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Aitor AROTZENA
Zein izan da ikasleekin eta guraso-
ekin egin duzuen lana?
Hirugarren ikasturtea da Toki-Ona Gu-
raso Elkartearekin elkarrekin lan egi-
ten dugula. Aurten gurasoekin ez ezik,
irakasle eta ikasleekin ere lan egite-
ko aukera izan dugu. Drogomenpe-
kotasunaren prebentziorako eta osa-
sun heziketarako programa zehatza
egin dugu, bai formazioa irakaslee-
kin, bai drogaren eragina gurasoekin
aztertuz, baita ikasleekin ere, drogak
nolakoak diren, zer eragin baikor eta
ezkor duten eta honen aurrean gaz-
tea bera bere bizitzaren protagonis-
ta bihurtzeko. Droga kontsumitzen
badute, arrisku guttiago eta ardura
gehiago hartzeko aholkuak eskaini
dizkiegu.
Ikasleen artean ikerketa bat ere egin
duzue. Zein izan dira emaitzak?
Gure lanean hasi baino lehen ikasle-
ek drogarekiko duten pertzepzioa eta
beraien ezagupenak nolakoak diren
ikastea garrantzitsua dela iruditzen
zaigu. Informazioa asko daukate, bai-
na gaizki egituratua: mito, estereoti-
po eta estigma asko izaten dituzte eta

hori ez da komeni. Edari alkoholiko-
en estimulazioa bilatzen dute, baina
ez dute ondoko fase depresiboa eza-
gutzen, ohitura edo tolerantziaren kon-
tzeptua ez dute ezagutzen edo sor-
tzen dituen bertze patologia eta gai-
xotasunak. 140 ikaslek bete dute gal-
dera-sorta eta ondorioak ez dira ha-
rrigarriak. Hemengo gazteak oso sa-
noak direla azpimarratuko genuke,
ez dira hain urbanitak eta kontsumo
datuak ez dira bertze lekuetan bezain
kezkagarriak, horrek ez du esan nahi
kontsumorik ez dagoenik. Gazteenek
zerbait entzun edo ikusi dute, baina
ez daude kontsumo inguruan. 13-14
urterekin kuriosidadea sortzen da eta
gehiago hitzegiten dute, egin baino.
Lehenengo kontsumoak adin horre-
tan hasten dira, alkohola, tabakoa…
Dena den inguru honetan tabakoa-

ren eragina ez da beste lekuetan be-
zain haundia, horrek harritu gaitu. Ge-
ro sortzen da kanabisa, batez ere ha-
txisa eta eskualde honetan, landare-
tara ohituak daudenez, marihuana.
Arriskuaren pertzeptzio gutti dauka-
tela ikusten da.
Inguruko bertze ikastetxetan ho-
rrelako lanik egitea pentsatu du-
zue?
Guk beti eskariaren arabera lan egi-
ten dugu eta ez bagaituzte deitzen ez
gara inora joaten. Eskualde honetan
ez daukagu Askagintzako talderik eta
oso eskualde garrantzitsua da gure-
tzat. Bortzirietako Mankomunitateak
gazteekin zerbait egiteko eskatu di-
gu eta prest gaude, eta Berako Uda-
lak ere zerbait egiteko gogoa du. Es-
kualde honetan interesa sortzen ari
da, Guraso Elkarteak izan dira gure
enbajadore onenak eta horren bidez
kontaktu gehiago lortu ditugu. Gure
filosofia ez da droga satanizatzea, ez-
ta banalizatzea ere. Gu ez gara etor-
tzen drogak txarrak direla esatera,
drogak hor daudela diogu eta per-
tsona bakoitza drogarekiko harre-
manean sujeto librea izan behar du.

• Berako Toki-Ona Institutuko
Guraso Elkarteak antolatuta,
drogari buruzko ekimen
ezberdinak egin dira azken hiru
ikasturteetan.

• Askagintza erakundeko Txus
Congil, Leire Zumeta eta Aiora
Perez de San Roman izan dira,
ikasle, irakasle eta gurasoekin
bildu direnak, gai honen
inguruko informazioa emateko.

• Ikasleen partehartzea
segurtatzeko ikas orduetan
egin dira saioak. 140 ikasleren
artean inkesta egin dute
drogaren eragina aztertzeko.

«Drogari buruz informazio asko dute
gazteek baina gaizki egituratua»

«Hemengo gazteak oso sanoak

direla azpimarratuko genuke, ez

dira hain urbanitak eta kontsumo

datuak ez dira bertze lekuetan

bezain kezkagarriak»
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Joseba OLAGARAI
Horixe izan da Mikel Bezunartea,

Iratxe Kontsumitzaile Elkarteko aho-
lukari juridikoak aipatu diguna eta jo-
an den urtean Baztan, Leitzan eta Ber-
tizaranan eskainitako zerbitzuei bu-
ruz egindako txostenean ageri den
datua. Hiru bulego horietan 389 kon-

tsulta egin ziren guzira eta horietatik
132 (hirutik bat baino gehiago) etxe-
bizitzaren ingurukoak izan ziren. «Etxe-
bizitzaren inguruan –dio Mikel Bezu-
narteak– erreklamazio aunitz egiten
dira: etxebizitza erosi, saldu, etxebi-
zitzako zerbitzuak, aseguruak… Ase-
guruak, orohar, ere bai. Autoen ase-

gurua, pentsio planak, jubilazio pla-
nak, banku eta aurrezki kutxetako gau-
zekin ere etortzen da jendea, eros-
ketak orohar. Erosketa aipatuta, eros-
keta bereziak ere baditugu, etxez etxe-
ko salmenta, multipropiedad delakoa,
etabar… Gero garantiak ditugu, erre-
klamazio aunitz zerbait erosi eta ga-
rantian dagoenean hondatzen dela-
ko izaten dira. Edo garantian dagoe-
nean ez dutelako konpondu nahi edo
ez dutelako behar bezala konpontzen.
Gero bidaiak, denetarik… azken fi-
nean guk kontsumoaren arloan egi-
ten dugu lan eta kontsumoa gureta-
ko erosten dugun guzia da, zerbitzua
nola gauza izanik ere».

Iratxeko aholkulariak dioenez, kon-
tsumoaren inguruko zehaztapenak,
aholkuak edo laguntza juridiko eske
joaten da jendea bulegoetara: «El-
kartea da eta sozioekin funtzionatzen
dugu. Iruñean duela 25 urte inguru
horrela hasi ginen eta horrela segi-

ttipi-ttapa

Urteak daramazki Iratxe Kontsumitzaileen Elkarteak lanean
Nafarroan. Iruñean duela 25 urte inguru sortu zen eta zerbitzua
Nafarroa osora hedatzeko xedearekin herriz herri udalei eta
mankomunitateei beren lana eskaini zieten. Duela hamar bat urte
Baztanen ireki zuten bulegoa, 2000. urtean Leitzara etorri ziren
eta joan den urtean Bertizaranara. Orain, Bortzirietan ere
kontsumitzaileei informazioa eskainiko diete hilabetean bitan,
batean Beran eta bertzean Lesakan. Orain arte, gure eskualdean
egindako lanak erakusten duenez, etxebizitzaren inguruko aferak
dira kontsumitzaileei kezka gehien sortzen dietenak, egindako
kontsultetatik hirutik bat baino gehiago horri buruz izan baitira.

IRATXE KONTSUMITZAILE ELKARTEA BORTZIRIETAN ERE

Etxebizitzari buruzko aferak dira
eskualdeko kontsumitzaileen kezka

ARTXIBOKOA

Mikel Bezunartea da gure eskualdeko herrietan ireki diren Iratxe Kontsumitzaile Elkartearen bulegoetan informazioa
eta aholkua eskaintzen duen teknikaria. Argazkian, Leitzako bulegoan ageri da.
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Bortzirietara hedatu duzue
zerbitzua eta apirilaren 23an
hasi zineten Lesakan eta Be-
ran ere izanen zarete. Zein
egun eta ordutegitan?
Berara hilabeteko lehendabizi-
ko ortziralean, hau da, astele-
henetik igandera aste osoa
duen lehendabiziko ortzirale-
an. Lehen hitzordua maiatza-
ren 7an izanen dugu eta hu-
rrengoa ekainaren 11n. Lesa-
kan, berriz, hortik bi astera iza-
nen gara, hau da hilabeteko

hirugarren aste osoko ortzira-
lean. Maiatzaren 21ean eta
ekainaren 25ean izanen gara.
Horrela eginen dugu txanda-
tuz. Lesaka eta Bera aukera-
tu ditugu, hemengo herri haun-
dienak direlakoz eta 10:00eta-
tik 13:00etara egonen gara.
Zerbitzua emateko ordua es-
katu behar da Herriko Etxee-
tan eta hor ematen ditugu.
Eskaririk balitz, hilabetean
bitan baino gehiagotan etor-
tzea pentsatua duzue?

Ez gara ausartu zerbitzua as-
tero ematera, hasiera honetan
jendearen aldetik nola eran-
tzuna dugun ikusi behar dela-
ko. Baztanen, errate batera-
ko, 8.000 biztanle daude eta
laister proposatuko dugu aste-
ro joatea, ikusita jendeak zerbi-
tzua erabiltzen duela eta ordu-
a eskatuta ere, gurekin egote-
ko auniztan hilabete osoa espe-
ratu behar dutela kontuan har-
tuz. Gure asmoa ahal den zer-
bitzurik onena ematea da eta
horretarako gehiagotan etorri
behar baldin badugu etorriko
gara, dudarik gabe. Hori iku-
siko dugu aintzinxeago.

05
tzen dugu. Gure zerbitzua Nafarroa
osora zabaldu nahi izan dugu eta
inguru honetako udalekin hitzar-
menak sinatu ditugu horretarako,
bertako bizilagunek zerbitzu hori
doan izan dezaten. Kontsumitzai-
leen bulegoa izanik, kontsumoaren
inguruko zehaztapen guziak nola
laguntza juridikoa eskaintzen dio-
gu jendeari. Orduan jendea ba-
tzuetan etortzen da informazio es-
ke, bertze batzuetan arazo bat due-
larik laguntza behar duelako etor-
tzen da».

