina-
lerdia, Julen Retegi eta Urrizelkiren
kontra. Arraztoak zenbait aldiz iraba-
zi du Nafarroako eta Euskal Herriko
Herriarteko txapelketa Baztanekin. La-
rralde, kadete mailako euskal ligako
finalean izan zen duela bi urte eta aur-
ten, Nafarroako gazte mailako lau ter-
diko txapelketa erabakitzen duen Gui-
llermo Mazo Memoriala irabazi zuen
San Frantzisko egunean, Aurrerako
Olazaba aresoarrari li 18-10 irabazi-
ta. Baina bientzat joan den urteko DV-
ko finala jokatzea izan da palmare-

sean duten lorpenik garrantzitsuena.
Arraztoak dioenez, «hori hazaña be-
zala daukagu, gehienak gu baino za-
harragoak zirelakoz». Aurten Euskal
Ligako finala ere jokatu dute elkarre-
kin. Orain, Asperekin aurrekontratua
sinatzea ilusioz hartu dute bi pilota-
riek: «Segimendu bat eginen digute,
entrenatu ere profesionalekin eginen
dugu eta fisikoa lantzen hasiko gara».
Aurrekontratutik kontraturako bidea
noiz eginen duten ez diete zehaztu,
baina momentuz bi urte terdirako du-
te aurrekontratua. «Gero, beraiek iku-
siko dute ongi goazen eta saltoa ema-
ten ahal dugun» diote bi pilotariek. Bi

urte terdi hauetan begi aunitz gaine-
an izanen dituztelabadakite. «Presio
hori hor duzu –dio Arraztoak– baina
guri lasai hartzeko erran digute As-
petik». Larralderen helburua lehenbai-
lehen profesionaletan aritzea da,«ho-
ri zaila izaten da, baina saiatuko naiz».

AURRELARI ERASOKORRA ETA
ESPEKTAKULARRA; BI ESKU ONAK
DITUEN KOLPE HAUNDIKO ATZELARIA

Norbere buruaz solastea zaila izan
ohi da eta elkarrekin bikote auniztan
egin dutela kontuan hartuz, laguna pi-
lotari gisara aurkeztea eskatu diegu
bi pilotari gazteei. «Larralde beti era-
soan aritzen den aurrelaria da –dio
Iruritako atzelariak– eta gaur egun afi-
zionatutan ez da aunitz ikusten hori.
Bolea ikaragarria du eta joku azkarra.
Bertzeek ez dituzten dohaiak ditu eta
espektakularra da». Larralderi Xabier
Arraztoari buruzko iritzia galdetzera-
koan, berriz, «kolpe handiko atzela-
ria dela» dio. «Bi esku onak ditu eta
atzetik aritzeko kolpe ona».

• Hemezortzi urte dituzte
Iñaki Larralde aurrelari
lesakarrak eta Xabier
Arraztoa atzelari iruritarrak.

• ASPE enpresarekin  bi urte
terdirako aurrekontratua
sinatu dute. 

• Larraldek, Guillermo Mazo
Memoriala, gazte mailako
Nafarroako lau terdiko
txapelketa irabazi berri du.

• Joan den urtean DV
txapelketaren finalera
ailegatu ziren bikote eginez
promesas mailan. Aurten ere
bikote egiten dute eta
abenduaren 12an jokatzekoa
zuten finalerdia.

DATUAK...

«Presio hori hor dugu, baina

lasai hartzeko erran digute

ASPEtik, 18 urte bertzerik ez

ditugula eta pixkan-pixkan

pilotari gisara hobetzen joan

behar dugula»

«Bi urte terdiz segimendua eginen digu
ASPEk, ea saltoa ematen ahal dugun»

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Iñaki LARRALDE-Xabier ARRAZTOA Pilotariak
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A.A.
Azaroaren 23an jo-

katu ziren Etxalarren
Bortzirietako eskuz bi-
nakako hirugarren txa-
pelketako finalak. Guzi-
ra bederatzi final joka-
tu ziren.

Lehenik, ttikiak B
mailan, Berako Gure
Txokoako Ander Erran-
donea eta Jokin Huizik
18 eta 13 irabazi zieten
Igantziko Biltokiko Mi-
kel Agerre eta Eneko
Esparzari.

Ttikiak A mailan,
Igantziko Biltokiko Jo-
seba Bertiz eta Unai Te-
lletxeak 18 eta 14 ira-
bazi zieten Lesakako Ar-
kupeko Aitor Altzugarai
eta Gorka Sanjurjori.

