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Frontis pilota enpresa
berria sortu da
Inaxio Errandonea da Frontis pi-
lota enpresa berriko pilotari eta
kirol arduradunetako bat. «Mai-
la apalago batean bada ere en-
presa serioa egin nahi dugu» dio.2004ko apirilaren 1a • XXIV. urtea
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28Hizkuntza Eskubideen
Eguna Lesakan
Euskal Herria osoan euskararen
ofizialtasuna lortzeko erronkare-
kin Hizkuntza Eskubideen alde-
ko eguna antolatu du Euskal He-
rrian Euskaraz taldeak Lesakan.
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Eskual Herriko Titiriteroen
V. Topaketa Zugarramurdin
Eskual Herriko Titiriteroen
V. Topaketa Zugarramurdin
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Aitor AROTZENA
Zein dira hizkuntza eskubideen al-
deko egun honen helburu nagu-
siak?
Lehen aldia da Euskal Herri osorako
horrelako egun bat antolatzen dena.
Egia da azken urteetan hizkuntza es-
kubideen eta ofizialtasunaren aldeko
dinamikak indarra hartu duela, eus-
kalgintzak eta bertze zenbait eragi-
lek egindako lanari esker. Gaur egun
gure hizkuntzaren ofizialtasuna Eus-
kal Herri osoan lortzea lehentasu-
nezko erronka bilakatzen ari da. Eus-
kal Herrian Euskaraz taldeak ere, nos-
ki, lehentasunezko gaitzat hartzen du
euskararen normalizazioa lortzea eta
zentzu horretan, hizkuntza eskubi-
deen egun honek ere urrats bat izan
nahi du ofizialtasunaren aldeko al-
darrikapenean. Bertze aldetik, bertze
eragile batzuk ere aldarrikapen ho-
nen alde ari dira lanean eta egun ho-
nen bitartez indarrak batzen segitzea
nahi dugu.
Euskal Herri osoko ekitaldia izanik
ere, dei berezia egiten duzue Le-
saka, Bortziriak eta orokorrean in-
guru honetako euskaltzaleek par-

te har dezaten…
Egun honen inguruan Lesakan eta
inguru osoan sortzen den giroak es-
kualdean euskararen aldeko sentsi-
bilizazioa haunditzen laguntzea nahi
dugu.
Egitarau zabalaren barnean (xe-
hetasunak 10. orrian), Hizkuntza
Eskubideen Aldeko Nazio Bilkura
azpimarratzekoa da…
Honen helburua Euskal Herrian hiz-
kuntza eskubideak etengabe urratzen
direla erakustea da. Horretarako Be-
hatokiak bildutako datuak zabalduko
dira eta bertze zenbait lagunek be-
raien esperientzia pertsonala konta-
tuko dute. Ondotik, urraketa hauen
aitzinean hizkuntza eskubideak zer
tresnen bidez bermatzen ahal diren
erakutsiko da. Euskal Herrian Eus-
karaz taldeak argitaratutako «Bide-

ak» liburuxkaren aurkezpena eginen
da eta eztabaidarako tartea irekiko
da. Euskalgintzarekin eta euskararen
normalizazioa helburu duten bertze
eragile batzuk gonbidatu ditugu, ehun
bat lagun, baina nahi duen orok par-
te har dezake bilkura honetan, guz-
tiz irekia eta partehartzailea da. Le-
saka edo Euskal Herria euskaldundu
nahi baditugu herritarrek euskaldun-
tze prozesuari sostengua ematen dio-
telako izanen da, horregatik garran-
tzitsua da herritarren parte hartzea
eta protagonismoa.
Ofizialtasunaren aldeko leloa iza-
nik, nola baloratzen duzue Nafa-
rroan Euskararen Legearen ondo-
rioz ofizialtasunak dituen eremu
ezberdinak?
Euskaldunak hizkuntza komunitate
bat gara Euskal Herria osoan eta be-
raz, hizkuntza bat duen herri bat ga-
ren heinean, lege babes bakarra be-
har du hizkuntza horrek bere lurral-
de osoan. Nafarroan hiru egoera ez-
berdin ditu euskarak eta Euskal He-
rrian hiru baino gehiago. Nafarroan
eta Euskal Herria osoan lege babe-
sa eta ofizialtasuna eskatzen dugu.

• Hizkuntza eskubideen aldeko
eguna antolatu du Euskal
Herrian Euskaraz taldeak
apirilaren 4an Lesakan, «Bai
ofizialtasunari! Hizkuntza
eskubideak borrokatu!»
lelopean.

• Egun honekin, Euskal Herrian
Euskaraz taldeak euskaldunok
hizkuntza eskubideen arloan
daramagun borrokan urrats
berri bat eman nahi du.

• Gotzone Rekondo eta Josune
Etxeparek erran digutenez,
goizean erreibindikazioa eta
bazkalondoan besta izanen da.

«Euskal Herria osoan euskararen
ofizialtasuna lortzea da erronka»

«Euskaldunak hizkuntza

komunitate bat gara eta hizkuntza

bat duen herria garen heinean,

lege babes bakarra behar du

hizkuntza horrek lurralde osoan»
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ARGAZKIA: JOXEMANUEL IRIGOIEN

Gotzone REKONDO-Josune ETXEPARE Euskal Herrian Euskaraz
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Koro IRAZOKI
Zugarramurdi aukeratu zuten To-

paketa hauetarako, Zugarramurdin
bizi baitzen Mikel Diez. Bi urteren
buruan Mikelen laguna eta lanki-
dea zen Estefa Erro zugarramur-
diarra ere hil zen, eta hortik aintzi-
na bien omenez egiten da Eskual
Titiriteroen Topaketa, bi urtetik behin.
Aintzineko lau ediziotan parte har-
tu izan duten taldeak hauek dira:
Kilimiliklik, Behi bis, Goloka, Ko-
rroska, Bihar, Txo Titeres, Taun
Taun, Kukubiltxo, Deabru beltzak,
Taupada, Mines de Rien, Kukuma,
Retablo de figurillas, Corrado Ma-
sacci, El tenderete, Pagopie, Azi-
ka, Kixka eta Gargantua. Euskal
Herrian txotxongilo edo titere mun-
duan lanean ari diren talde guztien

emanaldiak ikusgai izan dira Zu-
garramurdin.

Topaketa hauetan, txotxongilo-
ez gain, bertze gisako ekintzak ere
antolatu izan dira: erakusketak (Mi-
kel eta Estefaren lanenak, eta Cen-
tro de Títeres-ekoak), kantaldiak
eta kontzertuak (Ruper Ordorika,
Gari, Xabier Montoia, Petti, Jabier
Muguruza, Tapia ta Leturia, Joxe
Ripiau, Potato, Zazpi eskale, Ku-
kumiku). Lehenbiziko topaketetan
akanpalekua ere antolatu zen.

Antolakuntza eta ekitaldi guztiak
jendeak erakusten duen boronda-
te onagatik egiten dira: taldeek ez
dute deus kobratzen, eta ordaine-
an lo egiteko lekua eta jatekoare-
kin batera ematen zaien diruakin
konformatzen dira; taldeak hartzen

ttipi-ttapa

Eskual Titiriteroen Topaketa duela
zortzi urte antolatu zen lehen aldiz
Zugarramurdin, 1996 urtean.
“Kukubiltxo” taldean lan egina zuen
Mikel Diez hil berria zen,  eta bere
omenez antolatu zen lehenbiziko
topaketa. Aldi berean bertze
hausnarketa bat egin zen: nahiz eta
Euskal Herrian txotxongiloen
topaketak egiten ziren, horiek
nazioartekoak ziren eta hemengo
talde guztiek ez zuten parte
hartzerik. Hutsune hori ikusiz,
aukera hau Euskal Herriko
taldeendako egiteko profitatu zen. 

ESTEFA ERRO ETA MIKEL DIEZEN OROIMENEZ EGINEN DA

Eskual titiriteroen bosgarren topaketa
apirilaren 17 eta 18an Zugarramurdin

Estefa Erro eta Mikel Diez, Euskal Telebistako «Txokolatex» saiorako egindako txotxongiloekin: Ardanza, Bandres,
Idigoras, Garaikoetxea, Arzalluz eta Txiki Benegas.



Noiz sortu zen Kilimiliklik tal-
dea?
“Sorginak” espektakulua mon-
tatzen orai 13 urte hasi izanen
zen, eta gero bi urteren bu-
ruan, 1993an hasi ginen ema-
naldiekin. Lau lagun aritzen gi-
nen, Estefa, Mikel, Joxe Ar-
burua lehengusua eta ni.
Zenbat emanaldi eskaini ze-
nituzten?
Hori izaten zen sasoiaren ara-
bera. Udan egunero ematen

genuen eta neguan, ikastetxe-
ekin eta aritzen ginen lanean,
propaganda bidaltzen genuen
eta autobusetan etortzen zi-
ren. Jende dexente biltzen zen
beti. Lau urte iraun zuen “Sor-
ginak” espektakuluak.
Zer oroitzapen utzi dizu sa-
soi harek?
Modu guzietako oroitzapenak.
Bi lagun joan ziren urte haie-
tan eta alde horretatik tristea,
baina esperientzia bezala ha-

gitz ona izan zen. Geroztik,
haiek hil eta gero gure inspi-
razioak joan ziren. Bakoitza al-
de batera hartu zuen eta era-
bat utzi genuen txotxongilo eta
antzerki mundua.
Titiriteroen Topaketan parte
hartzen duzu? 
Bai, Kisulabe elkartea ardura-
tzen da antolaketaz eta beti
hor sartua nago, eskua bota-
tzeko prest. Mikel hil eta urte
berean hasi ginen hiruen ar-
tean besta hau prestatzen eta
handik bertze urte batera edo
bira gan zen Estefa eta Kisu-
labek hartu zuen antolaketa.

05
dituzten landetxeek ere ez dituzte
beren prezioak kobratzen; Herriko
Etxeak eta Akelarre Elkarteak be-
ren instalazioak uzten dituzte; aur-
ten lehenbiziko aldiz Akelarre el-
karteak diru-laguntza ere ematen
du (taldeei ordainketa duinago bat
emateko asmoarekin); eta gainon-
tzeko finanziazioa, antolakuntza eta
lana Kisu-labe elkarteak egiten du.

MIKEL DIEZ ETA ESTEFA
ERRO: EUSKAL HERRIKO
LEHEN TXOTXONGILO ANTZOKI
EGONKORRA ZUGARRAMURDIN

Arte Ederretako ikasketak elka-
rrekin egin zituzten Leioan Mikel
Diez eta Estefa Errok eta gero ber-
tze ikastaro batzuk egin ondotik
(Frantziako txontxongilo esko-
lan,Charlevillen, garrantzitsuena)
Mikel panpinak egiteko tekniketan
espezializatu zen eta Estefa esze-
nografian.

1990ko harmarkadaren hasie-
ran Zugarramurdin tailer bat mon-
tatu zuten eta lanean hasi ziren,
bertzeak bertze, ETBko Txokolatex
programarako panpinak egin zituz-
ten (Arzallus, Idigoras, Ardantza,
Garaikoetxea eta Txiki Benegas).
Panpin hauek Spitting Image tele-
sail Britaniarraren Terry Leeren-
gandik ikasitako teknika bidez egi-
nak zituzten eta gaur egun gisa ho-
netako panpinak ezagunak egiten
bazaizkigu ere, garai hartan seku-
lako ikusmina sortu zuten.

Ondotik Kilimiliklik taldea osatu
zuten, herriko bertze bi lagunekin
batera eta Zugarramurdin Sorginak
txotxongilo antzeslana muntatu zu-
ten, Euskal Herrian zegoen lehen-
biziko Txotxongiloen antzoki egon-
korra sortuz.

EGITARAU ZABALA AURTEN ERE

Aitzineko lau edizioetan bezalaxe,
ekitaldiz gainezka heldu da Zugarra-
murdiko Eskual Titiriteroen Topaketa
apirilaren 17 eta 18an. Euskal Herrian
txotxongiloekin lanean ari diren talde
gehientsuenek emanaldiak eskainiko di-
tuzte aste hondar horretan.

Larunbat goizeko 11:00etan Behi Bi’s
taldearen «Macmuak» antzezlana ikus-
gai izanen da Akelarrenean. 12:00etan,
Antzezkizuna taldeak «Pinotxo» lana
aurkeztuko du eskolan. 16:00etan Pix-
ka taldearen «Txuribeltz» antzeslana
ikusteko modua izanen da Akelarrene-
an. Ordubete beranduago, Deja Bu tal-
dearen «Zein polita den Panama» lana
eskolan izanen da ikusgai. 18:00etan
plazara hurbildu beharko da bi antzez-
lan ikusteko: El Tenderete taldearen
«Hay que mojarse» eta Virabolta tal-
dearen «Titiritero». 19:00etan fronto-
nean Traboules taldeak «Gure baitako
ilargiak» antzezlana eskainiko du eta
ordubete beranduago, leku berean, Taun-
Taun taldearen «Te-a-u-ene» lana ikus-

gai izanen da. Topaketa hauen lehen
eguna akautzeko, plazan eta karriketan
«Hezurdurak» emanaldia eskainiko du
Goloka taldeak 21:00etatik aitzin.

Igande goizean ere izanen da titiri-
teroen lanak ikusteko modua. 10:00etan
eskolan, Imagina-T taldeak «Asvine-
nea» antzezlana taularatuko du.
10:30etan Akelarrenean, Bihar taldea-
ren «Las ballenas» antzezlana izanen
da ikusgai. 11:30etan plazan Corrado
Masacciren inprobisazioarekin gozatu
ahal izanen da. Azika taldeak «Herrial-
de urdina» emanaldia eskainiko du es-
kolan 12:00etan. Txotxongilo taldeen
emanaldiak akautzeko, Kukubiltxo tal-
dearen «Mamutxak» ikusgai izanen da
plazan eta karriketan 13:00etatik aitzin.

Ez da horretan akautuko, ordea, bos-
garren Eskual Titiriteroen Topaketaren
egitaraua. Musikak ere izanen du bere
tartea eta 18:00etan Anarik kantaldia
eskainiko du Akelarrenean. Gainera,
eguerdiko apertifa musikarekin alaitua
izanen da, txaranga ibiliko baita.

Iñigo ARBURUA «Kilimiliklik» taldeko kide ohia

“Udan egunero eskaintzen
genituen emanaldiak”

Kukubiltxo taldearen azken lana, «Mamutxak» ikusgai izanen da Zugarramurdin.
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• IRAKURLEAK MINTZO • 

Hutsegite politikoa
Etxalarko EAk atera

berria du Alkarberri bu-
letina. Berri paper ho-
rretan, hainbat berriren
artean, Ttipi-ttapari bu-
ruzko bat ageri da. Ber-
tan, bertzeak bertze,
Etxalarko EAk erraten du
euskarazko komunikabi-
deen alde dagoela.

Guk, Herri Taldekook,
ordea, ez dugu ulertzen
EAren jarrera. Nola la-
guntzen ahal da bidean
harri kozkorrak jarri diz-
kiotenean? Alokairua or-
dain dezatela erratea, la-
guntzea da? Ni neroni
harro nago Ttipi-ttapa
Etxalarrera heldu dela-
koz. Gainera, gure tal-
dearen apustua tokia do-
an uztea da; eta halaxe
eginen dugu.

Maltzurkeria puntu bat
ere harrapatzen diogu
haiek idatzitakoari. Behin
eta berriz aipatzen dute
“Etxalarko alkatearen eta
Ttipi-ttaparen artean si-
naturiko akordioak”. Ho-
rrela erranda, ematen du
alkatearen gauza bat izan
dela. Nik argitu nahi dut,
Alkateak batzarretan har-
tzen diren akordioak si-
natzen dituela, Ttipi-tta-
pakoa barne.

Bertzalde, galdera bat
utzi nahi dut airean. Izan
ere, jakin dugu Ttipi-tta-
pa Lesakarat joanen de-
la eta ez Berarat. Etxa-
larko Herri taldeak poza
hartu du; Etxalarko EAk
ere bai; eta Berako EA
ere pozten da? Eta Ara-
lar? Berako talde politi-
koen eta herritarren iri-
tzia jakin nahiko nuke ni-
re ustez hutsegite politi-
koa delako herri komu-
nikabide bat abandona-
tua uztea.

Leitzakoek ere izanen
dute zer erran. Leitzako
UPN eta EAk Ttipi-ttapari
diru laguntza kendu nahi
dioten zurrumurruak bai-

tira. Hori da euskarari la-
guntzeko modua?