MALERREKARA ERE
ZABALTZEKO ASMOA

Iratxe elkarteak aitzinetik zerbi-
tzua Baztanen, Leitzan, Bertizara-
nan… eskaintzen zuen. Orain Bor-
tzirietan ere hasiak direla kontuan
hartuz, Malerreka izanen da zerbi-
tzu hori gabe eskualdean dagoen
inguru bakarra, baina itxaropentsu
ageri da Bezunartea: «Gure kezka
beti izan da zenbait tokitan, herri tti-
kiak baldin badira, zerbitzurik gabe
gelditzen direla. Orduak, Bortzirie-
tan bezala, Malerrekan ere eskatu
dugu zerbitzua mankomunatzea.
Egun Narbartera joaten gara, Ber-
tizaranara, eta gure asmoa da, ber-
tze zerbitzuak Mankomunitatean di-
tuztenez, hau ere Mankomunitate-
an sartzea. Bertzenaz, Doneztebe
eta inguruko herrietako jendeak ez
dauka zerbitzurik eta nahitaez edo
gure elkarteko bazkidea izan behar
du edo bide pribatutik jo behar du».
Kontsumitzaileek zerbitzua erabili
eta eskertzen dutela argi dago jo-
an den urteko datuak begiratuta.
Baztanera astero joatea aztertzen
ari dira, eskaria ikusita.

IRATXE ELKARTEAREN 2003KO BALANTZEA
Joan den urtean eskualdean zituen

hiru bulegoetan eskainitako zerbitzuak
aztertzerakoan, kontuan hartu behar da
Bertizaranako datuak bigarren urte er-
diari bakarrik dagozkiola, baita herri ba-
koitzak duen biztanle kopurua ere. De-
na den, etxebizitzen salerosketa edo
errentamenduari dagozkion kontsultak
izan dira gehien aztertu direnak. 

•Etxebizitza berri eta erabiliaren eros-
ketari buruz aholkua eman da bulego-
etan, baita herri edo baserri ingurueta-
ko etxeen errentarena. Kontratuak gain-
begiratu, zalantzak argitu eta, arazoak
izan direnean  bitartekari lana egin du
Iratxek. Gainera, bizilagunek era, bere-
ziki jabe-komunitateko presidenteek, au-
niztan aholkularitza behar dute komu-
nitate funtzionamenduko arauei buruz.

• Aseguruaren kontratua, primak, in-
demnizazioak, koberturak eta asegu-
ruekin lotutako bertze gaiek kontsulta
eta erreklamazio ugari eragiten dituzte.
Bizitza aseguruak edo bidaietakoak ere
kontsultatzen dira.

• Banku eta aurrezki kutxei dagokie-
nez, etxebizitza maileguei buruz infor-
matu eta erreklamazioak jasotzen dira
bulegoetan (kontratuen baldintzak, bo-

robiltzeak…), kontsumo maileguak, ko-
misioak, kredito-debito txartelen erabil-
pena eta, orokorrean, produktu finan-
tziero ezberdinei buruz.

• Komertzioan, orokorrean, produk-
tuen erosketarekin lotutako guzia, pre-
zioak, fakturak, itzultzeak eta salmenta
berexiak (urrunera egindakoa, komer-
tzio elektronikoa, multijabetza…).

• Administrazioan, zergak, zerbitzu
publikoak eta administrazio publikoare-
kin lotutako bertze gaiei buruz galdegi-
ten da bulegoetan.

• Etxez etxeko zerbitzuak eta taile-
rrak: zurgin, igeltsero, iturgin, margola-
ri, etxeko elektragailuen konponketa,
auto tailerrak…

• Bidaiak, bidaiari eta merkantzien
garraioa: kontratua ez betetzea, atze-
rapenak, ekipaiaren galtzea, kalte per-
tsonal eta materialak…

• Bertzeak: Enpresa ezberdinek es-
kainitako zerbitzuak (telefonoa, gasa,
argia…). Arkitektu, abokatu, notario eta
bertze gai puntualetan eskainitako zer-
bitzuak.

Honetaz gain, Iratxe inguruko ko-
munikabieetan aritzen da eta ikastaro
eta solasaldiak eskaintzen ditu

Mikel BEZUNARTEA Iratxe Kontsumitzaile elkartea

“Eskari haundia dugunez
Baztanera astero joanen gara”

IRATXE KONTSULTAK 2003 BAZTAN BERTIZARANA (1) LEITZA 
ETXEBIZITZAK 73 4 55
KOMERTZIOAK 16 4 17
ADMINISTRAZIOA 17 1 6
MOLDAKETAK-ETXEZ ETXEKO ZERB. 20 2 19
ASEGURUAK-BANKUAK 32 2 23
GARRAIOAK-BIDAI AGENTZIAK 14 0 9
BERTZEAK 53 3 19
Denetara 225 16 148
(1) 2. seihilabetekoa
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• IRAKURLEAK MINTZO • 

Espaloiak
oinezkoentzako

Irain Eskola Publiko-
ko eta Tantirumairu ikas-
tolako gurasoen elkarte-
ek autorik gabeko egu-
naren inguruko kanpai-
na egin berri dute. Hori
baliatuz, eta ibilgailuen
trafikoari nahiz herrita-
rren elkar bizitzari oro-
korrean ekarri dizkion
onurak aztertuta, Lesa-
kako herriko biztanle guz-
tioi zuzentzen gatzaizki-
zue, 2004ko apirilaren
19tik aitzina, trafikoa
arautzen duen Udal Or-
denantza indarrean sar-
tuko dela jakinarazteko.
Horretarako, 15 egunez
informazio eta kontzien-
tziazio kanpaina burutu-
ko da. Egindako arau-
haustea ohar baten bi-
dez jakinaraziko da, eta
bide batez, ordenantza
bete behar dela oroita-
razi. Arreta berezia es-
kainiko zaie aparkatze-
arekin zerikusia duten
arau-hausteei. Ez da
arrazoizkoa kotxeak he-
rriko espaloietan apar-
katzea, guztiona den es-
pazio publikoan. Mugi-
kortasuna eragotzi egi-
ten dute, baita haurren
jolasa ere. Eta euren se-
gurtasuna arriskuan jar-
tzen dute. Era berean,
epe honetan egiten diren
ohartarazpenak errolda
batean jasoko dira, eta
berrerortze kasuak, da-
gokien isunarekin zigor-
tuko dira.

Ekimen honen helbu-
rua ez da bilketa kan-
paina bat burutzea, bai-
zik eta kontzientziatzea,
eta oroitaraztea hobe de-
la herrian kotxea ez era-
biltzea. Distantziak ez di-
ra luzeegiak, eta apar-
kalekuak baditugu. He-
rri gunearen zenbait le-
kutan, eta ordu jakine-
tan, zerbitzuzko ibilgai-
luei, auto pribatuei nahiz

oinezkoei ezinezkoa zaie
zirkulatzea. Izan ere, eta
udal erroldaren datuen
arabera, 2.300 ibilgailu
motordun baino gehiago
ditugu Lesakan, eta
2.700 biztanle. Zirkula-
zio dentsitate honi, apar-
kaleku guneen erabilera
okerra gehitu behar zaio,
eta horren adibide gisa,
gehiago erabiliko ez di-
ren ibilgailuak aparkale-
ku publikoan uztea. Ha-
laber, bertzelako arazo-
ak gaineratu behar zaiz-
kio, hala nola, gehiegiz-
ko abiadura, zarata, edo-
ta maiz egiten diren tra-
fiko arau-hausteak.

Udal hau, udal-agin-
tearen bidez eta bizila-
gunen laguntzaz, herriak
gaur egun duen trafiko
egoera hobetzen saiatu-
ko da. Horregatik, bide-
heziketa berri bat pro-
posatzen dugu, oinez-
koek, bide-publikoen era-
bilera, baina  batez ere
espaloiena berreskuratu
dezaten.

Herrian ez da beha-
rrezkoa autoa erabil-
tzea.

Lesakako 
EAJ-PNV/EA

ttipi-ttapa eta
Patxiku Irisarri
Etxalarko
alkateordeari

Leitzako Eusko Al-
kartasunaren aldetik hu-
rrengo adierazpenak sa-
latu nahi genituzke: Tti-
pi-ttaparen 371. alean
Patxiku Irisarri jaunak zu-
zenean Leitzako Eusko
Alkartasuna akusatzen
zuen esanez, Leitzako
Eusko Alkartasunak Tti-
pi-ttapari diru laguntza
kendu nahi dion zurru-
murruak daudela.

Leitzako Eusko Al-
kartasunaren aldetik Pa-

txiku Irisarri jaunari esan
nahi dioguna hurrengo
hau da, inongo jakintza-
rik eta informaziorik ga-
be gezurretan eta mani-
pulatzen ez ibiltzeko. Lei-
tzako Eusko Alkartasu-
nak ez du inoiz Ttipi-tta-
pari diru laguntza kendu
behar zaionik esan. Ha-
re gehiago, Leitzako Eus-
ko Alkartasunak beti de-
fendatu eta defendatuko
ditu euskerazko aldizka-
ri edota egunkariak. Be-
raz, Leitzako Eusko Al-
kartasunak gezurrezko
eta asmo txarreko aku-
sazio hau mesedez erre-
tiratzeko eskatzen dio Iri-
sarri jaunari.

Bestalde, esan behar
da Leitzan badela beste
proiektu bat, eta da, egu-
nero-egunero egunkari
euskaldun bat plazara-
tzeko asmoa eta Leitza-
ko Eusko Alkartasunak
gai hau ehuneko-ehu-
nean sostengatzen due-
la. Beraz, Irisarri jauna,
manipulatzen eta gezu-
rretan ibili beharrean eta
honelako akusazioak
egin aurretik oso ongi in-
formatzeko eskatzen di-
zugu.

Beraz, jakinaren gai-
nean egongo zarenez,
Euskera da euskaldun
guztien altxorrik handie-
na eta berau da euskal-
dun egiten gaituena, hau
dela eta, altxor hau ere
ez dezazula batzuena ba-
litz bezala erabili. Bes-
terik gabe:

Leitzako 
Eusko Alkartasuna

Lesakako Udalari
Lesakan ibilgailuak

aparkatzeko ezarritako
arauei dagokienez, etxea
teilatutik hasi dutela iru-
ditzen zait, erabakiak
zentzu gehiagorekin har-
tu behar direla uste bai-

tut. Seguru naiz bati bai-
no gehiagori pasatu zaiz-
kiola burutik nik orain ai-
patuko ditudan ideiak:

1. Lehenik eta behin,
autoak gutiago erabil-
tzeko ohitura zabaldu be-
harko litzateke. Gidariak
heztea eta kontzientzia-
tzea garrantzitsua da
edozein aitzakiarekin au-
toa har ez dezaten.