Umeak B mailan, fi-
nal ikusgarri eta oreka-

tuaren ondotik, Irun-
Hondarribiako Julen Ze-
laia eta Odei Martiare-
nak, 18 eta 17 irabazi
zieten Lesakako Arku-
peko Unai Zamorano
eta Mattin Arbelaitzeri.

Umeak A mailan,
Hendaiako Hendaiarrak
elkarteko Diego Suer-
tegarai eta Xanti Espe-
letak 18 eta 8 irabazi zie-
ten Igantziko Biltokiko
Mikel Begino eta Adur
Iantziri.

Kimuak B mailan,
Hendaiako Xabi Bailon
eta Xabi Ducassek 18
eta 10 irabazi zieten Le-
sakako Arkupeko Mikel
Maia eta Josu Sanjur-
jori.

Kimuak A mailan, Le-
sakako Arkupeko Beñat
Oronoz eta Ander Olai-

zolak 18 eta 5 irabazi
zieten elkarte bereko
Jon Migeltorena eta Ja-
vier Carrioneri.

Haurrak B mailan,
Hendaiako Roman Lon-
ca eta Julen Armenda-
ritzek 18 eta 7 irabazi
zieten Etxalarko Altxa-
tako Asier Irazoki eta Ju-
len Aranbururi.

Haurrak A mailan,
Igantziko Biltokiko Be-
ñat Txoperena eta Ima-
nol Goienetxek 18 eta
12 irabazi zieten Irungo
Jauregi eta Jon Goñiri.

Kadetetan, azkenik,
Berako Gure Txokoako
Mikel Irazoki eta Gaiz-
ka Martikorenak 18 eta
13 irabazi zieten Aran-
tzako Ekaitza elkarteko
Alberto Fagoaga eta
Eneko Ordokiri.
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Bortzirietako eskuz binakako
txapelketaren finalak jokatu ziren
Azaroaren 23an Etxalarren bederatzi partida eder ikusgai izan ziren

PILOTA

FINALISTAK

Ttikiak B mailatik hasi
eta kadete bitarteko fi-
nalistak, Etxalarko pi-
lotalekuan beraien par-
tidak hasi baino lehen.

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
134 pilotari aritu dira Bortzirietako eskuz binakako hirugarren txapelketan. Orain banaka hasi dira.
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g BERTSO SAIOAK

BERA
Abenduaren 28an
18:00etan Kultur Etxean,
Sebastian Lizaso, Maialen
Lujanbio, Unai Iturriaga eta
Julen Zelaieta. Gai-jartzailea:
Unai Elizasu.

g KONTZERTUAK

LESAKA
Urtarrilaren 3an Fermin
Muguruza eta Kontrabanda
Zambran. 18:00etan
haurrendako emanaldia eta
22:00etan kontzertua.

IGANTZI
Abenduaren 20an Igantziko
Abesbatzak eta musika
eskolako haurrek kontzertua
eskainiko dute.

g MENDIAREN EGUNA

DONEZTEBE
Abenduaren 21ean
Mendiaren Eguna antolatu
du Erreka elkarteak. Mendi
ateraldia, poteoa, parapente
erakustaldia, herri bazkaria
eta Juanito Oiartzabalen
«Los 14 ochomiles»
filmearen emanaldia.
Xeetasunak 12. orrian.

g DEIALDIAK

DONEZTEBE
Abenduaren 19an urte
akabailako besta ospatuko
du Arkupeak jubilatuen
elkarteak. Eguerdian meza
eta ondotik bazkaria
Doneztebeko kiroldegian.

g IPUIN KONTALARIAK

ETXALAR
Abenduaren 19an Koldo
Amestoik «Makilargi» ipuina
kontatuko du Kultur Etxeko
erakusgelan, 17:30etan.
Guraso Elkarteak antolatua.