Lesakako Juan Fer-
mín Mitxelena eta Deñe
Abuin, PNV eta Onineko
buruak zoriontzea ber-
tzerik ez zait geratzen,
arazo honen aurrean
agertu duten begirunea-
gatik eta Ttipi-ttapari
emanen dioten lagun-
tzagatik. Bitartean, Ttipi-
ttapa ongi etorria izango
da Etxalarren.

Hor dago nire pen-
tsamoldea. Orri hauetan
erantzun nahi badidazue,
zain nago.

Patxiku IRISARRI
Etxalarko alkateordea

Doneztebeko Udala
eta bertsolaritza

Doneztebeko Udalak
euskararen gain oroko-
rrean eta bertsolaritzaz
bereziki duen sensibili-
dadea aipatu nahi nuke.
Martxoaren 13an Do-
nezteben ospatu zen Na-
farroako txapelketako
kanporaketan, Udalak er-
daldun baten eskutan utzi
zuen egoitzaren ardura.
Hori honela, gaztelaniaz
egitera behartuak izan zi-
ren bertsotan ari behar
zitenak eta ikusleak ere,
edozein eginbehar zen
orduan. Horretaz gain,
zinea hotz zegoen eta
berogailurik ez zuten biz-
tu ere. Udaleko kultur zi-
negotzia ez zen agertu
ere, eta bertara hurbildu
zen zinegotzi bakarra, er-
dalduna bera, agertu eta
ea zein herrialdekoak zi-
ren partehartzaileak gal-
detu (erdaraz, jakina), eta
berehala aldegin zuen.

Bertsolaritzaz eta eus-
kararekiko sensibilida-
dea izatea ez du inongo
«beharrik» Udalak, bai-
na kontutan hartuz udal
honen osaketa (EAko 5
eta 4 EAJkoak), euren al-

detik zerbait gehiago es-
pero dugula argi dago.

Doneztebar bat

Ttipi-ttapa,
komunikabide bat
baino gehiago

Azken asteotan, be-
rriz ere, hizpide izan da
Ttipi-ttapa Fundazioaren
egoitza. Irabazi asmorik
gabeko erakundea izaki,
eta euskararen normal-
kuntzan berebiziko ga-
rrantzia duela aintzat har-
tuta, Berako Aralar osa-
tzen dugunok honako go-
goeta plazaratu nahi du-
gu:

1. Ez zaigu bidezkoa
iruditzen inongo erakun-
deren egoitza zein proiek-
turen etorkizuna baldin-
tza dezakeen erabakien
eztabaida prentsaren bi-
dez egitea, eta are gu-
tiago interesatuak modu
horretan enteratzea afe-
raz. Kasu honetan, Tti-
pi-ttaparen egoitzaren
kontuarekin pilota noren
teilatuan utziko duten gal-
dezka ibili dira, Beratik
Etxalarrera, Lesakara,
Berara... Proiektuak se-
riotasun gehiago merezi
duen bezala, ardura po-
litikoa dugunok ere se-
riotasun gehiago agertu
beharrean gara.

2. Ttipi-ttapa Funda-
zioaren lana goraipatu
nahi dugu, euskararen
normalizazioan funtsez-
koa, eskualdean eragin
nabaria izan duena, eta
bertako biztanleen ko-
hesiorako giltzarria. Guz-
tioi idekiriko proiektua iza-
ki, sortu zenetik 24 urte-
otan erakutsi duen ibil-
bideak ongi egindako la-
na uzten du agerian, sen-
tsibilitate guztiek izan du-
tela, dutela eta izanen
dutela leku bertan. Na-
farroako Gobernuaren
Hizkuntza Politika sun-

tsitzailearen garaiotan,
non euskalgintzako era-
kunde guztiak mehatxu-
pean paratu diren, inoiz
baino laguntza sendoa-
goa behar dute gisa ho-
netako proiektuek, hiz-
kuntza eskubideak ber-
matzeko bidean paratzen
digutenak, hizkuntza es-
kubideak giza eskubide-
ak ere baitira.

3. Ttipi-ttaparen egoi-
tzak etorkizunean non
egon behar duen ez lu-
ke inongo udalaren men-
pe behar. Edonola ere,
24 urteotako ibilbidean
hertsiki loturik agertu da
Ttipi-ttapa Berako he-
rriarekin, eta ez genuke
nahi hau bat-batean, eta
utzikeria medio moztea.
Ibilbideak, eskualdearen
izaerak eta zerbitzuaren
eskakizunek bideratu be-
harko lukete gaia, bere-
ziki, Ttipi-ttaparen iritzia
kontuan hartuz. Aralarrek
ahalegin berezia eginen
du Ttipi-ttaparen eskari
horri erantzuteko, nahiz
jakin egoitzen hutsa na-
baria dela Beran.

4. Proiektuaren as-
moak eta onurak gure
egiten ditugun bezala,
gainerako alderdi politi-
ko, gizarte eragile, insti-
tuzio eta norbanakoak
Ttipi-ttaparen proiektua-
rekin bat egitera gonbi-
datzen ditugu, aberasten
gaituelako, gizarte osoa
aberasten duelako. Eus-
karazko komunikabide-
en garrantzia estrategi-
koan sinitsita, eta bere-
ziki herri komunikabide-
etan, datozen hilabetee-
tan eskualdean sektore-
aren etorkizunaren oi-
narriak finkatzeko kon-
promezua berresteko es-
karia egin nahi diegu
agintari zein gizarte era-
gileei. Euskara, guztion
altxorra, hizkuntza bizia
izatea nahi dugulako.

Berako ARALAR
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KULTURAKULTURA

ttipi-ttapa

Erdi Aroko Feria ur-
tez urte irauteko asmo-
arekin antolatu du aur-
ten lehenbizikoz Lesa-
kako Udal Kultur Ba-
tzordeak. Egun horre-
tan, apirilaren 18an, er-
di aroko feria egun bat
erreproduzituko da Le-
sakan, eta herria girotze-
ko garai hartako ohitu-
ra, produktu eta musi-
kaz beteko dira Lesaka-
ko karrikak. Goizeko
10etan hasi eta iluntze-
ra arte izanen den Fe-
ria honetan keramika tai-
lerra, karrika animazioa,
falkoneria, magoak, bei-
ra, harri eta lore taile-
rrak, zaldittoak, eta mar-
goak izanen dira ikus-
gai.

“LESAKA EZAGUTU”
HAMABOSTALDIA

Aurtengoan, dena
den, Erdi Aroko Feria
egun hau “Lesaka eza-
gutu” izeneko egita-
rauaren barnean aur-
keztu dute. Egitarau ho-
rrek bi asteko iraupena
du eta osotara 21.000
euroko aurrekontua du.
Kopuru horretatik zati-
rik handiena, 14.400 eu-
ro, Europako Leader+
programatik finantzia-
tzea espero dute, eta
gainerakoa Lesakako
Udalak eginen du.

Lesaka  Ezagu tu
izenburuarekin, herriko
kultura, ondare eta tu-
rismo baliabideak in-
dartu nahi ditu Udal Kul-
tur Batzordeak. Horre-
tarako, Erdi Aroko Feri-

a egunaz gain, jardue-
ra  gehiago izanen dira. 

Burniaren inguruko
erakusketa da horieta-
ko bat, eta Pedro Lanz
eskulangilearekin egi-
nen da. Burnia lantzen
familia tradizio luzea du
Lanzek eta arotxaren al-
de artistikoa erakutsiko
du apirilaren 12tik 25era
Beti Gazte elkartearen
egoitzan, arratsaldeko
6:30etatik 8:30etara ire-
kiko den erakusketan.
Jakina baita burniak Le-
sakan eta Bortzirietan

izan duen garrantzia.
Lesakan hainbat burni
mehategi izan dira,
garrantzitsuenak Urte-
aga, Baldrun eta Bel-
zaunen. Bortzirietan
1378an hemeretzi ola
ari ziren lanean, batzuk
Kaxernako nagusia zen
Zabaleta jaunarenak.

Apirilaren 16 eta 24-
an, bertzalde, herria ho-
beki ezagutzeko Lesa-
kan zehar ibilbidea pres-
tatu da. Lehenbiziko
egunean, karrikaz karri-
kako bisita gidatua nahi

duenarentzat eta biga-
rren egunean, Irain es-
kola eta Tantirumairu
ikastolako ikasleekin
eginen da, lehiaketa ba-
tekin. Bietan ere helbu-
ru bakarra izanen da,
historia eta ondare arki-
tektonikoaren berri ema-
tea.  Apirilaren 16ko bisi-
ta gidatuan Rafael Ene-
terreaga, Egoitz Telle-
txea eta Jose Miguel Te-
lletxea izanen dira gida-
ri eta azalpenak euska-
raz, frantsesez eta gaz-
teleraz eskainiko dira.

Haurrendako ibilaldia di-
namikoagoa izanen da,
jokuen bitartez Lesaka-
ko etxe nagusiak eta do-
rreak ezagutu eta ema-
nen zaien galdetegia
osatu beharko baitute.

Apirilaren 22an, be-
rriz, Sorginkeria Lesa-
kan solasaldia eskaini-
ko du Juainas Paul Ar-
zak historialariak Herri-
ko Etxeko batzar areto-
an, arratsaldeko 7etan.
“Gure historia eta kultu-
ran aztarna sakona utzi
zuten emakume haien
bizia, akelarreak, inkisi-
zioa bortz herrietan eta
bertze hainbat konturen
berri” emanen du Juai-
nasek solasaldian.

APIRIL OSOA
AKTIBITATEZ BETEA

Apirilaren 7an, biga-
rren hiruhilabeteko kon-
tzertuaeskainiko du Le-
sakako Musika eskolak
Herriko Etxeko batzar
aretoan, 6etan.

Apirilaren 17an, Le-
sakako Gaztik antola-
tua Herri Olinpiadak iza-
nen dira Plaza Zaha-
rrean, goizetik hasita.

Apirilaren 23an, Libu-
ruaren Egunean, ipuin
kontalaria izanen da li-
burutegian 5etan.

Apirilaren 24an ber-
tso saioaAndra Mari  za-
harretxean, arratsalde-
ko 5etan eta apirilaren
25ean, Tantirudantza
dantza taldearen saioa
izanen da karrikaz ka-
rrika eguerditik goiti.

Lesaka hobeki eza-
gutzeko ekitaldiz bete-
tako apirila, beraz.

Erdi Aroko Feriaren lehenbiziko edizioa
antolatu dute Lesakan apirilaren 18rako
Garai hartako Feria egun bat erreproduzitu nahi da, bere osagai guztiekin

Eguna iragartzeko argitaratutako kartela
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Amaia eta Ainhoa
Udal liburutegiaren

digitalizazioa eginen da
hurrengo hilabeteetan,
Nafarroako Gobernuak
abian duen plangintza-
ren arabera, eta Bera-
ko Udalarekin elkarla-
nean. Digitalizazio ho-
rri esker, Nafarroako
edozein liburutegitik
kontsultatu ahal izanen
da zein liburu dauden
Nafarroako Liburutegi
Sarean. Lan hori egite-
ko, Udalak liburuzain
teknikari bat hartuko du
aldi baterako. Bete be-
harrekoen artean, for-
makuntza akademikoa-
ri dagokionez, Lanbide
Heziketa II eta Goi Mai-
lako Batxilergoa eduki
beharko du interesa-
tuak, euskararen eza-
gutzari dagokionez,
EGA edo baliokidea den
titulua izatea edo titulua
ez dutenentzat proba
baztertzailea egin da
martxoaren 29an Ri-
cardo Baroja eskolan.
Proba teknikoa, apirila-
ren 1ean 10:00etan. 

Bertzalde, Nafarroa-
ko Gobernuak Udal Li-
burutegi Publikoa ku-
deatzeko hitzarmen be-
rria proposatu dio Uda-
lari. Indarrean dagoen
hitzarmenarekin aldera-
tuta, hauxe da aldatzen
dena orokorrean: Uda-
lak egin beharreko ekar-
pen ekonomikoa 5000
eurokoa izanen dela, eta
ez 3000 eurokoa orain
arte bezala, eta fotoko-
piagailu bat jarri behar-
ko duela. Hau ikusirik,
Udalak Nafarroako Go-
bernuak proposatu hi-
tzarmen berri hau onar-
tzea erabaki du. 

Kultur agenda
Apirila kultur ekital-

diz beteta dator. Kultur
Batzordearen eskutik
apirilaren 5etik18ra Glo-
ria Askasoren erakus-
keta ikusi ahal izanen
da, apirilaren 5ean En-
karni Genua eta Txo-
txongillo taldearean
“Galtzagorriak” ikuski-
zuna Berako Haur Hez-
kuntzako ikasleentzat

Kultur Etxean 10:00e-
tan. Apirilaren 8an Kan-
tu Koralaren Akade-
miako kideen kontzertu
ere aditu ahal izanen da
leku berean 19:30etan
eta apirilaren 21etik
maiatzaren 26ra aste-
azkenero Labiaga Ikas-
tolaren eskutik Betiko
Euskal Kantu Zaharren
Ikastaroa izanen da.
Ikastarorako izena ema-
teko eta informazio
gehiago lortzeko 012 te-
lefonora deitu. 

Udal liburutegia
digitalizatuko da
Apirileko kultur agenda 
ekitaldiz gainezka heldu da

UTZITAKO ARGAZKIA

Ander Rodriguez Korta Gipuzkoako igeriketa txapeldun
Martxoaren 13 eta 14an Tolosan jokatu zen Gipuzkoako Igeriketa Txapelke-
ta eta Ander Rodrigez Kortak aurten junior mailan parte hartu du. Anderrek
200 metro bizkarka 2’21”tan egin zuen, 200 metro estilo 2’20”tan eta 400 me-
tro estilo 5’03”tan. Emaitza hauekin lehenengo postua lortu zuen hiru fro-
gatan eta horrela Gipuzkoako Txapeldun bihurtu da Junior mailan. Hurren-
go astean, martxoaren 19 eta 20an, Zarautzen Euskal Herriko Igeriketa Txa-
pelketa jokatu zen eta honetan ere beratar gazteak emaitza onak lortu zituen
nahiz eta ikasketengatik entrenatzeko denbora aunitz ez zuen izan. 100 me-
tro bizkarka (1’05”03), 50 metro bizkarka (29”80) eta 50 metro estilo libretan
(25”79) hirugarren postua lortu zuen hiru frogetan. 

BERA

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta
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toallak • kortinak
Alfonbrak

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630 198
BERA

102 Meaka auzoa
20304 IRUN

Tel.: 943 623 130

* 250 lagun eserita
* Klimatizatua

Turismoa dinamizatzeko plana
Udalak martxoaren 15ean egindako batzarre-

an, Cederna Garalur elkartearekin bilerak egin
ondotik, Ekonomia Ministerioaren, Nafarroako Fo-
ru Erkidegoko Kultura eta Turismo Departamen-
tua, Vianako Printzea Erakundearen, “Nafarroa-
ko Mendialdea” turismo xedearen Kalitate-pla-
nera atxikita dauden toki-erakundeen eta ETKIk
Nafarroan duen lurralde-ordezkaritzaren arteko
lankidetza hitzarmena onartzea erabaki zuen Na-
farroako Mendialdean turismoa dinamizatzeko
plan bat garatzeko. Turismoa Dinamizatzeko Pla-
naren jarraipen-batzordean izanen den ordezka-
ritza, “Nafarroako Mendialdea” Turismo Kalitate-
rako Lantaldean izendatuko dituen bi lagunen es-
ku utziko du Udalak. 



A.A.
Antoiu karrikan, An-

dra Mari erresidentzia
zaharrak hartzen zuen
2.986 m2ko lur eremua
saltzeko kontratua Pro-
mociones Garro-Loren-
zo, SL eta Serinpe SLk
osatutako Aldi Batera-
ko Enpresa- Batasunari
adjudikatu dio Udalak,
783.994,30 euro (BEZ
barne): 545.599,93 eu-
ro lurzatiari dagozkio-
nak; 122.621,99 euro
babes ofizialeko 27
etxebizitza eta lokal ba-
tzuk eraikitzeko proiek-
tuari dagozkionak eta
170,41 metro koadro
izanen dituen bulego

p lan ta  eg i t eko
115.772,38 euro.