2. Bertzetikan, apar-
kaleku gehiago beharko
lirateke.

3. Eta akabatzeko, be-
har bada garrantzitsue-
na, ibilgailuentzat bide-
seinaleak jartzea ezin-
bertzekoa iruditzen zait.

Azken ideia honek ze-
rikusi handia du aparka-
tzeko ditugun zailtasu-
nekin, izan ere Lesaka
ezagutzen ez duen jen-
de aunitz herri barrene-
raino sartzen da autoa
uztera naiz eta osasun
zentrora, futbol zelaira
edo tanatoriora joan be-
har duen. Euskal Herrian
herri gehienek dituzten
bide-seinaleak behar di-
tugu Lesakan, ikaragarri
lagungarri direlako joan
behar dugun tokira zu-
zenean ailegatzeko eta
ibilgailua ahalik eta hur-
bilen uzteko.

Tomaseneko Borda-
ko errotonda toki estra-
tegikoa litzateke seina-
leak paratzeko, honako
toki hauetara joateko adi-
bidez: suhiltzaileen par-
kera, zaharren egoitza-
ra, osasun-etxera, igeri-
lekuetara, futbol-zelaira,
autobusen aparkalekura
eta industrialdera.

Hala ere, Autobusen
aparkalekuko eta indus-
trialdeko seinaleen ga-
rrantzia azpimarratu nahi
dut, batez ere ibilgailu as-
tunengatik, aunitzek he-
rrirako bidea hartzen bai-
tute eta gero ezin buelta
eman ibiltzen direlako Le-
gar Baratzean.

J.F.L. (Lesaka)
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Alberto RETEGIAlberto RETEGI

Labiaga Ikastola?
“Fede txarreko
temerarioak”

Bertzeak bertze, ho-
nelakoxe kalifikatiboekin
baloratzen du Nafarroa-
ko euskalgintzarako gaur
gero mitiko bihurtu den
Merino epaileak Berako
Labiaga Ikastolaren ja-
rrera egoskorra. Izan ere,
Ikastolak DBHko etapa
baimendu ahal izateko
zabaldutako bide admi-
nistratibo luze-luzea (ha-
mar urtez) Iruñetik etorri
zaigun azken ebazpena-
rekin trabatu baita: La-
biagak Nafarroako Go-
bernuko Hezkuntza De-
partamenduaren eraba-
kiei paratutako azken he-
legitea ez baitu ontzat
eman Nafarroako Juzti-
zia Auzitegi Gorenak,  eta
Hezkuntza Departamen-
duaren jokaera legezko-
tzat jo.

Laburbilduz, auzitegi
aretoko kideon ustez, Na-
farroako Gobernuak le-
gez jokatu du Labiagako
DBH ez baimentzerako-
an. Ikastolak, berriz, gaiz-
ki ez ezik, arront gaizto
jokatu du: “tan terca que
incurre en plena temeri-
dad y mala fe” (sic). Hau
da, Auzitegiak, Hezkun-
tza sailaren jokaera ede-
rretsi du eta Ikastolaren
bide administratiboz egin-
dako bere eskubideen de-
fentsa gaitzetsi.

Honaino nornahik pen-
tsa lezake, tira, hamar ur-
te pasa dira bai, baina
arrazoia eman ez badi-
zuete zerbaitengatik iza-
nen da, ezta? Horra hor
koxka. Hezkuntza De-
partamenduak aldiro-al-
diro azken urteotan egin-
dako eskakizunei egoki-
tu gatzaikiela baina epai-
leek jarraitzen dutela ber-
tze aldera begiratzen. “Jo-
laslekurik ez duzuela”, ba-

dugula hona Herriko Etxe-
aren baimena..., “bai ba-
duzue baina ezinezkoa
da ordutegiak batera-
tzea”, bateratzen ditugu
bada... “Ez, ez da posi-
ble zeren horretarakoxe
sortuko dugu Foru De-
kretu bat”. Tira, hortaz
Matzadako zelaia utziko
digu Herriko Etxeak...
“Matza-zer? Igoal du Ki-
roldegirik ez duzue” Baie-
etz... Herriko Etxeak uz-
ten digula... “Tori dekre-
tua berriz ere”. Eta ho-
rrela beti.

Arrazoia ez digute
eman, ados, baina ezta
kendu ere. Ez dute bai-
menik eman nahi eta ki-
tto! Izan ere, eurek lepo-
ratu diguten benetako ga-
bezia onartu dugularik eta
hartara, konpontzeko
plangintza aurkeztu zaie-
larik, honatx epailearen
erantzuna: “No nos valen
intenciones de futuro si
no realidades actuales”.

Harrapa ezak/n buztan-
dik!

Kontua da, Labiaga
ikastolaren borroka ad-
ministratiboa amaitu de-
la gurean. Zerbait gehia-
go nahi izanez gero Ma-
drilerat jo behar dugu
(izan ere, ebazpena “Erre-
geren izenean eta Es-
painiar Herriak emanda-
ko aginteaz” sinatzen bai-
ta). Egin, hala egin dugu
eta Kasazio Helegitea
aurkeztu. Kontua da, dio-
gu, tenorea dela bertze
bideak jorratzeko.

Berako Labiaga Ikas-
tolak egundaino ez du bel-
durrik izan bertzenazko
bide horiek egiteko, are-
ago, arrazoia eta legiti-
midadea gure alde dau-
delarik. Argi dago deus
gutxi espero dezakegula
legea bera ikusi nahi ez
duen justizia banatzaile-
arengandik. Zer egin be-
har dugu, ordea? Bada,
aurrena egiten ari direna

salatu. Hurrena, Ikastola
osatzen dugunon ez ezik
herritarren elkartasuna
landu eta, azkena, eran-
tzun estrategia bateratu.

Hortaz, alde batetik,
esperoan egoten ahal ga-
ra jarrita, ea noiz heldu
diren Ikastolako ateak ix-
tera. Bertzalde, denon ar-
tean adosten ahal dugu
erantzuteko modu bat,
edo aunitz... ez dakigu.
Hori solastu eta erabaki
beharko dugu heldu den
ortziralean, maiatzaren
7an  a r ra t sa l deko
7.00etan Altzateko Ikas-
tolan, guraso, bazkide eta
laguntzaileei deitutako
Ikastolako Batzar Oroko-
rrean. Oroitu, hortaz, in-
dar eta jarrerak batera-
tzeko: ortziralean Fede
txarreko temerarioen ba-
tzarra Berako Ikastolan.

Labiaga ikastolako ba-
tzordearen izenean

BAZTAN
Borda salgai.

3.500.000 pta./
21.000 e

% 627 258753 (Josean)

Leoncio IRIZAR LOPERENA
2003ko maiatzaren 4an hil zen Beran

«Artzainak jiten dirade Larrañera bedatsian:
ihiziari franko ere hürrüntik larrazkenian»
«Juan zaikü lur huntarik, nuiz dükegü holakorik?
Urepelean  ehortzirik, gure goguan bizirik».

ZURE FAMILIA.
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KULTURAARKUPEAK

ttipi-ttapa
Apirilaren 25ean egin

zen Berako Toki-Ona ki-
roldegian urtero Arku-
peak erretiratuen elkar-
teak antolatzen duen
Gimnasia Besta. Nor-
malki, Iruñeko Anaita-
suna kiroldegira jotzen
du Arkupeak elkarteak,
baina aurten eskualde-
an bertan, Beran geldi-
tzea erabaki dute. Guzi-
ra 81 kirolarik parte har-
tu zuten erakustaldian.

Patxi Txokarrok gi-
datuta, lehenik Sunbilla
eta Leitzako taldeak ari-
tu ziren. Leitzatik Car-
men Gaztañaga, Reyes
Zubeldia, Serafina Ez-
kurra, Lorentxa Telle-
txea, Eusebio Maritore-
na, Pakita Aierdi, Pilar
Alkoz, Joaquina Azpi-
roz, Edurne Oteiza, Mar-
tin Jose Labaien, Isabel
Huarte, Justo Mihura eta
Benantxi Bengoetxea
aritu ziren eta Sunbilla-
tik Francisca Iriarte, Ma-
ria Zubieta, Mª Carmen
Errandonea, Iñaki Aiz-
korbe, Juana MªSanz-
berro, Mª Josefa Bertiz
eta Teresa Agirre. 

Ondotik, etxekoen
txanda ailegatu zen, Be-
rako taldearena. Leire
Portu monitorearen
erranetara, Alicia Iriga-
rai, Maritxu Martikore-
na, Carmen Mitxeltore-
na, Pakita Irazoki, Mª
Pilar Irazoki, Josette Su-
so, Mª Josefa Loiarte,
Josefa Bengoetxea, Ro-
sa Telletxea, Pepita Min-
degia, Pakita Burgete,
Malen Barandiaran, Ara-
celi Gallego, Mª Jesus
Zubieta, Esther Iñarga,
Pepita Agirre, Maddi Mi-
kelperizena, Pura Co-
rrea, Angela Corral, Lu-
cia Goldarazena, Mer-
txe Retegi, Mª Luz Ro-

zas, Mª Carmen Jime-
nez, Mª Jesus Diaz, Lo-
li Iribas, Fani Matxiare-
na, Aisha Khadar, Mª
Carmen Castelos, Kon-
txi Mikelperizena eta
Visitacion Gallego aritu
ziren.

Azkenik, berriz ere
Patxi Txokarro monito-
rearen txanda izan zen,
oraingoan, Doneztebe,
Etxalar, Elizondo eta Ur-
dazubikoekin. Donezte-
betik Mª Josefa Arre-
txea, Itziar Juanikorena,
Isabel Juanikorena, Mª
Carmen Irigoien eta Isa-
bel Mitxeltorena etorri
ziren; Etxalartik Esther
Bereau, Candida Eli-

zalde, Juanita Etxeberri-
a eta Virginia Arburua;
Elizondotik Kontxita Itu-
rria, Elisa Garbalena,
Maritxu Oharriz, Lola La-
dera, Mª Luisa Arraztoa,
Kontxi Sansiñena, Mª
Carmen Bidegain, Ju-
liana Elizaintzin, Ana Mª
Etulain, Asun Alti, Jua-
nita Dendarieta, Juani-
ta Goñi, Mª Dolores
Etxegarai, Marcelina Or-
mart, Eva Lertxundi,
Anuntxi Mendiberri, Mª
Jesus Gamio eta Rosa
mendiburu eta Urdazu-
bitik, Miguel Migeltore-
na, Mª Angeles Orbego-
zo, Francisco Irigoien
eta Teresita Bidart. 