34
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 27,50 E (+1,50 E)

Zerri gizena
0,845 E kiloa.  (+0,013)

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

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,04 (=)
1.koa 2,92 (=)
2.koa 2,79 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,06  (=)
1.koa 2,98  (=)
2.koa 2,84  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   233,00 (=)
idixkoak 235,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 182,00 E (=)
idixkoak 206,00 E (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 6,75 / 7,05
8-10 kilokoak: 5,40 / 5,70

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Azaroaren 21etik 28ra bitarteko prezioak)

Bertze urte bat joan zaigu eta gi-
zartearen bertze arloetan bezala-
xe, Ttipi-Ttapa Telebistan ere ai-
legatu da urteko balantzea edo la-
burpena egiteko tenorea. Bertze
urteetan bezala, Jokoa Solas saio-
ak 2003. urteak kirol munduan utzi
digunaren laburpena eginen du,
irudi ikusgarrienekin hornitua, ur-
teko azken bi astelehenetan. 
Kirol arloan ez ezik, bertzelakoe-
tan ere urteko errepasoa eginen
dugu egunotan. Ez hori bakarrik,
gure aurkezleek eta elkarrizketa-
tuek urtean egindako hankasar-
tzeak ere (bakanak?) ikusteko mo-
dua izanen da. Baina urtea akau-
tzen delakoz, ez dugu bakarrik gi-

belera begiratuko. Egunotan he-
rriz herri eginen diren olentzeroak,
Errege kabalgatak, Urtezaharreko
kantuak eta garaiak eskaintzen diz-
kigun bertze ospakizunak agertu-
ko ditugu telebistan.

ABENDUAREN 30EAN
PROGRAMA BEREZIA
Urtea behar bezala agurtzeko, pro-
grama berezia ere eskainiko du-
gu abenduaren 30ean. Urtezahar
arratsean ere programa hau ikus-
teko modua izanen da. Beraz, saio
honekin agurtuko dugu 2003. ur-
tea eta ongi etorria emanen
2004.ari. Ongi akautu eta ez gal-
du ttipi-ttaparen programazioa.

EGUBERRIETAKO SAIO BEREZIAK

Ttipi-Ttapa Telebistan urteko
errepasoak ikusgai

CD honek 21 kanta ditu,
bederatzi hirurogeigarren
hamarkadan grabatuak
eta geroagoko zenbait
bertsio. Aspaldiko «Eus-
kal Kanta Berria: M. La-
boa» izeneko bilduma or-
dezkatzera dator, oso-
kiago eta egokiago ikus
dadin artista honek den-
boran izan duen bilaka-
bidea. Mikel Laboaren his-
toriak hartu-eman handi-
ko uneak ditu hirurogei-
garren hamarkadan (eta
hirurogeita hamargarre-
naren hasieran) Ez Dok
Amairu (1965-1972) tal-
dearenarekin, taldearen
partaide eta sortzaileeta-
koa izan baitzen. Izan ere,
1965ean hasi zen sortzen
talde hori, Nova Canço
mugimendua oinarritzat
hartuz. CD honetan 60.
hamarkadako kantu gu-
ziak biltzen dira (launa
kantuko lau diskatan egin
zituenak) eta bertze hiru
kanta garai hartan bertan
eginak baina geroago ar-
gitaratu zirenak. 70. ha-
markadako bertze bi kan-
ta ere biltzen dira.

«60ak + 2»

ELKAR, 2003
MIKEL LABOA

DISKAK
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g ERAKUSKETAK

BERA
Abenduaren 5etik
urtarrilaren 3ra
Ilustratzaileen aretoa
erakusketa Kultur Etxean.

URDAZUBI
Abenduaren 4tik
urtarrilaren 18ra
Courougnon margolariaren
«Alaitasuna» erakusketa
monastegiko klaustroan,
11:30etatik 17:30etara.

g MENDI IBILALDIAK

BAZTAN
Abenduaren 21ean
Legatera ateraldia eginen
dute Baztango
Mendigoizaleek.
Abenduaren 28an Auzara
ateraldia eginen dute
Baztango Mendigoizaleek.

BERA
Abenduaren 21ean Bera-
Goizueta ibilaldia antolatu du
Agerra mendi taldeak.

LEITZA
Abenduaren 21ean Vall
d’Echora ateraldia eginen du
Mendibil taldeak-

g GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Abenduaren 15tik 21era
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (S. Larraioz),
Arizkun, Oronoz-Mugairi,
Leitza (M.I. Larraia).

Abenduaren 22tik 28ra
Bera (A. Lasarte), Igantzi,
Narbarte, Elizondo (J.
Iturralde), Leitza (M.T. Plaza)

Abenduaren 29tik urt. 4ra
Bera (A. Lasaga), Doneztebe
(J.A. Mendia), Elizondo (E.
Arrupea), Urdazubi, Leitza
(O. Erbiti) eta Goizueta.