Aldi Baterako Enpre-
sen Batasun honena
izan zen aurkeztutako
lau proposamenen ar-
tean onena, Udalak
emandako puntuazioa-
ren arabera. Lesakako
Bordamine enpresak
615.960 euroko propo-
samena aurkeztu zuen,
Iniciativas Urbanas
Arancok614.882,36 eu-
rokoa eta Azsek oina-
r r i z ko  p rez i oa ,
611.257,19 euro. Gai-
nera, enpresa honen
proposamena lokalak
eta bulegoak 1.194.102
eurotan saltzera bal-

dintzatua zegoen eta
Udalak konpromezua
hartu beharko zuen be-
rak prezio horretan eros-
teko, baldin eta promo-
zioa akautzen denean
lokal eta bulego guztiak
prezio horretan ez ba-
dira saldu. Proposamen
honek zenbait arazo
eragiten zituen eta ho-
rri buruz solasteko bi hi-
labetez bilerak egin di-
tu Udalak Nafarroako
Gobernuko Etxebizitza
Zerbitzuarekin. Azkenik,
Azse enpresaren pro-
posamena ez onartzea
eta Enpresa-Batasuna-
ri ematea erabaki zuen
epaimahaiak.

ARTXIBOKOA

Joan den urteko arrakasta ikusita, herriko gazteek Herri Olinpiadak antola-
tu dituzte aurten ere apirilaren 17an. Lesaka ezagutu proiektuaren barnean
bertze ekitaldiak ere izanen dira apirilean: Pedro Lantz arotxaren lanen era-
kusketa, ibilaldia Lesakan barrena Rafael Eneterreagarekin, Erdi Aroko Fe-
ria, Sorginkeria Lesakan solasaldia Juainas Paul Arzak historialariarekin…
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Babes Ofizialeko 27 etxebizitza eta
lokalak eraikitzeko kontratua egin da
Udalak 783.994 eurotan adjudikatu dio 
Aldi Baterako Enpresa-Batasun bati

LESAKA

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

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

Aitor AROTZENA
«Bai ofizialtasunari!

Hizkuntza eskubideak
borrokatu!» leloarekin
Hizkuntza Eskubideen
Eguna antolatu du Eus-
kal Herrian Euskaraz tal-
de euskaltzaleak Lesa-
kan apirilaren 4an. Egun
honekin, Euskal Herrian
Euskaraz taldeak «eus-
kaldunok hizkuntza es-
kubideen arloan dara-
magun borrokan urrats
berri bat eman nahi du-
gu, hizkuntza eskubi-
deak lortzeko beha-
rrezkoa den tresna zein
den jendarteratu nahi
dugu, bertaratzen diren
euskaltzaleak sentsibi-
lizatuz eta kontzientzia-
tuz». Euskal Herri eus-
kaldun bat erdiesteko
«konpromisoa dugula»
eta «bakoitzak eragiten
badugu errrazago lor-
tuko dugunaren ideia»
azpimarratu nahi dute.

Egitaraua goizeko
10:30etan hasiko da, ka-
rrika buelta eta altxafe-
roekin.  11:00etat ik
13:00etara Hizkuntza
Eskubideen Aldeko Na-
zio Bilkura eginen da
Kasinon. Bertan, eus-
kalgintzan ari diren ehun
bat lagun gonbidatuko
dira eta gainontzeko he-

rritarrek ere ateak za-
balik izanen dituzte ber-
tan parte hartzeko. Hiz-
kuntza eskubideei bu-
ruzko hausnarketa egi-
tea, hizkuntza eskubi-
deen urraketen agerpen
argia bilatzea eta hiz-
kuntza eskubideen de-
fentsarako urratsak on-
dorioztatzea dira Eus-
kal Herrian Euskaraz tal-
deak bilkurari jarri diz-
kion helburu nagusiak.
Aipatzekoa da lehenbi-
ziko aldia dela honela-
ko zerbait antolatzen de-
la Euskal Herri osoan.

Bilkura hau egiten
den bitartean, 11:00eta-
tik 14:00etara erakus-
keta izanen da ikusgai
Alondigako arkupean.
13:00etan manifesta-
zioa eta 13:30etan eki-
taldia eginen da plazan.
Ondoren, 14:30etan
bazkaria izanen da fron-
toian. Bazkalondoa alai-
tzeko Herburu txaranga
arituko da. 17:00etan.
berriz, Patxin eta Potxin
pailazoek emanaldia es-
kainiko dute plazan.
18:00etan, Patxi eta Bat-
biru taldeek kontzertua
eskainiko dute frontoian
e ta  20 :00e ta t i k
21:00etara bukaera eki-
taldia eginen da.

Hizkuntz Eskubideen
Eguna eginen da
apirilaren 4an
Euskal Herrian Euskaraz talde
euskaltzaleak antolatua
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Joseba eta Nerea
Joan den martxoa-

ren 21ean akautu zuten
Larraburuko mus eta
partxiszaleek urtero, hu-
tsik egin gabe, egiten
duten Magra Txapelke-
ta. Bikote andanak har-
tu zuen parte aurtengo-
an ere eta hainbat igan-
dez musean nahiz par-
txisean gogor aritu on-
dotik erabaki ziren aur-
tengo txapeldunak. Mu-
sean Juan Maia eta San-
tiago Mikelestorenak ira-
bazi zuten, Joxe Angel
Tomasena eta Juan An-
tonio Arburuari finaleko
partidu irabazi ondotik.
Partxisean berriz hiru
enpate egon ziren eta
zozketa bidez erabaki
zituzten irabazleen ize-
nak, Santiago Olasa-
gasti eta Jabier Inda-
buru hain xuxen. Bai mu-

seko eta bai partxiseko
irabazleek urdaiazpiko
bana eraman zuten sa-
ritzat eta museko biga-
rren bikoteak sorbalda.
Ohitura den gisan, afa-
ri ederraren bueltan bil-
du ziren joan den igan-
dean partehartzaile gu-
ziak, eta menuko plater
nagusia, nola ez, ur-
daiazpikoa tomateare-
kin. Erran digutenez, go-
gotsu daude hurrengo
urtean ere berriz sari-
keta honekin hasteko.

Larraburuko
batzar orokorra

Berrikuntzarik gabe
joan zen Larraburua el-
kartearen urteroko ba-
tzarra. Martxoaren 14an
egin zuten egoitzan eta
bertze urtetan baino jen-
de guttiago bildu zen
aurten, tenore berean

Usategietako Auto Igo-
era zela eta. Junta be-
rritzearen gaia mahai-
gainean paratu baldin
bazen ere, ez zen al-
daketarik izan eta le-
hengo kideek segituko
dute juntan. Hori bai,
heldu den urterako ekin-
tza berrien artean gizo-
nezkoentzako peluke-
ria bat sortzea pentsa-
tu zuten eta oraindik
deus zehaztu ez bada
ere, jendea juntatuz ge-
ro, egiteko asmoa ba-
dutela erran digu Jabier
Indaburu elkarteko le-
hendakariak. 

Nobedadeak
Altxata kultur
elkartean

San Jose egunare-
kin egin zuen Altxata
Kultur Elkarteak bere
batzarra. Berrikuntzen
artean aipatzen ahal du-
gu Kontxi Antxorena jun-
ta-kideak utzi zuela eta
bere ordez Izaskun Ariz-
tegi sartu dela. Gaine-
rakoak hor segituko du-
te; Ainara Arburua le-
hendakari, Iñaki Dan-
boriena lehendakarior-
de, Jon Santsiñena di-
ruzain, Nerea Mitxelto-
rena idazkari eta Mari

Asun Olagarai bokala,
orain Izaskunekin bate-
ra. 

Mahai jokuak
ludotekan

Altxata kultur elkar-
teak, 6-12 urteko hau-
rrei zuzenduta, ludote-
kan mahai jokuetan
ikasteko eta aritzeko
saioak antolatu ditu. Le-
hen saioa joan den la-
runbatean,martxoaren
27an,  izan zen, arra-
tsaldeko 3,30etat ik
5,30etara, baina dato-
zen hilabeteetan saio
gehiago eginen dituzte.

Afari batekin
akautu zen
Larraburuko
Magra-txapelketa
Jende andana mugitu zuen
bertze urte batez 
Usategietako auto igoerak

Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

Egunero irekia
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda

Zarandia, 4 - LESAKA

KKOOXXKKIILLAAKKOOXXKKIILLAA
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

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

ETXALAR

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Jende olde haundia mugitu zuen bertze urte batez Usategietako VII. Auto
Igoerak. Eguraldi ederra lagun, jendez gainezka ageri ziren goiz-goizetik he-
rri bazterrak eta Usategietako errepidea autozale guzien gozaleku izan zen
igoera bixi eta ikusgarri batean. Arazorik gabe egin zuten ibilbidea auto gu-
ziek eta hiruak inguruan herrira jautsi ziren denak sari-banaketara. Aurten
ez zuten herriko auto-gidariek parte hartu eta irabazle guziak kanpotarrak
izan ziren. Edozein moduz, igoera arrakastatsua izan zela erraten ahal da.
Eguzki Sport eskuderiako antolatzaileak bederen gustora zeuden bai parte-
hartzaile kopuruarekin bai ikustera hurbildu zen jende parrastarekin ere. 
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Oskar TXOPERENA
Kultur ekintzak urte-

ko bertze sasoi batzue-
tara zabaltzeko asmo-
arekin, apirilaren azken
asteondarrerako zen-
bait ekitaldi prestatzen
ari da Euskara Batzor-
dea. Egitaraua lotzen
dutenean emanen di-
zuegu jakitera, baina
eginen den ekitaldieta-
ko bat aipatuko dizue-
gu. Aspaldian zebiltzan
herri kirol taldekoek Mi-
guel Angel Etxarte ze-
nari omenaldia egin
nahian. Apirilaren 25ean
izan da omenaldia eta
dagoeneko bilerak egi-
ten hasiak dira Herriko
Etxea, Biltoki Elkartea
eta Herri Kirol Taldea.

Igerilekuko lana
Martxoaren 11an

akautu zen igerilekuen
mantenimenduaz ardu-
ratzeko eskaintzak aur-
kezteko epea. Inork ez
zuen eskaintzarik egin
eta Herriko Etxean la-
nak banatzeko bertze
moduren bat bilatzen
hasiak dira. Erran ge-
nuen aurtengo denbo-

raldirako Nafarroako
Gobernuak arauak au-
nitz gogortuak zituela. 

Biltokiko batzarra
Martxoaren 13an

egin zen, bigarren saia-
keran, Biltoki Elkarteko
urteko batzarra. Azken
urtean egindakoaren be-

rri eman zuen hasieran
Juntak, gero bazkideen
eskaera eta galderen
txanda etorri zen, eta
azkenik Juntaren erdia
berritu egin zuten:  Le-
hendakari lanetan Jo-
seba Migelena –oker ez
bagaude, orain arte izan
den gazteena–; bokal

berriak, berriz: Mª An-
geles Telletxea, Con-
suelo Migelena, Xabi Te-
lletxea, Miriam Etxarte
eta Luis Javier Txope-
rena izanen dira. Urte-
ro juntaren erdia berriz-
ten denez, bertze sei la-
gunekin hamabiko tal-
dea osatuko dute.

Apirilaren hondarrerako Kultur
Egunak prestatzen ari dira  
Oraingoz ez dago igerilekuetako udako lana eginen duenik

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Martxoaren 14an Espainako kongresua aukeratzeko hauteskundeak izan zi-
ren. Orain dela lau urte baino partehartze handiago izan zenez, ez omen zi-
tzaien Eli Urbistondo, Joxe Mari Mitxelena eta Andoni Etxenikeri eguna as-
pergarriegia egin. Gainera, bozkatzeko leku berria estreinatu zuten, eskola-
ren beheko solairuan, medikuaren kontsulta zegoen lekuan. Orain arte le-
henbiziko solairura  igo behar izaten zen eta aspaldian baziren aldatzeko es-
kaerak. Inguru guzian bezala, Nafarroa Bai izan zen garaile 176 botorekin. 

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

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

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

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

JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN

666 235 466
948 630 683

Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA

Zure ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta
arratoi-xagutxoz garbitu nahi baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua & 948630155

BERA

Zanbudioren borda
Herriko Etxeko artxiboko
6. liburuaren 190. orrial-
dean idatzi hauxe irakur-
tzen ahal da: “vender a
Miguel Joseph de Zam-
budio un terreno lieco en
el paraje Acotrin Celaya
(...) por la parte de arriba
Camino Real a Aranaz (...)
por la parte que mira a es-
ta Villa con camino a Cho-
peremborda”. Garai har-
tan Taberneako jabea zen
gizaseme hau –hortik bi
etxeek orain dela gutti ar-
te izan duten harremana-
eta garbi dago gaur egun
Zanbudioren bordak har-
tzen dituen lurretaz ari de-
la idatzia. 1808an aipa-
tzen da lehenbiziko aldiz
baserriaren izena “Borda
de Zamudio” eta 1811ra-
ko jendea bizi zen bertan.
Bada, Miguel Joseph de
Zambudio Arraratseko
Maria Miguel Alberrorekin
ezkondu zen, seme ba-
karra izan zuten, eta non-
bait seme hau hil edo on-
dorengorik izan ez zue-
nez, Alberrotarren eskue-
tara pasatu zen baserria.
1870a inguruan Martin
Choperena ezkondu zen
Alberrotar batekin, Maria
Miguel hau ere, eta modu
horretan gaur egunera ar-
te gelditu da lotua bere
abizena baserriarekin.  

Herria ezagutuz
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Nerea ALTZURI
Udaberrian giro on

eta epelarekin sartu gi-
nen martxoaren 20an.
Biharamunetik ordea,
kopetilun, euritsu eta
hotz egunetan, negura
itzuli ote ginen iruditu zi-
tzaigun. Berriz ere elur-
tuak ikusi ditugu mendi
gainak joan den hilabe-
te bukaeran bezalaxe.
Kazkabarrak, euriak eta
orohar negu ukituko gi-
roak egunak hartu ditu
hilabete honetan ere. 

Mendizaleek hala
ere, eguraldi ederrak,
garbiak eta ater iak
nahiago izaten dituzte
mendi ibilaldiak egite-
ko. Heldu den maiatza-
ren 30ean zer eguraldi
izanen den jakitea be-
harbada goizegi da.
Gehigixko izanen da
eguraldiaren gainekoak
zeintzu izanen diren
egun horretan jakina-
raztea. Herriko men-
dietan barna itzulia egi-
teko hobe eguraldi po-
lita izatea ez? Ibiltzeko,
paisaiekin eta mendie-
kin gozatzeko…

Joan den urtean, be-

helainoak eraso egin
zuen arren, mendigoi-
zale aunitz hurbildu zen
itzulian parte hartzera.
Iaz ekainaren 8an egin
zen mendi itzulia; aur-
ten, maiatzaren 30ean.
Guzia prestatzen hasiak
dira Ekaitza elkartearen
lana tarteko. Xehetasun
gehiago izan ahala ema-
nen dizkizuegu atal ho-
netan. Mendizaleak bal-

din bazarete, maiatza-
ren 30a zuen agendan
borobiltzeko aukera
behintzat iragarri di-
zuegu.

Pilotan eta 
herri kiroletan

Nafarroako herri ki-
rol jokuetan gaztetxoak
azken txanpan dira. Jo-
an den igandean herrian
egitekoa zen txapelke-

tako laugarren eta az-
ken jardunaldia. Orohar
guziaren berri, laburbil-
duz, heldu den alean
emanen dizuegu. Mo-
mentuan herriko neska
mutilek eginiko lana iku-
sita, seguru gaude pro-
ba konbinatuan zein so-
ka tiran finalean batzun
batzu ikusiko ditugula.
Suerte on!

Bertzalde, aintzine-

ko aleko kronikan zina
egin bezala, herritar pi-
lotariak eskualdetik kan-
poko zein txapelketetan
parte hartzen edo har-
tuko duten informazioa
bildu dugu. Belateko bi-
nakako txapelketan, he-
rritar gaztetxoek ez du-
te sailkapenean aintzi-
nera segitzen. Gazte
mailan,  Zizurko buruz-
buruko lau terdiko fina-
la joan den larunbatean
jokatzekoa zuen Beñat
Mitxelenak Leitzako
Iriarteren kontra. Jose-
ba Madariagak eta Ima-
nol Mitxelenak ere eu-
ren mailan txapelketa
honetan aritu dira; eta
orain bertze txapelke-
tetan hastekoak dira, El-
getan adibidez.

Zizurko lehia buka-
tuta, Beñat Mitxelena
eta Joseba Pikabea
Usurbilen eta Irunen bi-
nakako jubenil mailako
pilota txapelketan has-
tera doaz. Eta bi muti-
lok, Mitxelenak eta Pi-
kabeak banakako Urre-
txuko pilota txapelketan
partiduak eginen dituz-
te.

Maiatzaren 30ean eginen da 
Arantzako Bigarren Mendi Itzulia
Herri kirol jolasetan eta pilotan jardunaldi erabakiorrak izan dira asteburuan

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI
Herri inguruko mendien barna eginen da aurten ere Mendi Itzulia.