Honenbertzez akau-
tu zen gimnasia era-
kustaldia, baina orain-
dik ere Jabier Larraldek
txistuz zo zuen jota eta
arin-arina dantzatzeko
indarra eta zaulitasuna
erakutsi zuten parte-
hartzaileek. Gero, opa-
ri bana jaso zuten. Au-
tobusa hartu eta Zalain
eta Zubiondo jatetxetan
bazkaltzera joan ziren.
Guzira laurehun lagun
bildu ziren bazkarian eta
bazkalondoan berriz ere
gorputza mugitzeko mo-
dua izan zuten, dan-
tzaldiarekin akautu bai-
tzen Arkupeak elkarte-
aren gimnasia besta.

Urteroko Gimnasia erakustaldia Berako
kiroldegian egin zuen erretiratu elkarteak
Apirilaren 25ean laurogeita bat kirolari eta hainbat ikusle bildu ziren

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Arkupeak elkartearen 13. Gimnasia erakustaldian parte hartu zuten kirolari eta monitoreak.

SAROBE
okindegia

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

Harategia
Eztegara 3 

Tfnoa: 948 630088
BERA
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Amaia eta Ainhoa
Udalak 3.643.464,46

euroko diru sarrera eta
irteerak izanen ditu aur-
ten, garai bateko 660,5
milioi pezeta, apirilaren
19an ahobatez onartu-
tako udal aurrekontua-
ren arabera. Aralar, EA
eta Herrialdek aintzine-
tik eztabaidatua zuten
aurrekontua eta hiru tal-
deen oniritziarekin onar-
tu da. Udalak %8,27ko
zorpetzea izanen du,
normaltzat jotzen den
portzentaia baino pun-
tu bat guttiago eta ho-
rregatik aurrekontu xu-
mea egin behar izan du-
te aurtengorako. Inber-
tsioetarako
1.282.184,20 euro (213
milioi pezeta gutti gora
behera) erabiliko dira.
230.000 euro karrikak
hobetzeko erabiliko di-
ra, bertzeak bertze Al-
tzateko Plaza, Iamote-
nea eta igerilekuen ar-
teko bidea, Ugalzubia,
Legia eta Kaxerna ka-
rrikak eta San Migel zu-
b i a  zo l abe r r i t zen .
222.835 euro mendi la-
n e ta rako ,  hemen
%70eko dirulaguntza
i zanen  de la r i k  e ta
133.539 euro Ibardingo
merkataritza gunerako

ura hartu eta eramate-
ko. Lan honetarako di-
rulaguntzaren espero-
an dago Udala eta ho-
rretarako dirurik ez ba-
litz, ez litzateke lana egi-
nen. Kultur Etxea mol-
datzea 82.000 euro gos-
tako da, liburutegia mol-
datzea 6.000 euro eta
kiroldegia konpontzea
32.000 euro. Lan hauek
Nafarroako Gobernua-
ren dirulaguntza izanen
dute. Honetaz gain, kul-
tur programazioarako
90.000 euro bideratu di-
ra, horietatik 60.000 eu-
ro herriko hamabortz
kultur taldek beraien eki-
taldiak egiteko. Gizarte
Ong i za te  a r l o rako
18.850 euro izanen di-
ra. Gazteen aisialdira-
ko programa, drogo-
menpekotasunaren pre-
bentziorako programa,
guraso eskola, bolon-
dresen programa eta
etorkinekin egin beha-
rreko lanak gauzatuko
dira diru horrekin. Kirol
ekitaldietarako 23.952
euro bideratuko dira. Di-
ru sarrerei dagokienez,
Hazienda Lokalak fon-
dotik 640.000 euro es-
pero dira, hiri kontribu-
ziotik 320.000 euro, zir-
kulazio zergatik 194.000

euro eta ur kontribuzio-
tik 165.000 euro, ber-
tzeak bertze. Urtero di-
rusarrera garrantzitsua
oihan lanetatik dator bai-
na sektorearen krisia de-
la eta aurten erdira jau-
tsiko da sarrera hori eta
oihan lanetatik 240.000
euro eskuratzea espe-
ro du aurten Udalak. 

Ikastolako
Batzar Orokorra

Maiatzaren 7an, or-
tziral honetan, eginen
da Labiaga Ikastolako
Batzar Orokorra. Ikas-
tolako guraso, bazkide
eta laguntzaileei zu-
zenduta dago eta bi
deialdi luzatu dira, le-
hendabizikoa 18:30etan

eta bigarrena 19:00etan,
Altzateko egoitzan. 

Bestetako 
kartel lehiaketa

Berako Udalak aur-
tengo San Estebanak
iragarriko dituen egita-
raueko azalerako lehia-
keta deialdia egin du da-
goeneko. Nahi duen gu-
ziak parte hartu ahal iza-
nen du lehiaketan, eta
nahi bertze lan aurkez-
tu ahal izanen ditu. Gaia,
Bera izanen da, besta
garaian edo bertze edo-
zein garaitan. Formato
bertikalekoa izanen da
kartela, 18x24cm-koa
eta argazkia edo disei-
nua ez da inongo eus-
karriren gainean para-

tuko. Lanak maiatzaren
21eko  egue rd i ko
13:30ak baino lehen
aurkeztu beharko dira
Berako Herriko Etxeko
bulegotan. Epaimahaia
Berako Kultur Batzor-
deko kidez osatua ego-
nen da eta sari bakarra
emanen da, 300 euro-
koa. 

Erakusketa
Kultur Batzordearen

eskutik, maiatzaren 15a
bitarte Gardena Talde-
aren “Lorategiak” mar-
go erakusketa ikusi ahal
izanen da Kultur Etxe-
ko Erakusketa Gelan.
Arratsaldetan idekiko di-
ra ateak 18:00etatik
20:00etara.

3.643.000 euroko
udal aurrekontua
ahobatez onartu da
Bestetako kartel lehiaketako
lanak maiatzaren 21a baino lehen

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Gazte Eguna
Apirilaren 24an, Berako Gazte Asanbladak antolaturik, Gazte Eguna ospatu
zen. Eguneko ekitaldi nagusia gazte jokuak ziren eta goizeko 11etan egin
zuten taldeen aurkezpena. Guztira zazpi taldek parte hartu zuten: Zanpan-
tzarrak, Attonkaxkuk, Mafiak, Arrimzte, Xiziriak, Zuztrapilo eta Gazte Asun-
tua. Goizean pintxo lehiaketa egin zen eta ondoren prestatutakoarekin baz-
karia egin zuten. Arratsaldean, aldiz,  oka jokoa, aulkien jokoa, bizi-bertso-
poteoa eta karaokea. Afaldu eta gero kontzertuari hasiera eman zitzaion. Ar-
gazkian ikus daitekeen bezala, egun honek arrakasta haundia izan zuen eta
bertzeak bertze, bizi-bertso-potean kontatutako txisteekin (argazkian), age-
rian gelditu zen Berako gazteen umorea.

BERA
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Aitor AROTZENA
Arkupe pilotazaleen

elkarteak egoitza be-
rriaren inaugurazioa
egin zuen apirilaren
24an. 1985. urtean sor-
tu zenetik, pilotazaleen
elkartea Beheko Plazan
izan da, Txanpalenea-
ren beheitiko solairuan.
Baina etxe hori bota-
tzeko asmoa du Udalak
eta hori gertatu baino le-
hen egoitza berria egi-
teari ekin zioten Arkupe
elkarteko ehun bazki-
deek. Honela, Antoiu ka-
rrikan, garai bateko An-
tepa igerilekuen alda-
gela lana egiten zuen
etxola eman zien Uda-
lak, baldintza bakarra-
rekin: kanpo aldera
ematen duen komuna
ere egitea, jakinik orain
haurrendako parke gi-
sara erabiltzen dela An-
tepatako putzua zena.
Hori horrela egin da eta
elkarte gisara egoki mol-
datu dute Arkupeko baz-
kideek. Inaugurazio eki-
taldia baino lehen, Ar-
kupe elkartearen ize-
nean ari diren haurrek
pilota jaialdia eskaini zu-
ten udal pilotalekuan.
Gero, inaugurazio eki-
taldian, pilotaren alde
lanean segitzeko inten-
tzioa agertu zuten baz-

kideek eta Juan Fermin
Mitxelena alkateak, uda-
lak Arkupe elkarteari lo-
kala ematearen arra-
zoiak azaldu zituen.

Haurrentzako
antzerkia eta
zirko tailerra

Arrano Elkarteak,
Nafarroako Gobernua-
ren Arte eta Kultura egi-
tarauaren barnean hau-
rrentzako antzerkia eta
zirko tailerra antolatu du
maiatzaren 15ean, la-
runbatarekin. «Zirika Zir-
kus» taldeak antzerki
emanaldia eskainiko du
17:00etan Kasinon eta
hori akaututakoan zirko
tailerra eginen da.

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Zaila ez ezik, ezinezkoa
da apirilean herrian izan
dugun kultur egitarau
aberatsa hiru argazki-
tan biltzea: Erdi Aroko
feria, Pedro Lanzen es-
kulanen erakusketa, Le-
saka ezagutzeko ibilal-
di eta lehiaketak… Libu-
ruaren Egunean Estitxu
Mentaberri ipuin kon-
talariaren emanaldia,
ehunka gazte bildu zi-
tuen Gazte Olinpiada
eta Tantirudantzako iru-
diak aukeratu ditugu ho-
riek laburbiltzeko.
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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)

Egoitza berria
inauguratu du Arkupe
pilotazale elkarteak
Antepatako aldagela moldatu
dute ehun bazkideendako
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Joseba eta Nerea
2003ko Andremari

Bestetan egin zituzten
orain arte ezagutu ditu-
gun erraldoiek beren az-
keneko buelta eta dan-
tzak. Izan ere, urte pa-
rrasta bat egin ondotik
erretiratzeko tenorea ai-
legatu zaie eta orain
erraldoi berriak presta-
tzen ari dira, hauek ju-
bilazioa aprobetxatzen
duten bitartean. Irungo
Garate-Soto S.L eskul-
tura tailerrak hartu du
erraldoi berriak egiteko
ardura, 8000 euro kos-
tako direnak guti goiti-
beheti. Anabel Arburua
zinegotziak erran digu-
nez, aitzinekoak beza-
lakoak izanen dira be-
rriak, neska-mutiko ba-
serritarrek osaturikoak,
baina erraldoi hauen be-
rezitasuna beso mugi-
korrak dituztela da, Na-
farroa osoan bortzirie-
tan bakarrik daude ho-
rrelako erraldoiak.