Urtarrilaren 5etik 11ra
Lesaka (M. Marin), Sunbilla,
Elizondo (F. Garcia Mata),
Leitza (A. Gimeno).
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Duela hogei urteko gi-
zartearen arras ez-
berdina da oraingoa.
Hori ikusteko aski da
ikastetxeetako jolas-
lekuetan begiratzea.
Bertze arraza eta kul-
turetako gero eta haur
gehiago ikusiko ditu-
gu, beraz, gure hau-
rrak aniztasunez be-
tetako kultur testuin-
guru honetan bizitze-
ko hezi behar ditugu
gure haurrak.
Gaur egungo hez-
kuntza legeak ikasle-
en aniztasunari arre-
ta emateko neurriak
aurrikusten ditu, bai-
na hori hutsa ez da
aski. Guraso eta ira-
kasleek ere aniztasun
horren jakitun izan be-
har dugu eta egoera
honek ikasgelaren ba-
rrenean gatazkak sor-
tzen ahal dituela onar-
tu behar dugu. Izan
ere, ikasle bakoitzak
bere kultura darama
gainean, eta bata ber-
tzearengatik hagitz
ezberdina izan daite-
ke. Egoera honen ai-
tzinean ikastetxeek bi
helburu planteatu be-
har dituela iruditzen

zait: • Kultur anizta-
sun hori hezkuntz eta
gizarte arloan kohe-
sionatu.
• Kohesionatzen den
aldi berean, haur ba-
koitzaren indibiduali-
dadea mantendu eta
indartu.
Hezkuntza prozesuan
elkarrenganako ego-
kitze etengabea eman
behar da, hau da, ez
dira bakarrik «kanpo-
tik datozenak» egoki-
tuko, guk ere beraiei
egokitu beharko du-

gu eta horretarako bal-
dintza elkarrengana-
ko errespetua da: tra-
dizioa, kultura, erlijio-
ari… errespetua.
Bertze kultura batetik
datozen haur nahiz
helduek bertze zailta-
sun bat dute: hizkun-
tza. Hagitz interesga-
rria iruditzen zait la-
guntza ikasgelak sor-
tzea, guraso nahiz
haurrendako, hartzen
dituen herrialdearen
hizkuntza eta tradi-
zioak erakusteko. Ara-

zo hori moldatuta ber-
tze aunitz saihestuko
ditugu.
Hemen agertzen ahal
dudana baino hagi-
tzez gai korapilatsua-
goa da hau, baina ko-
meni da beraiena utzi
eta bertze herrialde
ezezagun batera eto-
rri behar izan duten
haur hauen egoeraz
hausnartzea. Ez die-
zaiogun egoera zai-
lagoa egin, alderan-
tziz, prozesua erraz-
tu eta elkar errespe-
tatu, erakusteko gau-
za aunitz izanen bai-
tute.
Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbit.

JAKIN BEHARREKOAK

Interkulturalitaterako hezkuntza

Ez diezaiogun egoera zailagoa egin, alderantziz, 
prozesua erraztu eta, elkar errespetatu, 
erakusteko gauza aunitz izanen baitute.

Oilarraren promesa

ELKAR, 2003

Joan Mari IRIGOIEN

Azpil herriaren zanpaketa eta
desegitea kontatzen du nobe-
la honek, eta herri horrek bi-
zirik irauteko egiten dituen ame-
tsak eta borrokak. Idazlearen
jaioterri Altza ikus dezakegu
hor, ondoko hiriburuak irentsi
eta urbanismo txikitzaile ba-
tez desitxuratua, baina baita
Euskal Herriaren bizinahi eta
eutsi beharra ere Francoren
diktadurapean, edo Pinoche-
ten estatu-kolpea Chileko pre-
sidente Allenderen kontra, ipa-
rramerikarren laguntzaz.

Kontakizun bixi eta gozoa da
Oilarraren promesa, utopiaren
errebeldia eta idealismoaren
samurtasuna elkartzen ditue-
na, freskotasunez eta baita in-
jenuitate apur batez ere. Izan
ere, hau da Joan Mari Irigoie-
nek idatzitako lehen nobela,
gaztetan Hego Amerikako erre-
alismo magikoaren eraginpe-
an ondua eta hiru hamarkada-
ren ondoren goitik behera be-
rrituta aurkezten duguna, idaz-
leak zati handiak kendu eta
berri batzuk erantsi eta gero. 