ARANTZA

A
R
TE

K
A
R
I

Langile Autonomoak

Nekazariak eta mendi-langileak

Nominak eta Aseguro Sozialak

Lan-kontratutarako laguntzak

Enpresa berri ezberdinen sortzea

Diru-laguntza ezberdinak

Kontabilitateak

IVA eta IRPF

Errenta aitorpenak

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

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

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PIKABEAPIKABEA
pintura

kpintura
k

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA
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ttipi-ttapa
Doneztebeko Osa-

sun Etxeak, Elizondoko
Emakumearen Aten-
tziorako Zentruak (EAZ)
eta Ezpelura elkartea-
ren laguntzarekin me-
nopausiari buruzko osa-
sun heziketaren saio ba-
tzuk antolatu ditu.

Malerrekako 45-55
urte bitarteko emakume
eta bere bikoteari zu-
zenduta daude eta saio
hauen helburu nagusia
da menopausia garaia
ahal den bezain ongi bi-
zi dadila, autoestima eta
norberare zainketak bul-

tzatuz. Emakumearen
bizitzaren adin zail ho-
netan zein aldaketa fi-
siko eta psikiko gerta-
tzen diren argitu, eta bi-
denabarrean, aurreiritzi
okerrak zuzentzen ere
ahaleginduko dira api-
rilaren 20, 22, 27, 29 eta
maiatzaren 4an, goize-
ko 10:30etatik 12:30eta-
ra Doneztebeko Osa-
sun Etxean eginen di-
ren saio hauetan. 

Izen ematea Osasun
Etxean berean egin be-
har da, 948 456001 te-
lefonora deituz apirila-
ren 6a baino lehenago.

Menopausiari
buruzko heziketa
saioak eskainiko
dira Doneztebeko
Osasun Etxean
Apirilaren 6a baino lehen eman
behar da izena

OSASUNA

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

MOSKITERAK,PERTSIANAK MOTORIZATUAK,

VENECIANAK… PVCzko LEIHO ETA ITXITURAK

ARTXIBOKOA

Ezpelura emakume taldeak duela urte batzuk antolatutako afaria.

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA& 948631076 • BERA
MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR

Nafarroako Parlamentuko Osa-
sun Saileko bilkuran, EAk Elizondo-
ko Emakumearen Harretarako Zen-
truan gertatutakoa salatu zuen. Eli-
zondoko osasun zentruko ginekolo-
goak ez zien Umetoki Barneko Gai-
lua, DIU-a jarri nahi, ez du informa-
ziorik eman nahi eta ez du antisor-
gailua jarria dutenen jarraipenik egin
nahi. Bertzalde, Elizondoko osasun

zentruko ginekologoa Beratik Elizon-
do arteko bakarra denez, eskualde-
ko emakumeek Iruñera joan behar
dute DIU-a jarri nahi baldin badute.

EAk, Elizondoko osasun zentruan
gertatzen dena salatu du. Medikuen
kontzientzia-eragozpena ere aipatu
du, eta kasu hauen aintzinean admi-
nistrazio publikoak erantzun behar
duela adierazi du, egoera honen onar-
tzea UPN-PP alderdiari eragotziz. 

Martxoaren 24an Elizondoko Ema-
kumeen Harretarako Zentroak jaki-
narazi zuenez, hemendik aitzin DIUa
bertan jarriko da. Orain arte Burla-
tan egiten bazuten ere, orain Burla-
tatik etorriko dira ginekologoak Eli-
zondora DIUa jartzera.

Elizondon 
jarriko dute DIUa
hemendik aitzin
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ttipi-ttapa
Arkupeak erretira-

tuen elkarteak urtero
egiten duen Gimnasia
Egunak leku aldaketa
izanen du aurten. As-
paldiko urteetan Anai-
tasuna kiroldegian bil-
du dira gure herrietako
jubilatuen gimnasia tal-
deak beraien erakus-
taldia egitera, baina
oraingoan ez dira es-
kualdetik aterako, Be-
rako Toki-Ona kirolde-
gian eginen baita era-
kustaldia apir i laren
18an, igandearekin.

Eguerdiko 12:00etan

hasiko da soinketa era-
kustaldia kiroldegian.
Ondoren, 13:30etan au-
tobusak aterako dira Za-
lain eta Zubiondo jate-
txeetara. Egun honetan,
bertzeetan bezalaxe,
bazkideak etortzen ahal
dira, baina soinketa egin
behar duten bazkideek
ez dute deus ordaindu
beharrik izanen. Bertze
bazkideek eta nahiz eta
bazkide ez izan soinke-
ta erakustaldian parte
hartzen dutenek 25 eu-
ro ordaindu beharko du-
te. Zalain eta Zubiondo
jatetxeetan 14:00etan

hasiko da bazkaria eta
bietan menu bera iza-
nen dute erretiratuek:
urdaiazpikoa, pate, fri-
toak, piper beteak, arrain
zopa, legatza erroma-
tar erara, sorbetea, az-
pixuna guarnizioarekin,
botil bat txanpain bortz
lagunendako, moka tar-
te txokolatearekin, ura,
ardoak, kafea eta kopa
normalak. 17:00etatik
19:00etara dantzaldia
i zanen  du te  e ta
19:30etan abiatuko di-
ra autobusak etxera
bueltan. Izen emateko
epea apirilaren 1etik 8ra

irekiko da eta izen ema-
terakoan jakinaraziko da
autobusen irteera ordua.

Bertze aldetik, Arku-
peak elkarteak gogora-
razi nahi du urrezko ez-
teiak eta 85 urte bete-
tzen dituztenei omenal-
dia ekainaren 25ean iza-
nen dela aurten. Egoe-
ra horretan daudenek
eta parte hartu nahi du-
tenek, Arkupeako baz-
kide izan edo ez, maia-
tzaren 20a baino lehen
jakinarazi beharko dio-
te herriko ordezkariari.
Karneteko argazki eta
beraien bizitzaren la-

burpen bat ere eman be-
harko dute, argitaratzen
den liburuxkan ager-
tzeko. Omendutako gu-
zien bazkaria Arkupeak
elkarteak ordainduko
du, baina laguntzaileek
beraiek ordaindu behar-
ko dute, elkarteko ber-
tze bazkideek bezala.

Erretiratu
elkartearen Gimnasia
Eguna Berako
kiroldegian eginen da
apirilaren 18an
Urrezko Ezteiak eta 85 urtekoen
besta ekainaren 25ean izanen da

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…

ARKUPEAK

ARTXIBOKOA

Urteetan Anaitasuna kiroldegian egin baldin bada ere, aurten Berako Toki-
Ona kiroldegian eginen dute gimnasia erakustaldia Arkupeako erretiratuek.

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA PAGOLA

TXISTORRAREN
IZENA

& 948 630 054
Altzateko Plaza, 2

BERA





Zortzi domina eskuratu ditu
Maitane Gereñok Gipuzkoako
igeriketa txapelketan
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Esteban AROTZENA
Ustez etxebizitzaren

jabe ez diren 20 urtetik
40 urte bitarteko 145 he-
rritarrei zuzendutako in-
kesta bat egin berria du
Goizueta Bizirik herri
plataformak. Biztanle-
goaren jeitsieraren arra-
zoietako bat etxebizi-
tzaren eskaintza eska-
sa dela uste du Plata-
formak, baina honen be-
rri zehatzagoa izan as-
moz inkesta egiteari ekin
zion. Badirudi emaitzek
arrazoia eman dietela
Goizueta Bizirik-ekoei,
jasotako 74 erantzune-
tatik 63tan etorkizune-
an ere herrian bizi nahia
adierazten baitute gaz-
teek, etxebizitza ba-

bestua erosteko prest
agertzen direlarik ho-
rretarako. Ondorengo
egunetan Udalarekin bil-
tzeko asmoa du Plata-
formak inkestaren emai-
tzen berri korporazioak
izan dezan.

Bai Euskarari
Akordioa

Goizueta, Arano, Lei-
tza eta Aresoko talde
euskaltzaleek, Udalek,
Euskara Zerbitzuak eta
Kontseiluak bultzatuta
Bai Euskarari akordioa
herri hauetara ere ekar-
tzea erabaki da. Eus-
kararen normalizazioa-
ri beste bultzada bat
ematea da kanpainaren
helburua, eta herriota-

ko gizarte eragileak (en-
presak, elkarteak, ko-
mertzioak, taldeak, era-
kundeak…) izanen dira
protagonistak. Eragile
hauei akordioa egiteko
gonbitea eginen zaie,
eta ondoren, gonbitea
onartzen dutenekin,
euskararen normaliza-
zioan urratsak egiteko
konpromisoak zehaztu-
ko dira. Konpromisoak

hartzen dituenak, Bai
Euskarari ziurtagiria es-
kuratuko du.

Familia
Euskaldunak

Udan euskara ikas-
ten ari den jendea etxe-
an hartzeko prest dau-
den familia euskaldunak
behar dira. Familiak be-
te beharreko baldintzez
esan, egonaldia es-

kaintzen den hilabete-
an gutxienez hiru lagun
etxean bizitzea ezin-
bestekoa izanen dela,
eta ikasleak logela bat
libre izan beharko due-
la. Horren truke, 570 eu-
ro jasoko ditu familiak.
Izena emateko epea api-
rilaren 18an bukatuko
da. Informazio gehiago
Herriko Etxean edo Udal
Euskara Zerbitzuan.

Gazteek herrian bizi
nahi omen dute
Herrian Babes Ofizialeko etxe bat
erosiko lukete gehienek

ARANO

ARTXIBOKOA

Duela zazpi urte bukatu ziren Babes Ofizialeko pisu hauek. Geroztik ez da
etxebizitza blokerik eraiki herrian.

GOIZUETA

ARGAZKIA: KONTXI

Azaroan hasi ziren probisionalki gimnasiako klaseak elkartean, hau da le-
hen aldia holako zerbait egiten dela herrian, izan ere lekuaren arazoa beti
eman da. Orain udalaren goiko solairuan elkartzen dira hogei bat lagun  ari-
ketak  egiteko eta oso gustura daude gainera. Herriak beti faltan izan du le-
ku itxi bat edozer antolatzeko, izan ere eguraldiaren menpe gelditzen zera
lekurik izan ezean. Elkartean moldatu izan dira batzuetan, bainan hainbat
gauzentzat ez da leku egokiena. Hemendik aurrera solairu hau dela eta gau-
za gehiago antolatu ahal izango dira.

Juana Mari SAIZAR
Maitane Gereñok

Gipuzkoako txapelke-
tan hainbat domina lor-
tu ditu. 100 metro esti-
loetan urrea, 100  eta
50 metro libreetan bron-
tzea eta bost errelebo-
tan parte hartuta, bi zi-
lar eta hiru urre lortu di-
tu. Euskal Herriko txa-
pelketan ere parte har-
tu zuen baina ez dago
hain gustora han egin-
dako lanarekin, urduri-
tasuna zela medio. Ha-
lere zilarra lortu zuen
50 metro libretan.

Bai Euskarari
Akordioa

Herriko eragileen
konpromisoa lortu nahi
da euskararen norma-
lizazioan aurrera egi-
teko. Urrats zehatzak
egin ditzaten lortu nahi
da, gaur egun erdara
erabiltzen den egoera
eta tokietan euskara
erabili dadila. Azken ba-
tean, eguneroko bizi-
tzan euskararen erabi-
lera indartzea da. Akor-
dioa sinatzen duenak
euskararekiko konpro-
mezua adierazten du.

ARESO
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Mikel ILLARREGI
Leitzako udalbatzak,

Aralar eta EA taldeeta-
ko zinegotzien aldeko
botoekin 2.004. urteko
aurrekontua orokorra
eta bakarra onartu du.
UPNko zinegotziek kon-
trako botoa eman dute
batzarrean zehar aipa-
tutako zalantzak eta aur-
kako iritziak argudiatuz
(Musika Eskolarako di-
rulaguntza, zabor bilke-
taren aurrekontu bikoi-
t za  –Trape ros  de
Emaus-herrikoak–, UE-
MAri eta Euskarari ema-
ten zaion laguntza… La-
rrain taldeak aztertu ez
zen beste proposame-
na aurkeztu zuen. Au-
rrekontua: 3. 294.456,89
eurokoa izanen da.

Batzar berean, alka-
tearen dedikazioa eta
horrekiko asignazioa
onartu zen. Abenduez
geroztik dedikazio osoa
zuen alkateak, soldata
eta guzti. Orain, mar-
txoaren 1az geroztik uko
egin dio horri, bere ohi-
ko lanaz aparteko dedi-
kazioa eskainiz, eta bes-
te zinegotziek bezala,
Batzar bakoitzeko 80
euro kobratuz.

Oinarrizko
Zerbitzuaren
egoitza

Udalak Patxi Arra-
zolan duen etxearen ze-
sioa Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuaren Manko-
munitateari egin dio bi
urtetako. Hemen, orain
arte bezala, asistenta

beraren bulegoa, etxez-
etxeko zerbitzua, dro-
gomenpekotasunaren
prebentzio zerbitzua eta
babesturiko gizarte lana-
rena kokatuko dira. Api-
rilean etxea egokitu eta
martxan jartzeko asmo
da. Mankomunitateak
urtean udalari 2.160 eu-
ro ordaindu beharko dio.

Mendi irteera
Apirilaren 4an Urri-

zola-Satrustegi eta Be-
riango mendizerrak-
Unanu zeharkaldia egi-
nen da. Beti bezala ize-
nak Maimur eta Astiz li-
burudendatan eman be-
har da. Nahikoa jende-
rik balego autobusa an-
tola daiteke. Animatu.

Familia
Euskaldunak

Udan euskara ikas-
ten ari den jendea har-
tzeko prest dauden “fa-
milia euskaldunak be-
har dira” kanpaina mar-
txan da jada. Egonaldi
hauek hilebetekoak iza-
nen dira gutxienez eta
bakoitzean lagun baka-
rra hartu ahal izanen da.
Egonaldia eskaintzen
den hilabetean etxean,
gutxienez, hiru lagunek
bizi beharko dute eta
ikaslearentzako logela
bat libre izan beharko
du. Familiak, horren tru-
ke 570 euro jasoko du.
Izena emateko epea api-
rilaren 18an amaitzen
da. Informazioa Euska-
ra Zerb i tzuan (948
510814).

3.294.456 euroko
aurrekontua izanen
du aurten udalak
Aralar eta EAk alde bozkatu zuten eta
Larrainen proposamena ez zen aztertu

Gunther WOISCHWIL
Tübingen (Alemania)

Duela 10 bat urte
Güntherrek Itziar Bige-
ra ezagutu zuen Berli-
nen eta orduez geroz-
tik, joan etorri ezberdi-
nen ondoren, hona eto-
rri zen bizitzera. Egun,
bi umeen aita da eta he-
men finko bizi bada ere,
ez dio etorkizunari uko
egiten eta “bizitza guz-
tirako ez nuke hemen
bizi nahi” dio. Noizbait
beste tokiren bat eza-
gutzea gustatuko li-
tzaioke. Hona etorri au-
rretik Marokko aldera
autostop-ez zihoala, Do-
nostian egin zuen gel-
dialdia, hondartzan
egun pare batez lo egi-
nez. Horrela, jende
gehiago ezagutu zuen
eta Alemaniako bere
helbidea eskaini zuen,

hara zihoan edonoren-
tzat. Alemaniako hego-
aldean dagoen Tübin-
gen herrian jaio eta
Calw-en hazi zen. Amai-
tu gabeko geografia
ikasketak egin bazituen
ere, zurgintzan tituloa
atera eta honetan hain-
bat lan egin zuen. Ho-
nantz etorrita giro oso
desberdina ikusi zuen.
Hasieran ezagutu zuen
“martxak” txundituta utzi
zuen, inon ez zuen ho-
rrelakorik ezagutu. Ha-
la ere, “hemengo giro-
ak (Euskal Herrikoa) ge-
ro eta diferentzi gutxia-
go du Europakoarekin”.
Aspaldion, gauzak de-
xente aldatu dira. Auto-
bideak nonahi, zentro
komertzial gero eta
gehiago eta gero eta
handiagoak,… Gazte-
en eta familien aisegu-
ne bihurtu dira aipatu-
tako zentro erraldoi
hauek. “Yankien” antza
gehiago somatzen da
egun”.

Hona etorritakoan
eta ondoren, mentali-
dade “kuadratuko” jen-
de asko bizi dela ohar-
tu da, “beste ohiturak,
giroak, janariak,… eza-
gutzeko ez duen jen-
dea” maiz ikusi du. Ho-
rregatik, jende askore-
kin ongi moldatu da, bai-

na beste batzurekin ez
hainbeste. Arrazoi bat
aurkitu nahian, askoren
lotsa aipa daiteke, “ti-
mido” izatea, alegia. De-
na den, jende “sinpati-
koa” dela esaten du. 