Lapurreta
Lorpenen

Lapurrak sartu ziren
joan den apirilaren 22an,
arratsez, Lorpen gal-
tzerdi fabrikan. Eraiki-
neko bazter batean bi
zulo egiten saiatu on-
dotik, azkenean leiho
bat hautsiz lortu zuten
barrenera sar tzea.
Behin han, zuela 3 as-
tetik arratseko turnorik
ez zegoela eta barre-
nean inor ez zegoela
aprobetxatuz, dena
errejistratu eta dirua
ebasten saiatu ziren, se-
guridade alarma guziak
hondatu eta gero. Lor-
peneko langile batek
erran digunez 100 euro
bakarrik eraun zituzten,
“kaja fuertea” haustea
ez baitzuten lortu. Az-
kenean, eskapo joan zi-
rela pentsatzen dute,
langileak edo Guardia
Zibila somatuta, hor sar-
tzeko erabili zituzten pa-
la, pikotza, esmerila eta

aizkorak bertan utziz.
Azkeneko astean Eli-
zondo eta Donezteben
ere gisako lapurretak
izan dira, nahiz eta el-
karren artean harrema-
nik ote duten ez dago-
en oraindik baieztatua.

Larraburuko 1.
udaberriko
lehiaketa

Martxoan akautu zu-
ten Larraburuko mus eta
partxiszaleek Magra
Txapelketa eta orain
lehiaketa berri bat hasi
dute: Udaberriko 1.
lehiaketa. Joan den
maiatzaren 2an jokatu
zituzten lehenbiziko par-

tidak eta igandero bil-
duko dira, bortz astez,
apuntatu diren 12 biko-
teak. Bi taldetan bana-
tuta ariko dira eta talde
bakoitzeko irabazleek
elkarren kontra jokatu-
ko dute finala. Txapel-
dunentzako saria kilo
bat eta erdiko urdaiaz-
piko zati bana izanen da
eta bigarren, hirugarren
eta laugarren gelditzen
direnentzako kilo bate-
ko urdaiazpiko zatia. No-
bedade modura, lehia-
keta honetan aritzen di-
ren guzientzako mar-
kako bi ardo botila ema-
nen zaie. Ekainaren le-
henbiziko igandean jo-

katuko dute finala eta
egun berean eginen da
sari banaketa. 

Gasna Feriarako
laguntzaile bila

Altxata Kultur Elkar-
tetik jakinarazi digute-
nez heldu den ekaina-
ren 6an eginen den Gas-
na Feria egunerako la-
guntzaileak behar di-
tuzte. Egunean berean,
goizean mahaiak para-
tzeko, bazkaria zerbi-
tzatzeko eta biltze-lanak
egiteko. Honetarako
prest daudenak juntako
edozein kiderekin ha-
rremanetan paratzea
bertzerik ez dute.

Erraldoi berriak
eginen dira
Andremari
bestetarako
Dagoeneko martxan da ilea
mozteko zerbitzua Larraburuan

ETXALAR

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA
Apirilaren 29an, ekintza berri bati hasiera eman zioten Larraburua elkarte-
an. Herriko Mari Kruz Indaburu ileapaintzailearen eskutik, ilea mozteko saio-
ak antolatu dituzte hilabete eta erdian behin, podologoarekin batera. 10 la-
gunek emana dute izena eta Jabier Indaburuk erran digunez lehenbiziko egu-
na hagitz ongi joan zen. Hala ere, momentuz gizasemeak bakarrik animatu
dira eta emakumeentzat ere ateak irekiak daudela aipatu digu, gainera, ber-
tze herrietako jubilatuak ere etortzen ahal direla. 

CARAMELO ARMANI JEANS

GENFINS CALVIN KLEIN

DOCKERS REPLAY

ZONE DIESEL

KOIKE LIBERTO

TIMBERLAND SCOTCH & SODA

EZKONGAIEN eta GONBIDATUEN JANTZIAK
MUGANera ELKARTUAK

Hondarribia k., 6 - Tel-Fax: 943 615815 • IRUN

• 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
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Udaberriko bestek segida eskatzen
dute hurrengo urteetarako
Hemezortzi urte bete ditu Patxi Txoperenak Arkupeak Elkartean 

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Lau argazki hauek Udaberriko Besten egitarua irudikatzen dute: Alcer-ekoen hitzaldiak hamabortzen
bat lagun bildu zituen ortziral ilunabarrean Erretorbaitan. Organoen donazioa izan zuten mintzagai bi-
deo batez lagundurik. Ortziralean berean kantu afaria izan zen Biltoki Elkartean Jaione eta Oskar kan-
tariekin. Berandu arte egon ziren bertan izena eman zuten hogeita bortz lagunak, bikotearen kantekin
gozatuz batzutan eta tarteka eurekin abestuz ere. Larunbatean eskolako haurren lanak egon ziren ikus-
gai pilotalekuan, herri kirolekin zer ikusia zuten lanak gehienak; gero opil jatea izan zen haur guzien-
tzat. Azkenik, igande goizean Kaxot-i egindako omenaldia izan zen. Honi buruz aldizkariaren kirol ata-
lean arrautuko duzue informazioa.   

• 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.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 •

Joan den igandean
zen egitekoa Elizon-
don Arkupeak Elkar-
teak Patxi Txoperena
igantziarra eta Manuel
Arregi oronoztarrari
eskainitako omenal-
dia. Biek hemezortzi
urte bete dituzte da-
goeneko, batak Igan-
tzin eta bertzeak Oro-
nozen, Arkupeakeko
ordezkari gisara. El-
karteak, zabaldutako
oharrean erraten zuen
bezala, euren lana es-
kertuz urte hauetako
dedikazioarengatik
eskaini nahi izan die
omenaldia. Erran be-
zala, ekitaldia Elizon-
don zen egitekoa, me-
za eta sarien bana-
ketarekin eta gero Go-
rraizeko Gazteluan zi-
ren biltzekoak izena
emana zuten 450 la-
gunak.

Arkupeak
elkartean
hemezortzi urte
bete dituelako
omenaldia 

Patxi TXOPERENA
PERTSONAIA

DONEZTEBE
Nabea salgai Aparan

industrialdean. Aukera.

ULTZAMA
Pelikulako etxea salgai

800 m2ko lur
eremuarekin.

Atarrabia Agentzia
Serapio Huizi 14 behea
% 948 124541 (Patxi)
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Nerea ALTZURI
Nafarroako Bertso-

zale Elkarteak antola-
tuta, Nafarroako bertso
eskolen topaketa izan
zen pasa den aste hon-
darrean Arantzako Ater-
pean. Ortziralean, la-
runbatean eta igande-
an iragan zen topaketa
eta bertsolari eta ber-
tsozaleen gune izan da
Aterpea. Hiru eguneta-
ko egitaraua prestatua
zuen Bertsozale Elkar-
teak: ortziralean, elkar
ezagutzeko joko batzuk
egin ondotik, bertso afa-
ria izan zen Jon Maia
eta Xabier Silveirarekin.
Larunbatean, goizean
kirol jardunak egin on-
dotik, arratsaldean ber-
tso ikastaldiarekin segi-
tu zuen egunak. Arra-
tsean bertso desafioa
izan zen Araizko bertso
eskola eta Nafarroako
selekzioaren artean.
Igandean, gosaldu on-
doren, bertsolaritzaren
gaineko asteburua
akaututzat eman zuten.

Sendotza
Maiatzaren 16an zortzi

gazte konfirmatuko di-
ra Igantzin. Sendotza
hartzeko ekitaldia bi ur-
tean behin egiten zen
herrian, baina oraingo
txandan, gazteek go-
tzaia bi herrietatik bate-
ra etorriko zela mezua
jaso zuten. Zozketa egin
eta aurten Igantziri ego-
kitu zaio elizkizuna bi-
deratzea. Hemendi bi
urtera, herritarrak eta
igantziarrak Arantzan
bilduko dira.

Mendi itzuliko
kamisetak

Iaz bezala, aurten ere
Mendi Itzuliko kamise-
tak salgai dira. Ekaitza
elkarteak eta Gazte
Asanbladak antolatuta
maiatzaren 30ean egi-
nen den mendi itzulia
iragartzeko kamiseta
soinean izan dezakezu.
15 eurotan salgai dau-
de herriko ostatuetan
eta dendetan.

Pistaren
asfaltatzea

Joan den aste ha-
sieratik Orsa enpresa-
ko langileak eta ka-

mioiak Aientsa eta Az-
kilarrea auzoetatik pa-
satzen den bide nagu-
sia breaztatzen ari dira.
Guzira 190.572,16 eu-
ro gostako da herritik
hasi eta Aientsa bitar-
teko pistaren asfaltatze
lanak. Gastu hori Nafa-
rroako Gobernuak, He-
rriko Etxeak eta Azkila-
rrea eta Aientsako au-
zotarrek finantzatuko
dute. Nafarroako Go-
bernuko Nekazaritza
Departamenduak %60
finantzatuko du eta gel-
ditzen denaren erdia He-
rriko Etxeak eta bertze
erdia, bi auzoetako etxe
bakoitzak 810,94 euro
ordainduz finantzatuko
da. Guzira, bi auzoeta-
ko 46 bat etxeren arte-
an 38.114,43 euro or-
daindu dira eta bertze
horrenbertze udalak pa-
ratuko du.

Etxarri
Aranazko
abesbatza

Aurten ere, Nafarro-
ako Gobernuko Kultura
eta Turismo Departa-
mentuak Udaberriko Bi-

ra antolatu du eta Na-
farroako 68 herritan an-
tzerkia, dantza, zinea
eta musika esparruak
hartuz, ekimenak egin
edo egitear dira urte sa-
soi honetan. Joan den
apirilaren 24an, Etxarri
Aranazko abesbatzak
emanaldia eskaini zuen

elizan, ilunabarreko me-
zaren ondotik.

Fjord taldea
Fjord musika talde-

ak bere lehenbiziko
emanaldia eskaini zuen
apirilaren 23an Aterpen.
Iban Zugarramurdi da
taldeko bateria jolea.