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

an.% 943 494607.

Toyota Rav 4 autoa salgai,

2000koa, 92.000 km, moto-

rra 2000, 130 cv, gasolina.

Hagitz egoera onean. %635

696688.

Opel Corsa salgai, SS-8293-

AC matrikuladuna, 600 eu-

rotan. % 670 749549.

ANIMALIAK
602 Salerosketa
Txekorra salgai, zazpi hila-

betekoa. Limusina arraza

garbikoa, zezentarako. %686

476480.

Belar idorra eta lastoa (ago-

tza) salgai. Etxera igortzen

da urte guztian. % 607

457004 edo 667 406010.

Setter arrazako txakurku-

meak salgai Leitzan. Aita eta

ama oilargo ehiztariak.

2003ko ekainaren 13an jaio-

ak. % 620 16 35 17.

Zerria gizena salgai, artua-

rekin hazia. 170 kilo. % 687

950373.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Transbidasoa enpresako

garraio plaza 1 salgai, be-

re 3 kamioi eta lan-kartera-

rekin. Txatarra garraiatzeko

bi bainera eta erremolke lu-

zea ere saltzen ditut. % 600

902650 - 948 637835 (arra-

tsetan).

Akordeoia salgai, Pigini 55-

B Senior, 11 erregistro (es-

kuinean), 120 Standar ba-

xu, 55 Bassetti baxu eta 7

erregistro (ezkerrean). % 948

630758.

Hamabi behien atrapade-

rak salgai. Gutti erabiliak. %

199596.

Laborategiko teknikaria 16

plaza libre Nafarroako Go-

bernuan.  Informazioa doan.

% 948 199596.

Fisioterapeuta zentru pu-

blikoetarako, plaza libreak.

Baldintza Fisioterapian Di-

plomatua izatea.  Informa-

zioa doan. % 948 199596.

Haur Hezkuntza. Plaza li-

break zentru publikoetan.  In-

formazioa doan. % 948

199596.

Administrari laguntzailea,

plaza libreak Nafarroako Go-

bernuan, Burlatan, Berrio-

zarren, Antsoainen eta Ba-

rañainen.  Informazioa do-

an. % 948 199596.

Harreragileak telefonistak.

Plaza libreak Nafarroako Go-

bernuan eta udaletxeetan.

Informa zaitez. % 948

199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Ford Sierra GLS salgai,

2.00 Inyeccion, NA-AD ma-

trikula. Egoera eta prezio

onean. % 948 451993 edo

948 592126.

Opel Astra Merit 1.6 gaso-

linakoa salgai, 7 urte ditu.

Ongi zaindua. Prezio nego-

ziagarria. %948 630490 edo

606 727804.

Saab 9000 turbo autoa sal-

gai, gorria, 225 zaldi, f.e, ITV

pasatua, SS-AK, 2000 eu-

ro. % 667 663144.

Todoterrenoa edo C15 ero-

si nahi da. % 948 453155.

Land Rover Discovery au-

toa salgai, SS-AP, 7.000 eu-

ro transferitua. Egoera one-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Agerra

auzoan. Hiru logelakoa eta

garajearekin. %948 630919.

Baserria salgaiterrenoa, pis-

ta eta urarekin. % 948 450039.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 690 135883.

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 650 065062.

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke edo pisu bateko

gela bat hartu edo konparti-

tu. % 948 630107.

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 626 852937.

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 687 039889.

BERA edo DONEZTEBE.

Pisua errentan hartuko nu-

ke. % 667 390676.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑEA. Pisua osatzeko per-

tsona bat behar da, ez erre-

tzailea eta euskalduna. Hila-

betean 160 e. % 948 239464

(eguerdian edo gauez).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
BERA. Lokala salgai, Itzea

karrika 6, 2. behea. % 943

287900 (bulego orduetan).

LURRAK/ORUBEAK01
113 Erosi
BAZTAN-ELIZONDO-EL-

BETE. Terrenoa erosiko nu-

ke. % 690 621836.

LEITZA. Terrenoa erosiko

nuke, etxe bat egiteko. %630

454903.

LANA
301 Eskariak
Neska eskaintzen da etxe-

an lan egiteko edo haurrak

zaintzeko, orduka. % 650

065062.

Emakumea eskaintzen da

etxeak edo jatetxeak garbi-

tzeko. Arratsaldez edo gauez.

% 626 852937.