Hizkuntzaren aferan,
“orain gazteleraz nahi-
koa ikasi dut, baina eus-
karaz mintzatzea falta
zait, nahiz eta gero eta
gehiago ulertu”. Seme-
ekin alemanieraz hitz
egiten du. 

Bada,  bai Donostian,
bai Iruñean, Alemania-
tik etorritako  jende
gehiago eta hauekin tar-
teka biltzen da, “nahiz
eta lehen gehiagotan bil-
du”.

Lan eta egoera so-
zio-ekonomikoari buruz,
“gero eta alde txikiagoa
dagoela nabaria da. Han
diru askoz ere gehiago
irabazten da. Hemen or-
du asko eta asko sartu
behar da aurrera joate-
ko. Dena den, estatu es-
painiarrean Aznarrek
bultzatutakoa oso arti-
fiziala da. Hormigoiaren
ekonomia laster batean
eroriko da”.

Amaitzerakoan ai-
patzen digu, “urtean lau
alditan gutxienez herri-
ra itzultzen naiz familia
bisitatzera. Etorkizuna-
ri ez dizkiot ateak ixten”.

ALEMANIATIK LEITZARA (4)

LEITZA
UTZITAKO ARGAZKIA

“Maxurrenea Herrin-
tzat” aldarrikatuz, mar-
txoaren 20tik 28ra, Gu-
raso Katoliko eta Jubi-
latuen Elkarteek anto-
latuta, Leitzako argaz-
kien erakusketa izan da
ikusgai (bordak eta mu-
garriak). Honekin ba-
tera Joxe Migel Elose-
gik martxoaren 26an,
hitzaldi bat eskaini zuen
“Leitza atzo eta gaur”
izenburupean.
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ttipi-ttapa
Lanpostu gehiago

eta kalitate hobeagoko-
ak sortzea helburu duen
Baztango Enplegu El-
kartea osatu zen apiri-
laren 18an Elizondon.
Nafarroako Gobernuak,
Europako Batasuna eta
bertze zenbait erakun-
deren laguntzaz bultza-
tzen duen Red Plena
proiektuan sartu den El-
karte honetako lehen-
dakaria Virginia Aleman
Baztango alkatea iza-
nen da eta Eva Ziaurriz
izanen da koordinatzai-
lea. Beraiekin batera
Baztango elkarteko ki-
de izanen dira Jose Ma-
ria Arraztoa (Eskiz In-
formatika), Julen Mi-
txeltorena (LAB sindi-
katua), Pablo Mendibu-
ru (Hiruak Bat landetxe
elkartea), Mikel Azka-
rate (EHNE sindikatua),
Isidro Herguedas (Bi-
de lagun Elkar tea) ,
Agustin Olabe (Lekaroz-
Elizondo Institutuko zu-
zendaria) eta Mikel Al-
tzuart nekazaria. Proiek-
tuko kide dira, modu be-
rean, Juan Mari Aleman

(Arteka Consultores),
Jose Maria Astrain (Be-
nito Menni ospitala), Jo-
se Mari Arribillaga (ELA
sindikatua), Patxi Men-
diburu (UAGN sindika-
tua), Izaskun Abril (Ce-
derna-Garalur) eta Os-
kia Baraibar lan orien-
tatzailea.

Berriki egindako iker-

keta sozioekonomikoa-
ren arabera, 1996 eta
2000ko Baztan popula-
zioa aztertuta, gazte gu-
ttiago eta xahar gehia-
go dagoela nabari da
eta jaiotze tasa Nafa-
rroako banazbertzeko-
tik beheiti dago. Langa-
betu kopurua, berriz,
150 lagun ingurukoa da.

Datu hauek, kezkaga-
rriak ez badira ere, he-
rria geldialdi batean da-
goela erakusten dute.
Errealitate hori kontuan
hartuz, estrategia ego-
kiak diseinatuz eta mar-
txan jarriz baztandar gu-
ziendako lanpostuak
sortzea izanen da el-
karte berri honen xedea.

Red Plena proiektuan sartu da
Baztango Enplegu Elkartea
Lanpostu gehiago eta hobeak sortzea da proiektuaren helburua

ARGZAKIA: ONDIKOL

Eva Ziaurriz Red Plena proiektuko koordinatzailea, Virginia Aleman Baz-
tango alkatea eta Izaskun Abril Cederna-Garalur erakundeko agentea, Red
Plena proiektuaren aurkezpenean.

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853 Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

Elizondoko
alkatea
Aldudeko
errepidearen
kontra

Michel Eraso Eli-
zondoko alkateak ez
du Elizondo eta Aldu-
de arteko errepide be-
rria egiteko «ez behar
sozialik ezta ekono-
mikorik ikusten», San
Jose egunez eginda-
ko batzarrean adiera-
zi zuenez. Ingurume-
nean izaten ahal duen
eraginean sartu gabe,
bere iduriz proiektuak
«ez du lehentasunik
eta ez da bideragarria.
Duela mendi erdi Al-
dudek mila biztanle zi-
tuen eta orai 300, eta
ez dut uste bidea ire-
kitzeagatik komer-
tzialki edo gizarte ar-
loan hobekuntzarik
izanen denik, ez Al-
duderendako ezta Eli-
zondorendako ere».
Erasoren ustez, Izpe-
gin barnako harat-ho-
natak indartu eta Dan-
txarinea hurbildu egin
behar ditu balleak:
«Egun  ba tzue tan
10.000 auto ailegatzen
dira Dantxarineara eta
bakar bat ere ez da
Elizondora hurbi l-
tzen».

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Toki Administrazio
Departamenduak
2.650.213 euroko diru-
laguntza emanen dio
Baztango Udalari, Az-
piegitura Planaren bar-
nean sartuak dauden la-
nak egiteko.

Zehazki Elizondoko
Arla auzoa, Amaiur,
Erratzu, Elizondo eta
Anizko ur-hornidura eta
saneamendu lanetara-
ko 771.518 euroko di-
rulaguntza emanen du,
1.252.051 euroko au-
rrekontutik %61,62a.
Ba z tango  Uda lak
proiektu independien-
teak aurkeztu ditu leku
bakoitzerako. Altero Ca-
talan kontseilariaren
bertze agindu batek, on-
dotik karrika horietan
egin behar diren zola-
berritze lanetarako di-
rulaguntza zehazten du.
Honela, 1.387.467 eu-

roko aurrekontu batetik
806.861 euroko dirula-
guntza emanen da,
%58,15a.

Azpiegitura planaren
barnean sartutako ber-
tze lan bat, Elizondo eta
Elbeteko herriguneeta-
tik barna igarotzen den
N-121-B zeharbidearen
moldaketa da. Zehazki,
ur-hornidura sarea eta
ur-zikinen eta euritako
uren saneamendu sa-
rea berritzea, argiteria
eta zerbitzu ezberdinen
kanalizazioa sartuak
daude, baita zeharbi-
dearen eta alboetako
espaloien zolaberritze
osoa .  Hor re ta rako
638.718 euroko dirula-
guntza eman zaio Baz-
tango Udalari, 948.693
euroko aurrekontu ba-
tetik, %67,32. 

Azkenik, Nafarroako
Gobernuak Arizkun, Eli-
zondo, Lekaroz, Irurita,
A r ra ioz ,  Be r roe ta ,

Amaiur, Erratzu, Elbe-
te, Gartzain, Ziga eta
Anizko baserrietarako
bideak moldatzeko la-
nak lagunduko ditu.
681.795 euroko aurre-

kontu batetik 433.116
euroko dirulaguntza
eman du, %63,52. Bi-
deetan ormigoia edo ga-
lipota botako da. Guzi-
ra hameka kilometro bi-

de moldatuko dira le-
hendabiziko fasean,
7.000 metro koadrotan
galipota eta 23.383 me-
tro koadrotan ormigoia
botako delarik.

herriz herri 21

2.650.213 euroko
dirulaguntza izanen
da azpiegitura
lanetarako
Ur-hornidura sareak eta bideak
moldatzeko erabiliko dira

ARGAZKIA: ONDIKOL

San Jose egunean jokatu ziren Elizondoko Antxitonea trinketeko paleta txa-
pelketen finalak. Hainbat ikusle bildu ziren emozioa falta izan zitzaien fina-
lak ikusteko: bigarren mailan Poteto Iribarren eta Kani Galarregik irabazi zie-
ten Jon Franzesena eta Mikel Ballarenari. Lehen mailan, Manolo Olabe eta
Jose Mari Lertxundik irabazi zieten Migueltxo Pruaño eta Unai Meokiri.

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

BAZTAN
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Franc DOLOSOR
Elkartetxean kokatua

den turismo bulegoak
egoitza berria izanen du
ondoko egunetan. Bu-
legoak haurtzaindegi
ohian irekiko dituzte pi-
lota plaza ondoan. Egoi-
tza berri hortan xistera
eta pilotaren ekomuseo
bat irekiko da. Aldake-
ta horren berri eman zu-
ten turismo bulegoko ar-
duradunek berriki egin
duten biltzar nagusian.
Beren erranetan, iazko
uda hastapena untsa
pastu zen, uztaila tris-
tea izan zen eta gero
agorrilan udatiar gehia-
go hurbildu zen gure he-
rrirat. Turismoaren gai-
tasun ekonomikoa be-
heiti egin du orokorki jen-
de eta sartze guttiago
izaten baita azken urte
hauetan eta bereziki iaz.
Kontsumoa beheititu da
alde guzietan eta hunen
ondorioz turismo bule-
goak diru galtzeak izan
zituen iaz. Konduak xu-
xentzeko herriko etxe-

ko dirulaguntza eta ko-
tizazioak emendatuko
dira. Iazko Kaskoz-kas-
ko mendi ibilaldiak arra-
kasta gaitza izan bai-
tzuen, aurten ere ibilal-
di bera iraganen da uz-
tailean. 

Akitaniako
bozak

Akitaniako eskual-
deko bozetan UMPko
eskuindarrak eta UDF-
ko zentristak bi listetan
abiatu ziren Bordeleko
gobernamenduaren gi-
derrak hartzeko, eta ho-
rrek onik izan zuen ez-
kerrarentzat lehen aldi-
kotz nagusitu baitzen
herrian lehen itzulian.
Bayrouk baino lau pun-
du gehiago izan zituen
Rousset-k bainan biga-
rren itzulian, elgarturik,
eskuina nagusitu zen
berriz Senpereko hau-
teskunde guzietan ger-
tatzen den bezala. Abs-
tentzioa izan zen sen-
pertar gehienek egin zu-
ten hautua.

Turismo bulegoak
egoitza berria izanen
du haurtzaindegi ohian
Ezkerra nagusitu zen Akitaniako
eskualdeko bozen lehen itzulian

SENPERE

ARGAZKIAK: STUDIO DE LA NIVELLE

Peio Aincy eta Robert Comat Amorroin kofradiko adiskide izendatu zituzten
apirilaren 14ean.

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Akitaniako bozetan abstentzioa nagusi lehen itzulian %42rekin.

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…
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Angela eta Xamo
Bollendorf eta Azkain

arteko anaitasunak be-
re 25 urteak ospatzen
ditu aurten. Oroitaraz-
teko, bi herri horiek 1979
urtean harremanetan
sartu ziren. Geroztik, el-
garretaratzeko parada
bi aldiz urtero antola-
tzen dute, Azkainen bai
ta ere Bollendorfen. 

Aurten beraz, otsai-
laren bukaeran 50 he-
rritar gan dira Bollen-
dorferat aste bat pasa-
tzerat; heien artean, JL
Laduche auzapeza, he-
rriko etxearen izenean,
eta bixtan da anaitasun
komitearen kideak. 

Bi herrien arteko
anaitasunaren 25 urte-
ak ospatzeko, 200 jen-
de bildu dira besta eder
baten inguruan. Haute-
tsiek azpimarratu duten
bezala mintzaldi des-
berdinetan, bi herrien
arteko harremanak az-
kartzen dira urtero, ba-
tez ere anaitasun komi-
teek egiten duten lana-
rengatik. Euskal herri-
ko herrietan bezala,
ihauteriak bestatzen di-

tuzte han ere. Bidaia ho-
rren bidez, egun bat pa-
satu dute Köln hirian,
ihauteri famatuetan par-
te hartuz. Bi herriak ez
dira hortan egonen. Hitz
ordu berri bat hartu du-
te udazkenean, Azkai-
nen oraikoan.  

Diru laguntza
Orduan!
elkartearentzat

Herriko kontseiluan,
elkarteak egindako la-
guntza eske bati buruz,
Herriko Etxeak hitzartu

du 200 euro diru lagun-
tza emaitea, Orduan! el-
kartea 1901 legeko el-
karte bat delako, gizo-
nenaldeko helburuare-
kin. Laguntza hori boz-
katua izan da 17 boza
alde eta 3 boza kontra. 

Momentu berean
mozio bat bozkatua izan
da. Herriko kontseiluak
adierazten du desira-
tzen duela euskal preso-
ak bere etxeko preson-
degi hurbilean izan be-
har dela. Momentu be-
rean oroitarazten du

Aratz Gomez Villabonan
preso dela, hemendik 4
ordu terdi bide badela,
eta gehienik 4 pertso-
neko bisita bat baduela
astean behin. Epaitua
izan da duela gutti 18
urterako eta urruntasun
arrisku bat badu. 

Orduan! elkarteak
gogoratzen du hilabe-
teko azken ostiralaren
biharamunetan, larun-
bat eguerditan, elkara-
tatzeak antolatuak dire-
la herriko plazan egoe-
ra hori salatzeko. 

Bollendorfekin anaitasunak
hogeita bortz urte bete ditu
Udazkenean hitzordu berri bat izanen dute, oraikoan Azkainen

AZKAIN

Argazkia: Xamo
Bollendorf eta Azkain arteko anaitasunaren taldea.

ARANTXA CIAURRIZ IRAIZOZ
Arkitektoa

JOSEBA CIAURRIZ IRAIZOZ
Arkitekto Teknikoa

Santiago, 55 - 2. B • 31700 ELIZONDO   NAFARROA
Tel.   948 581 931 - 629 50 31 25
Fax.  948 581 854
e-Posta: arantxaci@terra.es

FLASH
Mus txapelketa
Plazan ostatuak txapel-
keta bat antolatu zuen
otsailean, kantonamen-
duko txapelketan parte
hartzeko helburuarekin,
26 talde izan ziren. Hor-
tik, 5 bikote atera dira,
kantonamenduen lehen
itzulian aritzeko: 
Laduche Jon-Jolimon
Xabi; Jauregui Jeannot-
Ibarburu Paskal; Gon-
zales J.Michel-Urdam-
pilleta Xan; Solorzano
Pantxika-Daguerre Ihin-
tza; Mascotena Battitt-
Sanchez Paskal.  Bi tal-
de kalifikatuak izan di-
ra bigarren itzuliarentzat
: Daguerre-Mascotena,
Solorzano-Daguerre. Fi-
nala Bazko astelehenan
iraganen da Hazparnen.    

Pilota
Marc Berasateguik bu-
ruz buruko Euskal Herri-
ko Ligaren erdi finala ira-
bazi du Cachenautren
aurka. Finala Lekorne
herrian izanen da apiri-
laren 4an, Alain He-
guiabehereren kontra. 

Errugbia
Azkaingo taldearentzat
sasoina gaizki bukatu
da aurten. Martxoaren
21an Pomares herria-
ren kontra galdu dute
15-21. Kakoak arma-
rioan sartzeko tenoria
etorri da. Heldu den ur-
tean 3. mailan arituko
dira, erran nahi du mai-
la bat galtzen dutela.



Xan eta Saski
Akitaniako hautes-

kundeetako lehen itzu-
lian, Sarako biztanle-
goak eskuinari duen
atxikimendua erakutsi
zuen. Alderdi eskuin-
darrek bozka kopurua
ezpadute emendatu ere,
usaiako bozka kopu-
ruetan egon dira. Hala
nola UMP eskuina mo-
deratuak 160 bozka bil-
du zituen, UDF eskuin
zentralistak 146 bildu zi-
tuen, FN eskuin mutu-
rrak berriz 46 bozka. Es-
kuinekaldean nabar-
menki gibelerat egin
duen alderdi bakarra
ihiztariena izan zen,
CPNT. Usaian 100 boz-
ka baino gehiago biltzen
dituen alderdi horrek
oraingoan 92 botzekin
gelditu zen. Ezkerrari
dagokionez, PS atera

zen lehena 166 botze-
kin. Komunistek ere na-
barmenki gibelera egin
zuten 13 botzekin. Pen-
tsa daiteke lehenago
bozka komunisteri ema-
ten zutenek oraingoan
LCR-LO ezker mutu-
rreko koalizioari eman
dutela. Horiek 37 boz-
ka bildu zituzten. Boz-
ka abertzaleari dago-
kionez, AB eta Batasu-
nak «Euskal presoak
Euskal Herrira» esku pa-
per bat bozkatzera dei-
tu zuten. Horietako 47
zenbatu ziren. Bozka-
tzeko ahalmena zuten
%45a baizik ez zuen
bozkatu.