Nafarroako Bertso Eskolen
Topaketa egin da Aterpen
Ortziraletik hasi eta igandera bitarte bertsolariak eta
bertsozaleak bildu dira bertan

UTZITAKO ARGAZKIA

Beñat Mitxelena herriko pilotari gaztea ageri da
argazkian. Joan den apirilaren 3an Zizurko buruz
buruko lau terdiko pilota txapelketaren finala ira-
bazi zuen bere kategorian, Mikel Iriarte leitzarra
18 eta 7 garaituz. Gipuzkoaldeko zenbait txapel-
ketetan segitzen du orain Beñatek, buruz buru eta
bikoteka, Joseba Pikabea herritarra lagun duela.

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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Ortziral honetan,

maiatzaren 7an eginen
da Doneztebeko Uda-
berriko Feria. Aspaldi-
tik egiten baldin bada
ere, azkeneko urteetan
Herriko Etxetik feria hau
bultzatu nahian dabil-
tza. Goizetik, aziendak
ikusteko aukera izanen
da eta udazkeneko fe-
riekin konparatuz, la-

saiago ikusi eta solas-
teko modua izanen da.
Kanpotik etortzen diren
ferianteak ere arras gu-
tti izaten dira eta horrek,
bere xalotasunean, xar-
ma ematen dio Udabe-
rriko Feriari. Egitarauan
ez da bertsolari, pilota-
ri edo aizkolaririk ageri,
baina baserritar aunitz
hurbilduko dela jakina
da, ortziraleroko feria

egunari, aziendak gehi-
tuko baitzaizkio.

Malerrekako
pilota txapelketa

Apirilaren 20an hasi
zen Erreka Kirol elkar-
teak antolatutako Male-
rrekako eskuz binaka-
ko bigarren txapelketa.
Aurrebenjamin, alebin,
infantil, kadete,jubenil,
senior eta pilota goxua

mailetan ari dira eta Na-
farroa osoko bikoteek
jokatuko dute bertan.

Partiduak asteazken
arratsaldetan eta larun-
bat goizetan jokatzen di-
ra, Doneztebe eta Sun-
billako frontoiak tarte-
katuz. Finala, berriz,
ekainaren 26an jokatu-
ko da Donezteben, San
Pedro besten egita-
rauaren barrenean.

Udaberriko Feria ospatuko
da ortziral honetan
Aziendak goizetik ikusteko modua izanen da

DONEZTEBE

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

MOSKITERAK,PERTSIANAK MOTORIZATUAK,

VENECIANAK… PVCzko LEIHO ETA ITXITURAK

ARTXIBOKOA

Egitarauan ekitaldi berezirik ez baldin bada ere, aziendekin animazioa iza-
nen da Merkatu Plazan ortziraleko Udaberriko Feria egunean.

Antonio E.
Joan den apirilaren

17an akautu zen Uli-
beltzak elkarteak an-
tolatutako 2004. urte-
ko Sunbillako mus txa-
pelketa. Hamalu biko-
tek parte hartu dute aur-
tengo txapelketa ho-
netan. Larunbatean
musean gogor aritu on-
doren, finalean Fermin
Zelaieta eta Angel Ma-
riezkurrena, Pakita Mi-
kelarena eta Mari Car-
men Errandonea aile-

gatu ziren. Final lehia-
atuaren ondotik, giza-
semeak izan ziren txa-
peldun. Hirugarren
postua Martin Irazoki
eta Patxiku Zelaieta-
rentzat izan zen eta lau-
garrena Jose Martin
Agirre eta Ana Mari Sal-
diasentzat. 

Partehartzaile gu-
zientzako sariak bazi-
ren eta denak gustora
eta heldu den urtean
berriro aritzeko gogo-
tsu gelditu ziren.

SUNBILLA

PAGOLA
TXISTORRAREN

IZENA
& 948 630 054

Altzateko Plaza, 2
BERA

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Ulibeltzak elkarteko
mus txapelketaren
finalak jokatu dira
Fermin Zelaieta eta Angel
Mariezkurrena izan dira
aurtengo txapeldunak
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Malerrekako Manko-

munitateko Euskara Ba-
tzordeak euskaraz ira-
kurri eta idazteko zale-
tasuna bulkatzeko haur
eta gazteendako ipuin
eta bertso-paper lehia-
keta antolatu du seiga-
rren urtez. Lehiakideak
bi mailatan banatu dira,
Lehen Hezkuntzako hi-
rugarren eta laugarren
mailakoak, hau da, 8 eta
10 urte bitarteko neska-
mutikoak eta Lehen
Hezkuntzako bosgarren
eta seigarren mailako-
ak, 10 eta 12 urte arte-
koak alegia. Lanak eus-
karaz aurkeztu behar-
ko dira, jatorrizkoak izan
beharko dute eta gaia
librea izanen da. Egile
berberak sail bakoitze-
an lan bakar bat aur-
keztu ahalko du.

Ipuinen sailean aur-
keztutako lanek guttie-
nez bi orrialde eta gehie-
nez sei izanen dituzte.
Bertso-paperak, berriz,
guttienez lau bertso-
ahapaldikoak eta gehie-
nez zortzikoak izanen
dira. Lanak maiatzaren

5ean, asteazkenarekin,
bildu dira. Sail bakoi-
tzean sari eder bat ba-
natuko da. Sariaz gain,
sarituen lanak ttipi-tta-
pan argitaratuko dira eta
partehartzaile guziek
opari ttiki bat jasoko du.

Maiatzaren 19an, as-
teazkenarekin, Donez-
tebeko eskolan sari ba-
naketa eginen da eta
partehartzaile guziei txo-
kolatea eskainiko zaie.

Liburu bat egiten
erakusketa

Maiatzaren 3tik 7ra,
“Liburu bat egiten” era-
kusketa zabalik dago
Doneztebeko erakus-
keta aretoan, liburute-
giaren ondoan. Erakus-
keta honen antolatzai-
leak Malerrekako Man-
komunitatea, Donezte-
beko San Migel ikaste-
txea,  Doneztebeko
Mendaur DBH Institu-

tua, Erreka Guraso El-
kartea eta Mendaur Gu-
raso Elkartea dira, Do-
neztebeko Udalaren la-
guntzarekin. Erakuske-
ta bisitatzeko, 9:30eta-
t i k  13 :30e ta ra  e ta
17:30etatik 19:30etara
zabalik izanen dira are-
toaren ateak.

Liburu bat egiteko
prozesua xehetasun
guztiekin azaldu nahi da
erakusketa honetan.

VI. ipuin eta bertso-paper lehiaketa
abiatu du Euskara Batzordeak
Sari banaketa maiatzaren 19an eginen da Doneztebeko eskolan

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…

MALERREKA

ARTXIBOKOA

Malerrekako haurrek bere ipuin eta bertso-paperekin sariak eskuratzeko au-
kera izanen dute berriz ere.

Bideak
moldatzeko
lanak
Azpiegitura
Planean
ttipi-ttapa

Bengotxekoborda
eta Pagolea baserrie-
tako bideak eta Gaz-
teluko hilerrirako bidea
zolaberritzeko lanak
aurtengo Toki Azpie-
gitura Planean sartu
ditu Nafarroak Gober-
nuak. Lanen aurre-
kontua 168.705 euro-
koa da eta 153.122 eu-
ro Nafarroako Gober-
nuak jarriko ditu.

Arestian aipatuta-
ko bideen zolan ormi-
goia botako da, baina
aitzinetik belarrak eta
sasiak kenduko dira.
Zehazki, Gazteluko hi-
lerrirako bidean 254
metro zolaberrituko di-
ra, lauzpabortz metro
zabalera emanez. Bi-
de bazterrean, 160
metroko ormigoizko
kuneta eginen da. Bi
baserrietako bideek,
berriz, 1.167 metroko
luzera izanen dute eta
hiru eta hiru metro ter-
di arteko zabalera. La-
burbilduz, 5.367 me-
tro koadroko ormigoia
emanen da obra haue-
tan.  

DONAMARIA
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Aceralia enpresak

Zalainen duen lantegi-
ko behin-behinekotasun
egoeraren inguruko
prentsaurrekoa eskaini
zuen ELAk Iruñean api-
rilaren 22an. Nafarroa-
ko iparraldeko lantokie-
tan eta batez ere Za-
laingo lantegian Acera-
l iako zuzendaritzak
duen jarrera agintzailea
eta diskriminatzailea sa-
latu nahi du sindikatuak.
ELAren ustez, Zalaingo
langileek bata bertzea-
ren gibeletik jasaten di-
tuzte behin-behineko
kontratuak. Zuzendari-
tzak egoera hau txalo-
tu eta justifikatzen due-
la dio ELAk, eta «ez du
inongo lotsarik errenta-
garritasun ekonomikoa
mantentzeko beharrez-
koa den malgutasuna
dela errateko eta de-
fendatzeko».

ELAri ezinbertzekoa
iruditzen zaio Nafarro-
ako erakundeei egoera
hau jakinaraztea. Hel-
buru honekin Lan Ikus-
karitzan behar ziren kon-
tsultak egin ditu sindi-
katuak, arazoa kon-
pontzeko jarrera baiko-
rrik aurkitu gabe. Lan-
gileek banan bana Ace-
raliaren aurkako sala-
keta jartzea izan da
eman dieten aukera ba-
karra eta ELAren ara-
bera, «lan munduan ger-
tatzen diren arau-urra-
tzeak zigortzeko esku-
duntza duen erakunde

batek, behin-behineko
langile ahul batek Ace-
ralia multinazional ahal-
guztidunari aurre egitea
proposatzea argigarria
da». Era berean, ELAk
Nafarroako Gobernuko
Industria eta Lan saile-
ko kontseilariaren aitzi-
nean salaketa jarri du
egoeraren analisi ze-
hatza eginez, baina lan-
gileendako ez dute deus
haundirik espero.

Aceraliako zuzenda-
ritzak kontratazioaren
inguruan azken urteo-
tan Zalaingo lantegian
burutu duen gestioa ere
salatu du ELAk. Egoe-
ra hau dela eta gaur
egun langile guzien ar-

tean %25,51k behin
behineko kontratua du,
eta finkoak beharko lu-
keten 40 lanpostuetan
behin-behineko kontra-
tua duten pertsonak ari
dira lanean. 