Neska eskaintzen da hau-

rrak edo adinekoak zaintze-

ko. % 600 326850 edo 948

635270.

Emakumea eskaintzen da

orduka lan egiteko. % 948

387018 (lanegunetan).

Emakumea eskaintzen da

etxeko lanetan aritzeko. %

680 799047.

LANA
302 Eskaintzak
Iruñean jatetxe batean nes-

ka behar da zerbitzari beza-

la lan egiteko. %620 830097.

Mekanikoak Nafarroako Go-

bernurako. Plaza libreak. In-

formazioa doan. % 948

199596.

Gidariak Nafarroako Go-

bernurako eta udaletxetara-

ko.  Informazioa doan. % 948

199596.

Elektrizistak, plaza libreak

Iruña eta Burlatako udale-

txeetan.  Informazioa doan.

% 948 199596.

Su-hiltzailea, 17 plaza libre

Gipuzkoan. Laister deialdia

Nafarroan.  Informazioa do-

an. % 948 199596.

Zaintzailea 16 plaza libre

Nafarroako Gobernuan.  In-

formazioa doan. % 948

• BERA. -Terreno bat erosi nahi da.
- Beran pisu bat erosten da.
• DONEZTEBE. - Santa Luzia
plazan apartamentu berriak
17.000.000 pta. - Ostiz denda
ondoan pisu berria salgai. 
- Terreno eraikigarria salgai.
- Bigarren eskuko pisuak salgai.
• ELIZONDO. - Pisu pare bat salgai 
- Terreno bat erosi nahi da.
• LESAKA. - Pisu pare bat salgai
- Terreno bat erosi nahi da.

BAZTAN-BIDASOAN: terreno
eraikigarriak salgai. Borda eta
baserriak erosi nahi dira.

948 451 841 / 607 978 656

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

Jeep Grand Cherokee, Mitsubishi Montero 3-
5 atekoa, Opel Combo, Opel Calibra, Opel
Corsa D, Frontera TD 3 ate, Mitsubishi IO

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA
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948 581 039.

Jhonsered 70 E motoze-

rra erosiko nuke, rekanbio-

rako. % 948 634204.

Ofizinako mobleak salgai,

ia berriak, Donezteben. Ma-

haia, armarioa, bi aulki eta

book bat. 300 euro nego-

ziagarriak. % 655 918483.

Pentium II ordenagailua

salgai, CD eta diskete ira-

kurgailuarekin. 15 pulgada-

ko pantaila. % 948 630840.

Sukalde ekonomikoa sal-

gai, hagitz gutti erabilia. La-

kuntza markakoa. 90 cm lu-

ze, 86 cm altuera eta 50 cm

zabal. % 948 627557.

Sukalde kalefaktorea sal-

gai. Merke eta ona. % 948

514027.

Egurrezko altzariak salgai.

% 619 444463.

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

FORD GALAXY GHIA 1.9 TDI 115 CV
2001/01, urdin argia, 38.241 km,
EEx4,CC, DA, klima,ABS, 4 airbag, llan-
tak, Xenon, GPS nabegatzailea, Mul-
timedia Sistema, larruzko eserlekuak,
Trip-Tronic kanbioa, Kristalezko tetxo
elektrikoa, Garantia 12 hilabete.

Ford KA 4 1.3i 60 CV 3 atekoa 1999/01,
grixa,66.788 km, EE, CC, ABS, DA,. 2 air-
bag, 1000 Irratia,llantak… Gar. 12 hilab.
Ford Fiesta Ambiente 1.3i  60 CV  3 ate-
koa 2000/07, urdina, 42.345 km, EE, CC,
DA, AA, ABS, 2 airbag, 3000irratia, Ga-
rantia 12 hilabete.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV fami-
liarra 2001/06, urdina, 45.114  km, EEx4,
CC, DA, klima, ABS+EBA, 6 Airbag+IPS,
llantak, Xenon, Nabegaxor GPS, 6 CD…
garantia 12 hilabete.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV fami-
liarra: 2001/06, grixa, 47.593 km, EEx4,
CC,DA, Klima,ABS+EBA,6 airbag +IPS,6
CD, GPS Nabegaxor, Xenon llantak, Gar.
12 hilabete
Ford Focus Ghia 1.8 TDI 90 CV 5 atekoa:
2001/09, berdea, 36.741 km, EEx4,CC,DA,
AA, ABS, 4 Airbag, CD, llantak, etabar…
Garantia 12 hilabete.

Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI 115 CV Fa-
miliarra 2002/11, grixa, 15.644 km, EE,
CC, DA, AA, ABS+IPS, 4 airbag, 5000 irra-
tia, ispilu termoelektrikoak… 12 hil. gar.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI 115 CV 5
atekoa 2002/07, xuria,2002/08, Grixa,
19.894 km, EE, CC, DA, AA, ABS+IPS, 4
airbag, 5000 irratia, ispilu termoelektri-
koak… Garantia 12 hilabete.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDI 90 CV 5 ate-
koa 2002/06, xuria, 28.243 km, EE, CC,
DA, AA,. ABS, 4 airbag,5000 irratia, ispi-
lu termoelektrikoak… Garantia 12 hilab.
Ford Focus Trend 1.8 TDDI 90 CV 5 ate-
koa 2000/10, grixa, 29.936 km, EE, CC,
DA, ABS, 4 airbag… Garantia 12 hilab.
Ford Focus Trend 2.0i 16v 130cv 3 ate-
koa 1999/08, urdina, 78.041 km, EE, CC,
DA, AA, ABS+KT, 4 airbag, 5000 irratia,
llantak… Garantia 6 hilabete. Merke.
URTE BUKAERAN ESKAINTZA BEREZIAK

IBILGAILUEN ERAKUSKETA
Bigarren eskukoak eta KM0

ETORRI, ETA ZUK ZEUK

IKUSIKO DITUZU

Ostatu-jatetxeko tresnak

salgai: keak biltzeko suburu

industriala, bi ateko hozkai-

lu industriala, ontzi-garbigailu

monofasikoa, botilategi-hoz-

kailua 2 metrokoa eta etxe-

ko hozkailu-combia. Opari-

tzen ditugu kafetera, kafe-

errota eta izotz-makina. %

637 893962 (Ana).

Nintendo kontsola bere jo-

ki eta bolantearekin salgai.

% 669 266192.

HARREMANAK
801 Agurrak
Lesakako Iratxe Mugika-

rentzat, zorionak Ane Ma-

txikoteren partetik, biok egun

berean jaio ginen eta baita

logela berean egon ere. Zo-

rionak.

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko urtarrilaren 8an

Lesaka . . . . . . . . . . . . . . .9etatik 12etara
Igantzi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13:00etan
Arantza . . . . . . . . . . . . . . . .14:00ak arte

% 948 635 254 - Etxalar
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3838 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

NAIA MITXELE-
NA MITXELENA

lesakarrak 6 ur-
te bete ditu
azaroaren
25ean. Zorio-
nak atta eta
amaren parte-
tik.

NAIA MITXELE-
NA MITXELENA

lesakarrak 6
urte beteko ditu
azaroaren
25ean. Aunitz
urtez Bera eta
Lesakako aita-
txi eta amatxien
partetik

XABIER

SANTAMARIA

MITXELENAk 6
urte bete ditu
azaroaren
24an. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

NAROA GOÑI

SAGARDIA

atarrabiarrak
urtea beteko du
abenduaren
18an. Zorionak
familiaren
partetik.

JAIONE RODRI-
GUEZ ETXEPA-
RE lesakarrak 8
urte bete ditu
abenduaren
4an. Zorionak
eta muxu
haundi bat
familiaren
partetik.

Berako JOSEBI-
ÑE AGIRRE SO-
TO zugarramur-
diarrak abendu-
aren 11n 3 urte
bete zituen.
Zorionak
Onintza, aitatxo
eta amatxoren
partetik.

MAYTE SANZ

GANBOA bera-
tarrak 50 urte
bete ditu aben-
duaren 4an.
Zorionak familia
osoaren partetik
zure mende
erdia betetzean.

ANE MATXIKO-
TE ETXEBERRIA

beratarrak urtea
bete du
abenduaren
5ean. Zorionak
atta, ama eta
bereziki
Maiderren
partetik.

AROA MARTIN

beratarrak 2
urte beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
eta muxu handi
bat Leitzako
aitona-amona
eta osabaren
partetik.

UNAI LOIARTE

irundarrak 6
urte beteko ditu
abenduaren
18an. Zorionak
eta muxu
haundi bat
Leitzako
familiaren
partetik.

AINHOA BERA-
SATEGI ARTIE-
DA beratarrak 6
urte beteko ditu
abenduaren
27an. Zorionak
eta muxu
haundi bat
familia osoaren
partetik.