Errugbia
Multzoetako azken

matxan saratarrek ez
zuten indar haundirik
atera behar izan, Zibu-

ruko taldea jokalari es-
kasarekin etorri baitzen
Animaineako zelaira.
Beraz basurdeek matxa
aitzinetik irabazia zuten.
Azken aintzineko ma-
txan aldiz, saratarrek
errex galdu zuten Arran-
goitzeren kontra 18-0.
Ez zuten matxa txarra

egin, bainan puntuak
hartzeko aukerak ukan
zituztelarik huts egin zu-
ten, bai eskuz eta bai
ostikoz. Halere, final er-
dietarako txartela lortu
dute multzoko hiruga-
rren tokian sailkatuz. Fi-
nal erdietan multzoko
bigarrenaren kontra ari-

tuko dira, Landesetako
Hossegorren kontra.

Ataun-Sara
Ataun eta Sararen ar-

teko anaitasuna egiten
ari dela eta apirilaren
3an Ataungo hainbat el-
karte Sarara etorriko di-
ra egunaren pasatzera.
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SARA

ARGAZKIAK: XAN

Urte guziz bezala, finalen egunean Herriko Etxeko ostatuko etxeko andere-
ek, Maixan eta Verok zikiro bat antolatu zuten mus txapelketan parte hartu
zuten guzientzat martxoko bigarren larunbatean. Goizean finalak jokatu zi-
ren. Lehen mailan, Jean Marc Azpirot eta Mixel Etxeberri, Jamatit Ameztoi
eta Bittori Etxeberri menean hartu zituzten. Txapeldunek 500 euroko saria
irabazi zuten eta txapeldun ordeek otruntza bat Lastiritegian. Bigarren mai-
lan, Dibar Mixel eta Marise, Frederic Barnetxe eta Jerome Pradere irabazi zi-
tuzten. Horko txapeldunek bildotxa bat irabazi zuten. Pettan Elizaldek eta
Beñat Etxegaraiek erre zuten zikiroa jan zuten guziek eta arratsalde guzia
dantzan eta kantuz pasatu zuten ostatuan berean. Argazkian, Jean Marc As-
pirot eta Mixel Etxeberri txapeldunak Herriko Etxeko ostatuko andereekin.

                
                   

                     
                    

                    
                
                     

                  
                   

                  
                   

      
                
                

                   
                      

                               
                                       

                           
                                   

                      

Eskuina nagusi 
Akitaniako hauteskundeen
lehen itzulian
Herriko Etxeko ostatuko mus
txapelketaren finalak jokatu ziren
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MENDIAK

ttipi-ttapa
Jose Andres Burge-

te Nafarroako Gober-
nuko Ingurumen, Lu-
rralde Antolaketa eta
Etxebizitza Departa-
menduko kontseilaria
martxoaren 16an elkar-
tu zen Donezteben Bi-
dasoa-Berroarango edo
Lau Herritako mendie-
tako junta administrati-
boarekin. Juntako kide-
ekin bilera egin ondotik
Lau Herrietakomendiak
bisitatu zituen kontsei-
lariak, Doneztebe, Sun-
billa, Narbarte eta El-
gorriagako ordezkarie-
kin batera. Lau Herrie-
takomendiek 3.500 hek-
tarea hartzen dute eta
aunitz erre egin ziren
1989ko sute haundian.
Orduan, herriotako diru
iturri nagusietako bat
hondatu zen eta orain
alkateak kezkatuak dau-
de inguru honetan orain-
dik sobera hedatu ez
den pinuen eritasun ba-
tekin. Eritasun honen-
gatik, Nafarroako Go-
bernuak ez du dirula-
guntzarik ematen insig-
nis pinuarentzat.

Hamabo r t z  u r t e
hauetan inbertsioak egin
dira plantazioetan eta
pistak egiten, orduan
galdu zena berreskura-
tu asmoz, bainaLau He-
rrietako Junta une zai-
la pasatzen ari da. Tes-
tuinguru honetan etorri

zen kontseilariaren bi-
sita.

MILIOI BAT PINU SARTU
Jose Miguel Gala-

rregi Elgorriagako alka-
teak eta txandan junta-
ko presidente denak
erran zuenez, sutearen

ondotik bertako landa-
reak eta milioi bat pinu
sartu dira, zuhaitz hau
abudo hazi eta Herri-
entzat diru iturri baita.
Pinuak 30 edo 40 urte-
tan mozten dira, baina
aitzinetik egiten diren
garbiketa eta entresa-

ka edo bakanketen bi-
dez ere dirua ateratzen
dute Udalek. Baina pi-
nuaren dirulaguntzak
kentzerakoan herriek
ezin dute garbiketak eta
bakanketak egiteko be-
har den dirua ordaindu.
Bidasoa-Berroaranen
oraindik ez da sobera
hedatu eritasuna, baina
zabaltzen baldin bada
hondamendia izanen
dela uste dute alkateek.

Burgete kontseilariak
adierazi zuenez, erita-
sunaren ondorioak mu-
rrizteko soluzioak bila-
tzen saiatuko dira. Jo-
an den urteko otsailean
hasita 120.000 euroko
inbertsioa egin omen du
Departamentuak garbi-
keta, bakanketa eta az-
piegitura lanetan eta
bertze 117.000 euroi bi-
deratu dira mendiaren
egoera hobetzeko.
Oraindik ezezaguna den
eritasunari dagokionez,
3 edo 6 hilabetetan da-
tu zehatzak biltzea es-
pero dute, oraindik ez
baitakite nondik dato-
rren eta ez dauka trata-
mendurik.

Pinuarentzat dirulaguntzarik ez izateak
kezkatzen ditu Lau Herrietako alkateak
Nafarroako Gobernuko Ingurumen kontseilariarekin elkartu ziren martxoaren 16an

ARGAZKIA: DIARIO DE NAVARRA

Jose Andres Burgete Ingurumen kontseilariak, Doneztebe, Sunbilla, Nar-
barte eta Elgorriagako udal agintariekin eta mendizainekin batera oihanbe-
rritutako mendiak bisitatu zituen.

SAROBE
okindegia

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

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI
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ttipi-ttapa
Aktiboan dauden edo

azken urte honetan Na-
farroan lan egin duten
autonomoei eta bertze-
en konturako langileei
zuzenduta doako ikas-
taroak antolatu ditu Ce-
derna-Garalur erakun-
deak, Formakuntza eta
Gizarte Ikasketen Insti-
tutuaren eta UGT sindi-
katuaren laguntzaz. 

Doneztebeko Juan-
senean, 40 orduko era-
kusleiho-apainketako
ikastaroa eskainiko da
apirilaren 19tik maia-
tzaren 14ra, astelehe-
n e t i k  o r t z i r a l e ra ,

14:30etatik 16:30etara.
Maiatzaren 17t ik

ekainaren 4ra, berriz, le-
ku berean bezeroen-
tzako arreta eta kalita-
tea ikastaroa emanen
da, 30 ordukoa. Hau ere
astelehenetik ortzirale-
ra eskainiko da Juan-
senean, 14:30etatik
16:30etara.

Maiatzaren 3tik 28ra,
Cederna-Garalurek Le-
sakako Alkaiaga indus-
trialdean duen Bidaso-
ako Enpresa Zentroan
Contaplus eta Factura-
plus ikastaroa emanen
da, 40 ordukoa, astele-
henetik prtziralera,

18:30etatik 20:30etara.
Leku berean, ekai-

naren 1etik 22ra, 40 or-
duko Internet ikastaroa
emanen da, astelehe-
ne t i k  o r t z i r a l e ra ,
18:00etatik 20:30etara.

Bidasoako Enpresa
Zentro berean, ekaina-
ren 1etik 28ra, merka-
taritza-kudeaketa, mar-
ketina eta salmentak 40
orduko ikastaroa ema-
nen da astelehenetik or-

tziralera, 14:30etatik
16:30etara.

TALDE BAKOITZEAN
HAMABORTZ LAGUN

Informazio gehiago-
rako edo izen emateko
Cederna-Garalurera
deidu behar da, 948
625122 telefonora eta
Begoñataz galdetu. Ber-
tzenaz, 948 625132 fax
zenbakira edo bida-
soa.admon@ceder-

na.es helbide elektroni-
kora idatzi. Taldeen gu-
ttieneko kopurua 15 la-
gunekoa izanen da.

Ikastaroa hauen fi-
nantzaketari dagokio-
nez, %45 Europako Gi-
zarte Fondotik, zehaz-
ki “3 Helburua” Progra-
ma Eragiletik etorriko da
eta Inafre erakundeak
eta Nafarroako Enple-
gu Zerbitzuak ere diruz
lagunduko dute.

Hainbat ikastaro
antolatu ditu
Cederna-Garalurek
Doneztebeko Juansenean eta
Alkaiagako Bidasoako Enpresa
Zentroan eskainiko dira

KULTURAIKASTAROAK

Visitacion
ITURBIDE ORDOKI
ARGATA-GARAIA BASERRIA

Igantzin hil zen 2004ko martxoaren
16an, 87 urte zituenean

Hartu ditugun dolumin adierazpenak
eskertzen dizkizuegu.

Bere familia.

Joseba Andoni 
URDANITZ ETXEBERRIA
1969ko apirilaren 12tik 2002ko apirilaren 2ra

II. URTEMUGA

Udaberriak bizia ekarriz
Zure askatasun modua gogoratzen du
Zure ametsak buruan izanik
Zure indarra guria egiten dugu.

Gurasoak eta senideak

ARTXIBOKOA

Erakusleiho-apainketarako ikastaroa izanen da eskainiko den lehena.

Begoña
LARRALDE IBARROLA

2004ko martxoaren 13an hil zen
Arantzan, 44 urte zituela.

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

Bere familia.
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SORTZEAK
HERIOTZAK

Ainhoa Aranburu Fernandez, Leitzakoa,
martxoaren 9an.
Joanes Oiartzun Aldaia, Leitzakoa, mar-
txoaren 17an.
Julen Urdangarin Taberna, Lesakakoa,
martxoaren 17an.
Laura Urtxulutegi Antxordoki, Erratzu-
koa, martxoaren 4an.
Unai Gallego Leizagoien, Elizondokoa,
martxoaren 7an.
Oihan Altzuart Aranburu, Erratzukoa,
martxoaren 6an.
Iker Azkarraga Mendiburu, Elbetekoa,
martxoaren 4an.
Patricia Alves Bidart, Elizondokoa, mar-
txoaren 14an.
Unai Garro Unsion, Berakoa, martxoa-
ren 10ean.
Ixone Elizalde Mitxelena, Zubietakoa,
martxoaren 17an.
Naiara Otxoteko Perugorria, Etxalarkoa,
otsailaren 17an.
Oihana Angelina Chabert, Sarakoa, mar-
txoaren 6an.
Ainhoa Darancette, Azkaingoa, martxo-
aren 10ean.
Alexia Marjorie Lana Ibarra, Azkaingoa,
martxoaren 21ean.

EZKONTZAK
Luis Maria Ariztegi Erasun eta Idoia Te-
lletxea Iribarren, Ituren eta Leitzakoa,
martxoaren 6an.
Jose Maria Zubillaga Goienetxea eta
Catalina Astibia Billabona, Leitzakoak,
martxoaren 20an.
Joseba Apezetxea Tapia eta Pake Fran-
zesena Zubillaga, Lesaka eta Elizondo-
koa, martxoaren 20an.
Juan Miguel Matxikote Altzuguren eta
Nekane Zoco Susperregi, Alkaiaga eta
Lesakakoa, martxoaren 20an.
Juan Manuel Altzuarte Magirena eta Mi-
riam Sanzol Barea, Oronoz-Mugairi eta
Iruñekoa, martxoaren 20an.
Juan Carlos Lekuona Arretxea eta Na-
talia Elizondo Etxegia, Oitz eta Urroz-
koa, martxoaren 20an.
Nikolaus Gerhard Becker Zapirain eta
Isabel Alegria Sanchez, Azkaingoak, mar-
txoaren 19an.

Escolastica Habans Inda, Berroetakoa,
martxoaren 10ean, 97 urte.
Pakita Iturralde Petite, Berakoa, mar-
txoaren 11n, 83 urte.
Santos Goienetxe Bereau, Lesakakoa,
martxoaren 11n, 70 urte.
Margarita Salaburu Baleztena, Elizon-
dokoa, martxoaren 12an, 95 urte.
Matea Aleman Aleman, Lekarozkoa, mar-
txoaren 13an, 69 urte.
Begoña Larralde Ibarrola, Arantzakoa,
martxoaren 13an, 44 urte.
Alejandro Etxeberri Etxenike, Erratzu-
koa, martxoaren 13an, 78 urte.
Felicitas Mikelajauregi Altzugarai, Le-
sakakoa, martxoaren 14an, 82 urte.
Sor Angeles Lopez Martinez, Elizondon,
martxoaren 16an, 78 urte.
Visitacion Iturbide Ordoki, Igantzikoa,
martxoaren 16an, 87 urte.
Serafin Garcia Montero, Lesakakoa Arra-
saten, martxoaren 17an, 50 urte.
Mª Mercedes Sarratea Inda, Donama-
riakoa, martxoaren 17an, 70 urte.
Ramon Ripa Olabe, Iruritakoa, martxoa-
ren 18an, 93 urte.
Jose Antonio Erasun Andiarena, Le-
gasakoa, martxoaren 19an, 83 urte.
Bonifacia Larralde Elizagoien, Elizon-
dokoa, martxoaren 19an, 85 urte.
Wenceslao Lopez Moreno, Berakoa, mar-
txoaren 22an, 59 urte.
Maria Concepcion Indaburu Sanzberro,
Etxalarkoa, otsailaren 26, 87 urte.
Jean Pierre Etxeberri, Sarakoa, martxo-
aren 11n, 81 urte.
Jeanne Leizagoien, Sarakoa, martxoa-
ren 8an, 87 urte.
Joseph Inda, Azkaingoa, martxoaren 23an.

Pakita
ITURRALDE PETITE

Manuel Aranibarren alarguna

Beran hil zen 2004ko martxoaren 11n,
83 urte zituenean

Hartu ditugun dolumin adierazpenak
eta gure amaren alde eskeini dituzuen

otoitzak eskertzen dizkizuegu.

Bere familia.

Manuel 
ELIZALDE AMIGORENA

Manuel maitia
etxetik joan ziñan oso gaztia
eta gazterik bukatu zaizu bizia.
Bihotza haundia 
gaur taupadarik gabia
dena bertzintzat 
etzenuen ezer nahi zuria
Zure bihotzaren zabaltasuna
egongo da Ameriketan eta Euskal Herrian
zu egongo zaren bezala gure bihotzian.
Agur osaba, agur anai maitia.