Azkenik, Zalaingo
lantegiaren jabe berria
izanen den Condesa tal-
dearen egoera ere sa-
latu du ELAk, kontrata-
zioaren ataleko oinor-
detza jasoko duelako.
Condesak ez du egoe-

ra hau sortu, baina le-
henbailehen konpondu
beharko lukeela uste du
ELAk. Kontuan hartu be-
har da behin-behineko-
en taldea ahulagoa iza-
nik, eta murrizketak
eman beharko balira,
enpresak egoera hau
aprobetxatu nahiko lu-
keela uste du sindika-
tuak. ELArentzat per-
tsona hauek eskubide
osoko langileak dira, eta
ondorioz hainbertze ur-

tez gogor lan eginda ge-
ro irabazita dituzten lan-
postuen defentsan be-
reziki zorrotzak izanen
dira. Joan den hilabe-
tean 13 ebentualen kon-
tratua ez berritzea eta
kitatzea sortu duen ego-
erak, ELAk publikoki sa-
latu duena, argi eta gar-
bi erakusten du kontra-
tazio politikak, honela-
ko erabakien aitzinean,
langileak babesik gabe
uzten dituela.

Zalaingo lantegiko
lan egoera salatu du
ELA sindikatuak
Kontratazio politikak langileak
babesik gabe uzten dituela uste du

Nafarroako Gobernuak, Na-
farroako Enplegu Zerbitzuaren
bidez, dirulaguntza emanen die
eskualdeko zenbait udaleri, lan-
gabetutako pertsonak  lanean ari-
tzeko. Kontratu hauek, guttienez
hilabete bateko iraupena eta
gehienez bederatzikoa izanen du-
te, eta herriak hobetzera eta gi-
zarte zerbitzuak egitera bidera-
tuak daude. INEMen izena eman
duten eta azken bi urteetan kon-
tratuarekin bederatzi hilabete bai-
no gehiago lan egin ez dutenen
artean gauzatzen ahal dituzte
kontratuak udalek.

Arantzako Udalak, herriko ka-
rriketan eta udal eraikuntzetan
edertze eta kontserbazio lanak
h i ru  lang i le  kont ra ta tzeko
17.821,20 euroko dirulaguntza
jasoko du. Donamariako Udalak,

bide bazterrak eta Gaztelu eta
Askarragako garbilekuak molda-
tzeko bi langile hartzeko 10.395,68
euroko dirulaguntza izanen du.
Doneztebeko Udalak, herrian zen-
bait lan egiteko hiru langile har-
tuko ditu, 22.276,48 euroko diru-
laguntzarekin. Eratsungo udalak,
San Millan karrika inguruan ka-
rrika zabaltzeko eta bidea mol-
datzeko bi langile hartzeko
4.455,28 euroko dirulaguntza iza-
nen du. Etxalarko Udalak, erre-
pideak, bide bazterrak, aparka-
lekua, lokalak eta bertze zenbait
gauza moldatzeko bi langile har-
tuko ditu eta 10.395,68 euroko
dirulaguntza izanen du. Ezkurra-
ko udalak, herrian mantenimen-
du orokorreko zenbait lan egite-
ko hiru langile hartuko ditu eta
6.682,92 euroko dirulaguntza iza-

nen du. Igantziko Udalak, herri-
ko biltegia moldatzeko, herriko
hainbat bide garbitzeko eta pa-
retak eraikitzeko lanak egiteko bi
langile hartuko ditu eta 8.910,60
euroko dirulaguntza jasoko du
Nafarroako Gobernutik. Oizko
Udalak, harrizko pareta bat mol-
datzeko eta zaborrontzien koka-
pena egokitzeko bi langile hartu-
ko ditu eta 1.485,10 euroko diru-
laguntza jasoko du. Urdazubiko
Udalak, leku publikoen moldatze,
garbitze eta mantenimendu la-
netarako langile bat hartuko du
eta 2.227,64 euroko dirulagun-
tza izanen du. Zugarramurdiko
Udalak, azkenik, bide publikoen
eta berdeguneen mantenu eta
garbiketarako langile bat hartu-
ko du eta 2.970,20 euroko diru-
laguntza jasoko du.

ARTXIBOKOA

Zalaingo lantegiko langileetatik lautik batek behin behineko kontratua du
gaur egun eta egoera hori salatu du ELA sindikatuak.

LANA

Langabetuak kontratatzeko dirulaguntzak udalentzat
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ttipi-ttapa
Bidasoaldeko Filme

Laburren nazioarteko
zazpigarren zinemaldia
prestatzen hasia da Ber-
tizko Turismo Partzuer-
goa. Zinemaldia abuztu-
aren 23tik irailaren 3ra
eginen da Doneztebe,
Hendaia, Elizondo, Be-
ra eta Lesakan. Labur-
metraiak aurkezteko
maiatzaren 12a baino
lehen eman behar da
izena eta filmeak abuz-
tuaren 13a baino lehen
igorri beharko dira.

Lehiaketako lehen
saria 3.000 euro eta
urrezko iratzea izanen
da; bigarren saria 1.500
euro eta zilarrezko ira-
tzeaeta eta mila euroko
bertze lau sari banatu-
ko dira, brontzezko ira-
tzearekin: gai naturalis-
tikoak, ekologikoak, et-
nografikoak, ingurugi-
rokoak edota paisajisti-
koak hobekien jorratzen
dituen filmeari alde ba-
tetik, bake eta giza ba-
loreak modurik hobere-
nean lantzen dituen fil-
mearentzat bertzetik;
Akitania, Euskal Auto-
nomi Erkidego eta Na-
farroako egile batek
egindako filmerik hobe-
renarentzat eta aktore
edo aktoresa onena-
rentzat. Ikuslegoaren
sari berezia eta argaz-
ki sari berezia ere iza-
nen dira, sari ekonomi-
korik gabe.

Zinemaldia iragarri-
ko duen kartel lehiake-
ta ere deitu du Bertizko
Partzuergoak. Gaia li-
brea izanen da, gehie-
neko neurria 50x40
cm.koa eta 400 euroko
sari bakarra izanen da.

Filme Laburren zazpigarren zinemaldia
prestatzen hasia da Partzuergoa
Lanak aurkezteko maiatzaren 12 baino lehen eman
behar da izena

BERTIZ
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Hainbat programa
martxan ditu Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak
Maistraren etxebizitza margotzen ari dira

Esteban AROTZENA
Herriko udalbatzak

onartu berria du ia mi-
lioi bat euroko aurre-
kontua, 984.056 euro-
koa zehatzagoa esan-
da. Aurrekontuaren ar-
datza mendia da, ber-
tatik etorriko baitira di-
ru-sarrerarik haundie-
nak, 496.300 euro, eta
aldi berean, horretan
erabiliko da gastuen za-
tirik gizenena. 220.000
euro aurrikusten ditu
Udalak mendien birlan-
daketak, garbiketak eta
abar egiteko. Gainera-
ko gastuak ohikoak di-

ra, zerbitzu ezberdin eta
pertsonalari dagozkio-
nak batez ere, baina ai-
pagarriak dira babes ofi-
zialeko etxebizitzak erai-
kitzeko lurra erosteko
erabiliko diren 60.000
euroak eta zine zaha-
rraren lokala eta Lubi-
neko frontoiaren berri-
kuntzaren proiekturako
zuzendu den diru saila.

Herritarren
Zerrenda 

Herritarren Zerrenda
(HZ) Europako hautes-
kundetan egoteko be-
harrezkoak diren 40.000

sinaduren bilketa aste
honetan bukatuko da.
Beraz, oraindik Herriko
Etxetik igaro ez diren
herritarrek beste auke-
ra bat izanen dute la-
runbat honetan, udal bu-
legoak irekiak egonen
baitira goizeko 11:00eta-
tik 13:00ak arteko or-
dutegian.

Haur, guraso
eta eskolen
topaketa

Goizueta-Arano, Lei-
tza eta Aresoko esko-
letako ikasleak elkartu
asmoz urtero burutzen
den festa gure herrian
eginen da maiatzaren
15ean. Eskualdeko pre-
bentzio programak eta

Guraso Elkarteak anto-
latzen dute bosgarren
Haur Olinpiada hau. Bi
erakunde hauek dira,
hain zuzen, Josune Txo-
perena dietistak elika-
durari buruz maiatzaren
18an eskolako jangelan
15:00etat ik aurrera
emanen duen hitzaldia
antolatu dutenak ere.

Ia milioi bat euroko
udal aurrekontua
onartu du Udalak
Idoia eta Iñigoren atxiloketen
kontrako mobilizazioak egin dira

ARGAZKIA: IÑIGO L.
Idoia eta Iñigoren atxiloketei erantzun ederra eman zieten herritarrek. Uda-
lak elkartasuna adierazten zien mozioa onartu zuen eta kontzentrazio jen-
detsuak egin ziren egunero Idoia askatu eta Iñigo komisaldegitik Fresnes-
ko kartzelara igaro zuten arte.

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR
Oinarrizko Gizarte

Zerbitzuak dituen pro-
gramen berri zabaldu-
ko ditugu. Alde batetik,
babesturiko giza lana-
ren barne, peoiak Are-
soko eskolako maistra-
ren etxebizitza margo-
tzen ari dira, etxe honen
erabilera herriko talde
desberdinei zabaltzeko
asmoa baitu Udalak, bi-
lera edo lanak egiteko

tokia izan dezaten. Bes-
te aldetik, prebentzio
programatik Askagin-
tzako psikologo baten
hitzaldiak burutzen ari
dira eskolan. Gurasoei
zuzendutako hiru saio
eginen dituzte astear-
tetan gai hauei buruz:
arauak, mugak, erres-
petoa eta komunikatze-
ko gaitasuna. Lehe-
nengo saioan, herrian
bitxikeri garrantzitsu ba-

ten aurrean gaudela iru-
ditu zitzaion psikologa-
ri eta gurasoei begiak
zabaldu nahi izan ziz-
kien. Bestalde, maia-
tzaren 15ean, larunba-

tarekin, haur, guraso eta
eskolen bosgarren to-
paketa ospatuko da Goi-
zuetan, Areso, Arano
eta Leitzako umeekin.
Dantzari, trikitilari, gin-

kana, antzerkia, karao-
ke eta beste izango di-
ra, denon artean pres-
tatu eta eginak. Auto-
busa izango da Goi-
zuetara joateko.

ARESO

UTZITAKO ARGAZKIA

Goizuetan maiatzaren 15ean eginen den haur, guraso eta eskolen topake-
tarako autobusa izanen da.
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373. zenbakiarekin banatua

Herriz herri, bestaz besta

Salbatore 
txirrindularitza
sariak 51 urte
beteko ditu 
aurten Iruritan…

Salbatoreak
Irurita eta
Salbatoreak
Irurita eta
Urdazubin

Salbatoreak
Irurita eta
Urdazubin

Urdazubiko V.
Kontrabandisten
Lasterketa maiat-
zaren 25ean iza-
nen da, igandean
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Asteazkena 19
Bezpera Eguna

12:00etan Altxaferoa,
kalejira herriko trikitila-
rien esku eta ezkil jot-
zea. 20:30etan ezkil jot-
ze a .  21 :30e tan
Baztanzopak. 24:00eta-
tik 4:00etara SALABE-
RRIrekin dantzaldia.