MAIALEN MIKE-
LARENA BENGO-
ETXEA berata-
rrak 10 urte be-
teko ditu aben-
duaren 31n. Zo-
rionak eta 10
muxu ama, aita
eta berexiki Ira-
txeren partetik.

JOSEBA MARI-
EZKURRENA

APEZTEGIA

beratarrak 5
urte bete ditu
abenduaren
11n. Zorionak
eta muxu bat
famili guziaren
partetik.

AINHOA

TELLETXEA

etxalartarrak 3
urte beteko ditu
abenduaren
24an. Zorionak
xorgintxo!!!

OLAIA beratarrak eta AINHOA

etxalartarrak 3 urte beteko
dituzte azaroaren 24an eta
abenduaren 24an. Muxuak
gurasoen partetik.

MIKEL CASTI-
LLO GRAZIARE-
NA beratarrak 4
urte bete ditu
abenduaren
7an. Zorionak
atta, ama eta
Patxiren parte-
tik.

PATXI LOIARTE

PETRIKORENA

igantziarrak ur-
tea beteko du
azaroaren
27an. Aunitz ur-
tez aita, ama
eta etxekoen
partetik.

MADDI ORDOKI

AGIRRE berata-
rrak 2 urte be-
teko ditu aben-
duaren 30ean.
Aunitz urtez fa-
milia guziaren
partetik.

ANE

GURRUTXAGA

ERRANDONEA

lesakarrak 7
urte bete ditu
abenduaren
10ean. Aunitz
urtez, politta,
familiaren
partetik.

JULEN ARA-
KUES MIKELA-
JAUREGI lesa-
karrak 3 urte
beteko ditu
abenduaren
20an. Aunitz
urtez lehengu-
suen partetik.
Aupa Reala!

ANE ARBURUA

SAGASTIBELTZA

beratarrak 5
urte bete ditu
abenduaren
12an. Aunitz
urtez printzesa!

MIKEL AROZE-
NA MITXEO

almandoztarrak
4 urte bete ditu
abenduaren 15-
ean. Zorionak
eta muxu bat
amatxi, aita,
ama eta Aimar-
en partetik.

ARKAITZ

MINDEGIA

aurtiztarrak 21
urte bete ditu
abenduaren
15ean. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

MIRIAN ALTZURI ETA ARKAITZ

MINDEGIAk abenduaren 16 eta
15ean urteak beteko dituzte.
Zorionak Bikote. Beti elkarrekin,
baina ea noiz elkartzen zareten
betirako.

AINHOA AL-
TZUGUREN MI-
TXELENA bera-
tarrak 7 urte
beteko ditu
abenduaren
19an. Zorionak
atta, ama eta
Amaiaren par-
tetik.

LEIRE INDABU-
RU IRIBARREN

etxalartarrak
abenduaren
26an urtea be-
teko du. Zorio-
nak familiaren
partetik.

TITINO ETXABE LADERA

zugarramurdiarrak 40 urte bete ditu
abenduaren 3an eta JOSE MARI

ETXABE SANZ beratarrak 12 urte
bete ditu abenduaren 7an.
Zorionak familia osoaren partetik
eta kontuz kabarekin.

BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko abenduaren 25ean
Lekaroz 09:00-09:30 Karriketan barna
Gartzain 09:40-10:00 Karriketan barna
Irurita 10:10-11:00 Karriketan barna
Ziga 11:15-11:35 Karriketan barna
Aniz 11:40-12:00 Karriketan barna
Berroeta 12:10-12:40 Karriketan barna
Almandoz 12:50-13:20 Karriketan barna
Oronoz 13:30-14:00 Karriketan barna
Arraioz 14:10-14:30 Karriketan barna

%% 948 580 006 • Baztango Udala 

Etxez 
Etxeko 

Laguntza
Programa

ZERBITZUAK

• Laguntza pertsonala

• Laguntza etxeko aferetan

• Laguntza psikologikoa 
eta gizarte arloan

• Prebentzio eta                   
errehabilitazio mailan

ESKAINTZEN DUGUNA

o Erosotasuna
o Profesionaltasuna
o Kalitatea
o Ordutegi malgua
o Hurbiltasuna
o Iraunkortasuna eta 

bizkortasuna
o Segurtasuna
o Osotasuna

Domekenea - NARBARTE • % 948 592 499 
gizalde@euskalerria.org

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua
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