1942ko Urriak 14 Iturenen
2004ko Martxoak 9 Brigthon

Joxe Manuel adiskideari
Arraiozko herriak

Gizon xaloa eta jatorra
herri osoan laguna
loreak ihintza baino gehiago
denok maitatzen genduna
zein haundia zen zure lagunei
eman zenun maitasuna
baina aunitzez haundiago da
utzi diguzun hutsuna.
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Aitor AROTZENA
Gaur egun pilota profesionala kon-

trolpean duten bi enpresen itzalean
bere lekua hartzeko intentzioarekin
sortutako enpresa da Frontis, bultza-
tzaile nagusietako bat izan den Ina-
xio Errandoneak erran digunez: «Mo-
mentuan errealistak izan behar dugu
eta esku pilota profesionalaren mun-
dua bi enpresa haundien artean kon-
trolatua dagoela ikusten da. Gu as-
paldian gabiltza pentsatzen zer egi-
ten ahal den, nola antolatzen ahal ga-
ren eta azkenean erabaki dugu Na-
farroa aldean pilota enpresa sortzea.
Hor pilotari beterano batzuk gaude
sartuta, kirol arduradun gisara Kar-
melo Ariznabarreta, Barberito VI eta
nerone ibiliko gara eta gurekin bate-
ra Fernando Arretxe, Alustiza, Jabier
Errandonea, Gorriti, Badiola III, Men-
dia eta Elola arituko gara pilotan mo-
mentuz. Epe motzera gazte bat edo
bertze hartzekoa da. Guk gure kon-
petiziorik ez dugu antolatu oraindik,
ez baitugu astirik izan, baina udako

partidak kontratatzen ari gara hainbat
herritan. Proiektu nahiko polita izanen
da». Momentuan ez dute Aspe eta
Asegarcek hartzen dituzten frontoi
haundietan lehiatzeko aukerarik ikus-
ten eta herri ttikietara ailegatu nahi du-
te. «Momentuan gure merkatua ber-
tze bat izanen da. Aurrekontu aldetik,
enpresa haundiak baino aunitzez tti-
kiagoarekin ibiltzen gara, eta norma-
lean herri ttikietan ibiliko gara. Enpresa
haundietatik aparte enpresa ttikiak an-
tolakuntza aldetik ez dira ongi ibiltzen
eta gure helburua gure mailan en-
presa serio bat egitea da. Jakina, en-
presa haundietatik beheitiago izanen

gara, baina haunditzeko ilusioarekin
gaude». Txapeldun haundiak izan-
dakoak beteranoak badituzte koa-
droan, Inaxio bera, Arretxe, Alustiza…
baina jende gazteari ere lekua egin
nahi diote: «Koadro motxa dugu, bai-
na horrek badu bere arrazoia ere, nahi
dugulako hasi ikusiz zer martxa du-
gun, herrietan zer azeptazio dugun…
Azken urte terdi edo bi urteetan ni ibi-
li naiz herriz herri eta herri ttikietan on-
gi hartu gaituzte, beraz oinarri bat ba-
dugu. Gazte batzuekin solastu dugu
eta gure ilusioa izanen litzateke afi-
zionatu mailako pilotariren bat gure-
kin etortzea. Profesionaletatik ere eto-
rri nahi duenak ateak zabalik izanen
ditu, beti ere zer mailako pilotaria den
ikusiz. Uda partean partidu aunitz iza-
ten direnez, afizionatu mailako pilo-
tari batzuekin ere harremana izanen
da. Bideak berak erakutsiko digun no-
ra joan». Bi enpresa haundiak alde
batera utzita, antolakuntza aldetik Fron-
tis onena izanen dela iruditzen zaio
Errandoneari.

• Inaxio Errandonea da
Frontis pilota enpresa
berriaren bultzatzaileetako
bat. Pilotari ez ezik kirol
arduradun ere izanen da
enpresa honetan, Barberito VI
eta Ariznabarretarekin
batera. Sebastian Oiartzabal
izanen da zuzendari
komertziala.

• San Jose egunean egin zuen
aurkezpena enpresak, Tutera
Hiria torneoko finalerdiekin.
Canal 6 telebistak eman
zituen partidak.

• Badiola eta Inaxiok berak
irabazi dute torneoa, finalean
Barberito VI eta Mendiari 22
eta 15 irabazita.

DATUAK...

«Momentuan gure asmoa ez da

Aspek eta Asegarcek

antolatutako konpetizioetan

parte hartzea, baina

denborarekin ikusiko da, bideak

erakutsiko du nora joan»

«Maila apalago batean bada ere pilota
enpresa serioa egitea da gure helburua»

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Inaxio ERRANDONEA Frontis enpresakoa
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A.A. 
Aste hondar honetan

abiatu da Baztan-Erre-
kako XXV. Laxoa txa-
pelketa. Iaz bezalaxe,
hameka talde arituko di-
ra txapelketa honetan,
baina aurten aurkeztu
ez den Elizondoko tal-
dearen ordez Donezte-
bek gazteekin osatuta-
ko laugarren talde bat
plazaratuko da. Hame-
ka talde horiek bi mul-
tzotan banatu dira, joan
den urteko txapelketa-
ko finalerdietako bina
talde multzo bakoitze-
an sartuz. Honela, le-
hendabiziko multzoan
Doneztebe A eta Arraioz
Arekin batera, Arraioz
B, Irurita C eta Oitz A
izanen dira. Bigarren
multzoan, berriz, Irurita
B eta Arekin batera, Oitz
B eta Doneztebe B, C
eta D izanen dira. Le-
hen faseko partidak la-
runbatetan 17:00etan
eta igandetan 11:30etan
jokatuko dira. Puntua-
tzeko orduan aldaketak
izanen dira aurten, kon-
petibitatea indartu as-
moz, paxaka txapelke-
tan egin bezala. Hiru
puntu banatuko dira par-
tida guzietan. Partida
galtzen duenak bortz jo-
ku edo guttiago egiten
baditu hutsean gelditu-
ko da eta irabazleak hi-
ru eramanen ditu. Gal-
tzaileak sei joku edo
gehiago egiten baditu,
aldiz, puntu bat irabazi-
ko du eta irabazleak bi.

Multzo bakoitzeko
lau lehendabiziko tal-
deek final laurdenak jo-

katuko dituzte ekaina-
ren 20an, 27an edo uz-
tailaren 4an. Finalerdiak
uztailaren 11n, 18an edo
25ean jokatuko dira eta
final nagusia abuztua-
ren 1ean izanen da,
Arraiozko plazan. De-
netara, txapelketak irau-
ten duen lau hilabete
hauetan, 64 partida ari-
tuko dira.

Txapelketa nagusia-
rekin ez da akitzen, or-
dea, Laxoa Elkarteak
prestatu dituen ekital-
diak, martxoaren 24an
Arraiozko Arizti elkarte-
an egindako aurkezpe-
nean jakinarazi zenez.

Txapelketa nagusia
akitu bezain laster, Baz-
tan-Errekako Gazte txa-
pelketa hasiko da. Irai-
la eta urrian jokatuko da,

Nafarroako Kirol Jola-
sen barnean. Negu par-
tean sarturik, plaza li-
bretik frontoira sartuko
dira, seigarren paxaka
txapelketa jokatzeko.

Joan den urteko api-
rilean Pilota Joko Zu-
zeneko bigarren topa-
keta egin zen Valentzian
eta bertan parte hartu
zuen Laxoa Elkarteak.
Gero, uztailean, Elizon-
doko plazan Kluben ar-
teko Joko Zuzeneko le-
hen txapelketa jokatu
zuten valentziarren aur-
ka. Aurten kluben arte-
ko bigarren txapelketa
jokatuko dute. Beraz, or-
dain dela urte aunitz La-
xoa Elkartea eta Valen-
tziako kluben artean sor-
tutako harremanekin se-
gituko dute.

HONDARRIBIAN ERE
LAXOAN HASI DIRA

Valentzian Gazteen
arteko luzeko txapelke-
ta parte hartuko dute
uda honetan hemengo
pilotariek Nafarroako se-
lekzioarekin. Beraiekin
batera, Valentzia, Ali-
kante eta seguruenik Gi-
puzkoako selekzioak
parte hartuko dute. Ja-
kina da Villabona eta Zu-
bietan errebotean ari-
tzen direla, baina Ti-
burtzio Arraztoak jaki-
narazi zuenez, «Hon-
darribiako pilota esko-
lan hasiak dira aurten
laxoan, guanteak eta bo-
tarria badute. Aurten ez
dute laxoa txapelketan
izenik eman, baina abu-
do hasiko direla irudi-
tzen zaigu».

Aste hondar honetan abiatu da
Baztan-Errekako Laxoa txapelketa
Hameka talde ari dira eta finala Arraiozen jokatuko da abuztuaren 1ean

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Arraiozko Arizti elkartean egin zen Laxoa txapelketako aurkezpena. Ezker-
eskuin, Josu Prim (Laxoa Elkartea), Jabier Bariain (Nafarroako Pilota Fede-
razioa), Pedro Agerrebere Arraiozko alkatea, Tiburtzio Arraztoa (Laxoa El-
kartea) eta Luis Miguel Mortalena Arraiozko pilotaria eta Laxoa Elkartekoa.

Laxoa
Elkarteak
25 urte
bete ditu
aurten

1980. urtean sortu
zen Laxoa Elkartea,
beraz, aurten hogeita
bortz urte beteko ditu.
Herriko bestetan eta
egun seinalatuetan
doi-doi jokatzen zen
pilota modalitate za-
harra berpiztea zuten
helburu eta Baztan-
Errekako lehendabizi-
ko laxoa txapelketa an-
tolatu zuten urte be-
rean. Pixkanaka in-
dartzen joan da laxoa
txapelketa, gazteen ar-
teko txapelketa ere an-
tolatu da azken urte-
etan eta seigarren pa-
xaka txapelketa joka-
tuko da denboraldi ho-
netan. Hasierako hel-
buru hura ederki bete
dute, beraz.

Aurten, 25. urte-
muga hori ospatzeko
ekitaldi bereziak an-
tolatu nahi ditu Laxoa
Elkarteak. Oraindik
deus zehazturik ez ba-
dago ere, herriz herri-
ko erakusketa, hitzal-
diak, bilerak eta era-
kustaldi partidak egin
nahi dituzte ekainetik
urrira.

Laxoa Elkarteko jo-
su Primek jakinarazi
digunez, burutan du-
ten bertze ospakizun
bat urte guziotako txa-
peldunak biltzea eta
elkarren kontra parti-
daren bat jokatzen da
«Jesus Juanena da
txapeldun izandakoen
artean bizi ez den ba-
karra. Bertze guziak
biltzea ez da errexa,
baina aski polita iza-
nen litzateke!».

PILOTA
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egunez
egun

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Martxoaren 16tik apirilaren
3a bitarte Arizkunenean
Lekarozko Institutuak
antolatua, Adierazten
irakatsi, begiratzen ikasi
Plastika Hezkuntzako
Mintegia.

ETXALAR
Martxoaren 18tik apirilaren
18a bitarte Elizondoko Clara
Santamariak paratuko du
olio-pintura oihalean
egindako margolaren
erakusketa Kultur Etxean.
Lan egunetan 16:00-19:40
eta asteburu eta bestatan
12:00-14:00, 18:00- 20:00.

BERA
Apirilaren 5etik 18ra Gloria
Askaso margolariaren lanak
ikusgai Kultur Etxean.

LESAKA
Apirilaren 12tik 25era
Pedro Lanz, burdin
artisauaren lanak ikusgai
Beti Gazteren egoitzan,
18:30etatik 20:30etara.

g MENDI ATERALDIAK

ZUGARRAMURDI
Apirilaren 11n Artikutzara
ateraldia eginen du Atxuria
mendi taldeak.

SUNBILLA
Apirilaren 3 eta 4an Hiru
Erregeen Mahaira eta Anira
joanen da Illurdi mendi
taldea.
Apirilaren 18an Peña
Platara (Atxuria) joanen da
Illurdi mendi taldea.

BAZTAN
Apirilaren 4an Hondarribiara
ateraldia eginen dute
Baztango Mendigoizaleek.
Apirilaren 18an Burgara
ateraldia eginen dute
Baztango Mendigoizaleek.

LEITZA
Apirilaren 4an Urrizola-
Satrustegi eta Beriaingo
mendizarrak-Unanu
zeharkaldia eginen du
Mendibil mendi taldeak.
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 39,50 E (-1,00 E)

Zerri gizena
1,070 E kiloa.  (=)

Zerramak:
0,500 E Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 10 (-0,03)
1.koa 2,95 (-0,03)
2.koa 2,82 (-0,03)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,15  (-0,03)
1.koa 3,02  (-0,03)
2.koa 2,89  (-0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   250,00 (=)
idixkoak 260,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 192,00  (=)
idixkoak 220,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,90/2,96
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,70/ 6,00
8-10 kilokoak: 4,45 / 4,95  

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Martxoaren 12tik 19ra bitarteko prezioak)

Makila hagitz aspalditik izan da
euskaldunon lagun. Bere eskuari
lotua, arma gisa erabilia izan da
apuro-egoera aunitzetan, lagun-
tzaile modura ere bai neke-mo-
mentuetan eta baita hainbat os-
pakizun eta besten protagonista
lekua betez ere. Makila bera in-
ternazionala dela erraten ahal da,
baina euskal makilak baditu bere
bereizgarriak. Euskal makilak idien-
tzat erabiltzen den akuiluan omen
du bere jatorria, baina euskaldu-
non laguntasunaren eta mirespe-
naren sinbolo bihurtu da eta he-
mengo alkateek eta lehendakariek
ere makilak hartzen dituzte orain-
dik, duten agintearen seinale.

Euskal Herri osoan gutti dira ma-
kila lantzen aritzen direnak eta inor
ere ez seguru aski, horretaz ba-
karrik bizi dena. Halere, badira egu-
neko ogia hortik ateratzen ez ba-
dute ere, egunero-egunero lan ho-
rretan aritzen direnak. Arraiozko
Jose Mendiguren da horietako bat.
Sortzez Astigarragakoa, bizi gehie-
na Oiartzunen emana eta azke-
neko hemezortzi urteotan Arraio-
zen bizi da Jose. Bere etxean es-
kuzabalik hartu gaitu eta makil bat
nola egiten duen ikusi bitartean,
lasai ederrean solasean aritu ga-
ra berekin. Ortziraleko Erreportaian
solasaldi hau ikusgai izanen du-
zue ttipi-ttapa telebistan.

ARRAIOZKO JOSE MENDIGURENEN ESKUTIK

Euskal makila nola lantzen den
ortziraleko Erreportaian

Txukalda, Goizueta al-
dean dagoen borda ba-
ten izena da eta bertan
burutu dira diska honen
azken prestaketak. Ez da
diska honek gure es-
kualdearekin duen ha-
rreman bakarra, Morau-
ren agoten artean bai-
taude Berako Beñardo
Goietxe (gitarra etektri-
koa eta ahotsak), Petti (gi-
tarra elektrikoa) eta iñigo
Telletxea (tronpeta), ber-
tze laguntzaileen artean.
Gainera, Beñardo Goie-
txeri leporatu behar zaiz-
kio ahotsei dagozkien
ekoizpen eta moldaketak
eta haren ardura dira gi-
tarra fresko eta jostariak,
eta gurean antzekotasu-
nik ez duten bigarren
ahots fin eta irudimen-
tsuak. Kantu guziak An-
doni Tolosa «Morau»re-
nak dira, Xabier Leteren
«Haizea dator» izan ezik.
Jabier Muguruzaren akor-
deoia ere somatzen da
«Geltokiak» kantuan. Alor
grafikoa, berriz, Iñaki Mar-
tiarena «Mattin»ena da.

«Txukalda»

Gaztelupeko Hotsak, 2004
Morau ta agotak

DISKAK
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g DEIALDIAK

LESAKA
Apirilaren 4an Hizkuntza
Eskubideen Aldeko Eguna
antolatu du Euskal Herrian
Euskaraz taldeak. Egitaraua
10. orrian.
Apirilaren 16an «Lesakan
Zehar» ibilaldia, Rafael
Eneterreaga, Egoitz
Telletxea eta Jose Miguel
Ariztegirekin. Plaza
Zaharrean 17:00etan.
Apirilaren 17an Herri
Olinpiadak, Lesakako Gaztik
antolatua, Plaza Zaharrean
goizetik.
Apirilaren 18an Erdi Aroko
Feria Plaza Zaharrean,
goizeko 10:00etatik aitzinera.

g TXOTXONGILOAK

ZUGARRAMURDI
Apirilaren 17 eta 18an
Eskual TitiriteroenTopaketa.

BERA
Apirilaren 5ean Enkarni
Genua eta Txotxongilo
taldearen «Galtzagorriak»
Kultur Etxean 10:00etan.

g SOLASALDIAK

LESAKA
Apirilaren 22an
«Sorginkeria Lesakan»
solasaldia eskainiko du
Juainas Paul Arzak
historialariak Herriko Etxeko
Batzar aretoan, 19:00etan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Mar. 29tik apirilaren 4ra
Arantza, Bera
(M.L.Apeztegia), Sunbilla,
Elizondo (F. Garcia Mata),
Leitza (A. Gimeno).

Apirilaren 5etik 11ra
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (R. Gezuraga),
Leitza (M.I. Larraia),

Apirilaren 12tik 18ra
Bera (A. Lasarte), Igantzi,
Ituren, Irurita, Leitza (M.T.
Plaza).

Presbiziaren ezauga-
rri nagusia hurbileko
ikusmenaren kalitatea
gero eta ttikiagoa de-
la da. Lehendabiziko
agerpena, hobe ikus-
teko irakurtzerako or-
duan besoa luzatu be-
har dugunean nabari
da. Denbora luzez ira-
kurriz gero ezeroso-
tasuna eta logalea so-
matzen da. Denbora-
rekin, hurbileko ikus-
mena gero eta txa-
rragoa da, azkeneak
irakurketa erabat ga-
leraziz.
Hurbileko objektuak
enfokatzeko zailtasun
hau 42 urtetik aitzin
ageri da irakurketa
distantzian, denbora-
rekin gero eta gehia-
gora egiten du eta tar-
teko distantziara he-
datzen da.

ZEIN DIRA
PRESBIZIAREN
ONDORIOAK?
Hasieran, presbiziak
ikusmen erosotasu-
naren eta eraginkor-
tasunaren guttitzea
dakar. Hurbileko la-
nean moteltasuna, ne-
kea, kontzentrazio fal-
ta, buruko mina eta la-

nean egiten diren aka-
tsen haunditzea iza-
ten dira lehendabizi-
ko epe honen ezau-
garriak.
Gainera, irakurtzeko
ohitura galtzen da po-
liki-poliki, baita, oro-
korrean, ikusmen lan
luzea behar duten hur-
bileko ariketa guzie-
na ere. Ondoko fase-
etan, hurbileko ikus-
menean desenfokea
gero eta haundiagoa

da, irakurketa ezi-
nezkoa bihurtu arte.

PRESBIZIAK GUZIOI
ERAGITEN DIGU?
Mundu guziak izaten
du presbizia azkene-
an, baina horrek ez du
erran nahi presbizia
duten pertsona guziek
hurbiletik gaizki ikus-
ten dutenik. Miopia eta
presbizia batera du-
tenek, adibidez, hur-
bilera ongi ikusiko du-

te miopiako betaurre-
koak kentzen badi-
tuzte.
Presbiziak ez dauka
soluziorik. Baina be-
re eragina erabat mu-
rrizten ahal dugu be-
taurrekoak edo uki-
pen lenteak erabiliz.
Optika oftalmikoan
egindako aurrerape-
nei esker, kasu eta
erabilpen bakoitza-
rentzako soluzioa bi-
latzen ahal da, pres-
bizia duten pertsonen
ikusmena berriz ere
erosoa eta eraginko-
rra izan dadin.
Presbiziak bere pro-
zesua segitzen du, be-
taurrekoak erabili edo
ez. Betaurrekoak ge-
ro eta beranduago
erabiltzea dependen-
tziarik ez sortzeko, ez
dauka inolako zen-
tzurik. Hori bai, aitzi-
netik montatuak hel-
du diren hurbileko an-
teojoak ez dira bate-
re gomendagarriak.
Espezialistaren kon-
trolik gabe erabiltze-
ak ikusmena kaltetu
dezake, ez baitira kon-
tuan bi begien arteko
graduazio aldaketa,
astigmatismoa…

JAKIN BEHARREKOAK

Ikusmena eta presbizia

Ehortzi ezazue ene
bihotza Wounded Kneen

TXALAPARTA, 2004
Dee BROWN

Ez da gure burua edertzen
duen liburua –zioen 1970ean
liburua idatzi zuen Dee Brown
idazleak– baina historiak badi-
tu bere bidexkak orainaldira
iristeko, eta agian, irakurriko
dutenek, indiar ipar-amerika-
rren izaerari buruzko ikuspe-
gi argiagoa izanen dute, ira-
gan garaietan nolakoa izan zen
jakitean. Beharbada indiarren
ahotan hitz zuzen eta arrazoiz-
koak entzuteak harritu ere egi-
nen ditu, mito ipar-amerikarra-
ren errukirik gabeko basatien

izaera estereotipatu horretan
finkatuta agertzen baitira.
Agian, lurra kontserbatu eta
zaintzeko erabateko joera zuen
herriarengandik ikasi ere zer-
bait ikas dezakete Ama Lurra-
rekin norberak duen harrema-
nari buruz. Indiarrek bazeki-
ten lurraren eta beronen emari-
en baitan dirauela biziak, Ame-
rika paradisua zela, eta ezin
zuten ulertu ekialdeko arrotzak
nola zeuden, indiarra zen oro,
amerikarra ere izanik, jo eta
txikitzeko erabakia hartuta.

LIBURUAK
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32 ttipi-ttapa 

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

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ERRATZU. Pisua salgai. 98

m2, mobleztatua. % 678

209907.

BERA. Herri erdi-erdian pi-

sua salgai. Berritua. % 696

561158.

Egurrezko etxebizitzak erai-

kitzen dira prezio onean. %

649 792399.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
BERA. Pisua erosi edo erren-

tan hartuko nuke. % 678

209907.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. 100 m2ko pisua erren-

tan ematen da, herrigunetik

kanpo. Kalefakzio zentrali-

zatua. % 616 244210.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 635 587552

(19:00etatik aitzinera).

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 666 985449

(18:00etatik aitzinera).

BERA-LESAKA-ETXALAR

Pisua errentan hartuko nu-

ke. % 687 039889.

BAZTAN. Pisua errentan

hartuko nuke urte osorako.

% 690 167449 (10:00etatik

22:00etara).

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
SUNBILLA. Bustitz ostatua

errentan eman nahi da, ige-

rilekuaren ondoan. % 948

450504.

LANA
301 Eskariak
Esperientzia duen ema-

kumea eskaintzen da su-

kalde laguntzaile aritzeko,

afarien txandan eta larunbat

arratsetan lan egiteko edo

etxeko lanak egiteko arra-

tsaldetan. % 948 451437.

DONEZTEBE. Emakume

batek etxeko lanetan edo

haurrak edo xaharrak zain-

tzen lan eginen luke. % 637

997526.

Klinika laguntzailea es-

kaintzen da adinekoak edo

haurrak zaintzeko. Lagun-

tza beharra dutenak zain-

tzen esperientziaduna. % 690

167449.

• BERA. 
-Pisu pare bat salgai.
• DONEZTEBE. 
- Santa Luzia plazan lokal

komertzialak salgai.
- 114 m2ko pisu bat salgai. Berri-

berria.
• ELIZONDO. - Pisuak eta

terrenoak erosten dira.
•BORTZIRIAK. - Terrenoak eta

baserriak erosi nahi dira.

BAZTAN-BIDASOAN: Baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai. Aukera zabala.

948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS

LLLL EEEE SSSS AAAA KKKK AAAA
Herrigunetik 800 metrora
dagoen etxea salgai
- Garajea, beheitiko solairua 51 m2 erabilgarriak
- Beheko solairua, 107 m2 erabilgarriak
- Bigarren solairua, 113 m2 erabilgarriak
- Tximeneta, berogailu zentrala eta lorategia.
- Ekipatua eta mobleztatua.
- 1.500 m2ko lur eremua inguruan.

% 948 637281 (denda orduetan)

UKULU
PROMOZIOAK, S.L.

Urbanizatutako Lur Sailen 
Salmenta 500 m2

Sunbillan, Nafarroako Iparraldeko
Natur Eremu preziatuan, mendiari

begira. SUNBILLA. Irundik 20
minutura eta Iruñatik 30 minutura.

Tel.: 948 451 596/ 667 424 635 



haundietan salgai. Etxera

eramaten da urte guzian. %

607 457004 - 943 366040

(gauez, Dani).

Hiru betizu salgai, bi beren

ume urruxekin eta bat uma-

tzeko. % 680 613474.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Bigarren eskuko Femwich

karretilla igogailua erosi

nahi dugu. % 627 622333.

Kalefakziorako gasoil de-

posito homologatua salgai,

1.000 litrokoa. %948 637009.

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Gitarra elektrikoa, klasikoa

eta akustikoa, baxu elektri-

koa, armonia modernoa eta

talde instrumental klaseak

ematen dira Beran. % 600

028740 (Fermin).

Haurrendako 3 gurpileko

silleta saltzen da, Jané mar-

kakoa eta kapota. % 948

630858 (Ana).

Baserri batean lan eginen

nuke ohea eta janariaren tru-

ke euskara ikasteko, % 630

169753 (Gaizka).

Lorezain, atezain, manteni-

mendua, udaletxe eta Nafa-

rroako Gobernurako langi-

leak. Laster Arbizu, Burlata,

Lizarra, Zangotza, Kastejon

eta Milagron. Informazioa do-

an. % 948 199596. 

Garbiketa langileak udale-

txe eta erakunde ofizialetan.

Laster Doneztebe eta Bur-

latan. Informazioa doan. %

948 199596. 

MOTORRA
501 Salerosketak
Suzuki Samurai autoa sal-

gai, NA-Z. % 699 461394.

Honda Accord 1.800 LS au-

toa salgai. 5 ate, 136 cv,

62.000 km. 2000 urtekoa.

Full equipe. % 687 631624.

BMW 325 TDS auto urdina

salgai. Egoera onean. Pre-

zioa: 11.120 euro. % 660

804799.

Carraro markako traktorea

salgai, 60 zaldikoa, erremolke

trakzionatuarekin. % 678

959534.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Lastoa (ahotza) pacon

bernurako eta Burlatako Uda-

letxerako 13 lanpostu. Infor-

mazioa doan. %948 199596.

Ezinduak. %33 edo gehia-

goko ezintasuna baldin ba-

duzu, Nafarroako Gobernuan

eta udaletxetan lana lortze-

ko aukera. Informazioa do-

an. % 948 199596.

Zelaria. Osasunbideak 43

lanposturako deia, 5 ezin-

duentzat. Izen ematea ire-

kia. Informazioa doan. %948

199596.

Harreragile-telefonista. Na-

farroako Gobernurako eta

Udaletxeetarako lanpostuak.

Eskola Graduatua. Informa-

zioa doan. % 948 199596. 

Etxez etxeko laguntza. Li-

zarra eta Burlatan plaza li-

break. Eskola Graduatua. In-

formazioa doan. % 948

199596. 

Bigarren Hezkuntza eta

Haur Hezkuntza. 176 plaza

libre. BH eta LH. Informazioa

doan. % 948 199596. 

Baso langile eta basozai-

na. Nafarroako Gobernuan

9 plaza libre. Eskola Gra-

duatua. Informazioa doan.

% 948 199596.

ETXALAR. Pertsona bat be-

har da asteburuetan lan egi-

teko, Etxalarko Bentaren ba-

rran. % 948 635000.

Sukaldeko laguntzaile eta

kamarera behar dugu. Ikas-

teko gogoekin. %650831392

edo 948 631584.

Sukaldari profesionala be-

har dugu, maila altuko jate-

txean lan egiteko. Balioaren

araberako soldata. % 948

625542.

Jatetxe zerbitzaria behar

dugu, maila altuko jatetxean

lan egiteko. Balioaren ara-

berako soldata. % 948

625542.

ELIZONDO. Denda batean

lan egiteko langilea behar

da. % 619 829289

Ileapaindegi batean lan

egiteko pertsona bat behar

da. % 620 950329.

DONEZTEBE. Jatetxe ba-

tean pertsona bat behar da

sukaldean lan egiteko. %

617 333015.

ELIZONDO. Ileapaindegi

batean lan egiteko neska

edo mutila behar da. Ongi

ordaindua. % 619 097090.

Gidaria. Nafarroako Go-

Emakumea eskaintzen da

adinekoak edo haurrak zain-

tzeko edo etxeko lanak egi-

teko, orduka. % 676 222055.

Emakumea eskaintzen da

garbiketa lanak egiteko edo

haurrak zaintzeko, orduka,

egun erdiz… %678 246733.

Emakume batek kamarera

gisara lan eginen luke aste-

buruetan. % 650 772171.

Asteburuetan igeltsero

lanak eginen nituzke. % 680

461631.

Emakume arduratsua (in-

forme onekin) eskaintzen da

garbiketak egin  edo helduak

zaintzeko. % 628 079623.

Emakumea eskaintzen da

etxeko lanak edo jatetxetan

lan egiteko. % 940 630972

edo 653 210160.

BERA. Gizonezko batek

edozein lan eginen luke. Ba-

dut Erresidentzia Baimena.

% 636 664577.

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Ibardinen zerbitza-

ria behar dugu asteburu eta

udan lan egiteko, bakarrik

eguerditan. % 629 694443.
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MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Opel Tigra, Mitsubishi Pick-up, Land Rover Discovery
TD5, Suzuki Yimy, Opel Zafira, Ford Escort TD, Galloper

Esced, Volkswaen Golf TDI, Peugeot 206 XS
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

AGENTE KOMERTZIAL
BAT BEHAR DA

• Betebeharreko baldintzak:
- Emakumea izatea
- Euskaraz jakitea
- Gida baimena izatea
- Autoa izatea
- Adinak ez du inporta.

Informazio gehiago nahi
izanez gero, deitu:

948 451 841

ADOSADOSARANTZAKO
UDALA

Birzatiketa proiektua, Urbanizazio
proiektuaren aldaketa eta trukaketa

2004ko otsailaren 25ean egindako bilkuran Aran-
tzako Udalbatzak hasiera batez onartu zuen U.E.1.
unitatearen birzatiketa proiektua, urbanizazioa
proiektuaren aldaketa eta trukaketa Lucio Zuga-
rramurdi Taberna jaunak sustaturik.

Lurraldearen Antolamendu eta Hirigintzari buruz-
ko 35/2002 Foru Legearen 151. eta 134. artiku-
luak jarraiki  aipatutako espedienteak hogei lane-
gunez egonen da jendaurrean, iragarki hau Na-
farroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biha-
ramunetik kontatzen hasita.

Arantza, bi milako eta lauko martxoaren bian
ALKATEA, 

Vicente AROCENA BIURRARENA Jauna

IKASTAROA
LANA BILATZEKO TEKNIKAK
Emakumea zara eta unibertsitate
mailako formakuntza duzu?

Eguna: apirilaren 26, 29 eta maiatzaren 3, 6. Arratsaldez.
Informazioa eta izena ematea 619 829289 telefonoan

(CEDERNA-GARALUR. Oskia Baraibar)

ARRIETA
erlojudenda eta bitxidenda

Erretiroa dela eta likidazio osoa

Tel: 948 580445 • ELIZONDO
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34343434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3,5 EE. Bikoitza: 7 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,27EEko 13
edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3,5 edo 7 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

MAIDER MATXI-
KOTE ETXEBE-
RRIA beratarrak
4 urte bete ditu
martxoaren
30ean. Zorio-
nak atta, ama
eta bereziki
Aneren partetik.

LUIS MARI

MATXIKOTE

beratarrak mar-
txoaren 20an
urteak bete ditu.
Zorionak Rakel,
Maider eta
Aneren partetik.
35 muxutxu…

UGAITZ LA-
RRALDE IBARRA
beratarrak 5
urte beteko ditu
apirilaren 4an.
Zorionak etxe-
koen partetik
eta muxu poto-
lo bat Izaroren
partetik.

JOSEBA
PIKABEA
MITXELENA

beratarrak 7
urte bete ditu
martxoaren
31n. Zorionak
Eider, atta eta
amaren partetik.

JANIRE MAR-
TIN GOIA lesa-
karrak 4 urte
bete ditu mar-
txoaren 26an.
Aunitz urtez eta
muxu bat
amatxi Pili eta
Berako fami-
liaren partetik.

EKIÑE
MINDEGIA

aurtiztarrak 6
urte beteko ditu
apirilaren 2an.
Aunitz urtez
pottoli etxekoen
partetik.

IRATI LAZKA-
NOTEGI MATXI-
ARENA berata-
rrak 2 urte be-
teko ditu apiri-
laren 11n. Mu-
xu haundi bat
Andoni, Aitor,
attatto eta ama-
ren partetik.

DENIS LEIZA
PEREIRA lesa-
karrak 7 urte
beteko ditu api-
rilaren 18an.
Zorionak Unai,
amatxi, izeba,
atta eta amaren
partetik!

IBON IRASTOR-
ZA URDANITZ
beratarrak 4 ur-
te bete ditu
martxoaren
30ean. Zorio-
nak Katti, atta
eta amaren
partetik.

BEÑAT IPARRA-
GIRRE OLASA-
GASTI etxalarta-
rrak 8 urte bete-
ko ditu apirila-
ren 5ean. Au-
nitz urtez bere
familiaren par-
tetik.

ANE ANSOk 6
urte beteko ditu
apirilaren 8an.
Sei muxu haun-
di zure familia,
ahizpa, ama
eta aitaren par-
tetik. Egun ona
pasa zure lagu-
nekin.

ANE PACHECO
SAN JULIAN
beratarrak 5 ur-
te beteko ditu
apirilaren 2an.
Zorionak Aina-
ra, atta eta
amaren partetik.

IDOIA ETA ENDIKA GOIA DEL MO-
RAL beratarrek apirilaren 14an eta
maiatzaren 1ean, 1 eta 4 urte be-
teko dituzte. Zorionak!
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