Ortzegune 20
Salbatore Egune

10:00etan kalejira he-
rriko trikitilarien esku.
11 : 0 0 e t a n  M e z a
Nagusia (herriko koro-
ak abesturik). 12:00e-
tan herriko dantzarien
erakustaldia. 13:00etan
herrikoentzat hamaike-
takoa. 17:30etan goiti-
b e r a  l a s t e r k e t a .
20:00etatik 22:00eta-
ra dantzaldia JOSELU
ANAIAK taldearekin.
22:00etan mutildan-
t z a k .  2 4 : 0 0 e t a t i k
4:30etara dantzaldia
JOSELU ANAIAK tal-
dearekin.

Ortzileria 21
Haur eta

Jubilatuen Egune
10:00etan kalejira tri-

kitilarien esku. 11eta-
tik 13:00ak arte hau-
r r e n d a k o  j o l a s a k .
14:00etan oilo jatea
haurrendako, jubila-
tuendako bazkar ia
Olar i  ja tetxean eta
Baigorrin gazteenda-

ko. 15:30etan haur jo-
lasak. 18:30etan kale-
j i ra  txarangarek in .
19:00etan txokolate ja-
t e a .  2 0 : 0 0 e t a t i k
22:00etara dantzaldia
JOSELU ANAIAK tal-
dearekin. 22:00etan

m u t i l d a n t z a k .
24:30etatik 4:30etara
dantzaldia JOSELU
ANAIAK taldearekin.

Larunbata 22
12etan kalejira txaran-
garekin. 14:00etan he-

rriko bazkaria txarangak
lagundurik. Bertsolariak;
Sustrai Colina eta Xabier
Legarreta. 18:00etan
nesken Aranabiako IX.
Paleta txapelketaren fi-
n a l a .  2 0 : 3 0 e t a t i k
22:00etara dantzaldia

AARRKKUUPPEE  
GGOOZZOOTTEEGGIIAA

TTaarrttaa bbeerreezziiaakk eettaa EEttxxeekkoo iizzoozzkkiiaakk

IRURITA & 948 452021 • ELIZONDO & 948452393

Iruritako egitaraua 
egunez-egun

ESKOLAKO MUTIKOAK BERENDUA HARTZEN. ON DAGIZUELA!

BAZTAN MOTOR, S.L.BAZTAN MOTOR, S.L.

Zaldubia • IRURITA
Tel. eta Faxa: 948 452 119

Mekanika, elektrizidadea, txapa eta pintura
Auto berri eta erabilien salmenta & (0034) 948 63 54 58 / Faxa: (0034) 948 63 54 57

TELEFONO ETA
HELBIDE BERRIAK

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12
31760 ETXALAR



BIG STAR SHOW tal-
dearekin.  22:00etan
Mutildantzak. 1:00eta-
tik 5:00etara gaupasa
BIG STAR SHOW  tal-
dearekin.

Igandea 23
10:00etan LI. Txirrin-
dulari Salbatore Saria.
11 : 0 0 e t a n  M e z a

Nagusia. 11:30etan ka-
le j i ra txarangarekin.
17:30e tan  Sara leg i
A n a i e n  e s k u t i k ,
Iparraldeko jokuak eta
k o r t e  a u s t r a l i a r r a .
18:30etan profesiona-
len arteko pilota parti-
duak, Frontis enpresa-
ren eskutik: Errandonea
II eta Mendia, Badiola III
e ta Elo laren kontra.

Alustiza eta Errandonea,
A r i z n a b a r r e t a  e t a
Armendarizen kontra.
19:30etatik 20:45etara
dantzaldia IRATI talde-
a rek in .  20:45eta t ik
22:00etara ANSAAHIZ-
PAK kantaldia. 22:00e-
t a n  M u t i l d a n t z a k .
00:30etatik 1etara dant-
zaldia IRATI taldearekin
eta besten akabaila.

Maiatzaren 19tik 23ra 3

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

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

* Tarimak eta zolak: haritza, gaztaina,
pinua…

* Tableroak: melaminak, hidrofugoak,
matxinbratuak…

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

OLARI
Jatetxea

* Jatetxea haize egokituarekin hornitua

Tfnoa: 948 45 22 54

IRURITA

IRURITAKO PLAZAN, LAXOA PARTIDAREN AITZINETIK

ANGELUSA ERREZATZEN. ASPALDIKO OHITURA HORIEK GALT-
ZEN JOAN BALDIN BADIRA ERE, LAXOA ORAINDIK ERE INDART-
SU DAGO HERRIAN.

KULTURKARIKULTURKARI
Inprenta lanak 
egiten ditugu

• Kartelak 
• Boletoak
• Faktura taloiak
• Bisita txartelak
• Aldizkariak
• …
Behar duzuna momentu
batean eginen dizugu;
zure gustora diseinatu,
inprenta desberdinekin
preziorik hoberena nego-
ziatu eta listo!
Deitu lasai, eskatu aurre-
kontua eta ikusiko duzu!

& 948 635 458
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ANASTASIA OSTATUA
JJaannaarrii DDeennddaa

Tfnoa: 948 59 90 27 - URDAZUBI

ARRETXEA BENTA
TTaabbaakkooddeennddaa •• JJaannaarriiddeennddaa

JJaannttzziiddeennddaa
ZZaappaattaaddeennddaa

TTeell.. eettaa FFaaxx:: 994488 559999001155 

DDAANNTTXXAARRIINNEEAA EESSTTAAZZIIOO ZZEERRBBIITTZZUUAA
TTeell..0000 3344 994488 559999225500  

DDAANNTTXXAARRIINNEEAA

ETXEKO BEHI eta ARDI GASNA
Zugarramurdiko karretera, 
& 948 599169 URDAZUBI

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karreteran, 3. km
& 948 59 91 31 - URDAZUBI

IRIARTEA BENTA
Chez Peyo

Ostatua - Autozerbitzua - Larrua…

Tfnoa: 948 599049 - DANTXARINEA • URDAZUBI

SANTIAGO VILLARES
GARRAIOAK• Luzerna

• Agotza eta lastoa
• Luzerna - pentsu granulatuen
SALMENTA eta EXPORTAZIOA

& 948 59 91 34
609 41 57 77
URDAZUBI

ZZUUBBIIOONNDDOOAA

Tel: (0034) 948 599 041 / DANTXARINEA

Ostatu
Autozerbitzua

Oroigarriak

Disk
o mu

sika

Disk
o mu

sika

Goiza
ldera

 arte

Goiza
ldera

 arte

LAPITXURI MMeerrkkaattaarriittzzaa
gguunneeaa

DANTXARINEA• Telf. (0034) 948 599 093

Zerbitzurik onena lekurik onenean
BAR - SNACK - TAPAS

HABANAKO ZIGARROAK INPORTAZIOAN
MARKA GUZIETAKO ZIGARRETAK

Janaridenda - Harategia - Frutak - Lekaleak - OROIGARRIAK
LURRIN, BITXIKERI ETA ARROPA DENDA

OPARITU ZAITEZ KUTIXI GUZTIAK. ITXAROTEN ZAITUZTEGU.

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu
Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu

& 948 63 54 58

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu
Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu



Asteazkena
Maiatzak 19
Salbatore Eguna
20:00etan ezkil jotze-
ak altxaferuekin. 
20:30etan zintzur bus-
titzea. 21:30etan He-
rriko afaria Karretero
ostatuan. 23:00etan
dantzaldia MODES-
TOk alaitua.

Ortzeguna
Maiatzak 20
Salbatore Eguna
11 : 0 0 e t a n  M e z a
Nagusia. 12:00etan
f ronto ian aper i t i fa ,
dantzari eta gaiteroe-
kin. 15:30etan haurren
jokoak Herriko Plazan.
17:30etan pilota parti-
da Urdazubiko gazte-
en artean.  22:00etan
paellada herriko fron-
toian ETXABE ANAIEK
alaiturik. 24:00etan
dantzaldia ETXABE
ANAIEKin.

Ortzilara
Maiatzak 21

Ugarana elkarte-
aren Eguna

13:30etan Ugarana
Elkartearen herr iko
bazkaria. 14:30etan
Dianak Dantxarineako
Bentetan MODESTO-
rekin. 15:30etan Hau-
r r e n d a k o  j o k o a k .
18:00etan Haurrenda-
ko txokolatada. 20:00-
etan dantzaldia MO-
DESTOrekin 23:00-
e t a n  d a n t z a l d i a
SAMAINekin.

Larunbata 
Maiatzak 22
Zikiro Eguna

14:00etan Zikiro jatea.
Ondotik, animazioa he-
rriko ostatuetan LA-
RRAKAITZ txaranga-
rekin. 21:00etan Zin-
gar jatea frontoian.
24:00etan dantzaldia
GAUBELArekin.

Maiatzaren 19tik 23ra 5

Jatetxea - Ostatua
Ongi pasa herriko bestak

Tfnoa: 948 59 90 21 - URDAZUBI

Urdazubiko egitaraua egu-
nez-egun

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

BURKAITZEA
ostatu - erretegia

Ongi pasa herriko bestak!

Zugarramurdiko bidea, 3 km.

& 948 599280 • URDAZUBI

BESTETAN NAHIZ IÑAUTERIETAN, MUSIKA ETA LAGUN KOADRILA BEZALAKORIK EZ DA UMORE

ETA GIRO EDERREAN PASATZEKO.

Autoen konponketa
Besta on batzuk pasa!

& 948 599038 • ZUGARRAMURDI

FFaauussttiinnoo EETTXXAABBEE TTaaiilleerrrraakk Angel BENGOETXEA
eraikuntzak

Era guzietako argin lanak

% 948 599484 • URDAZUBI



Igandea 
Maiatzak 23
2004ko besten
azken eguna

17:00etan Urdazubiko
V. Lasterketa, Urdazu-
biko inguruetan. 
18:00etan Nafarroako
Sokatira Txapelketa
goma gainean:

600 kiloko lehen jardu-
naldia (mutilak).
Taldeak: Beti Gazte,
Txantrea, Berriozar eta
Ezkabaondoa. 
20:00etan txartelen
zozketa. 21:00etan
suzko zezena.
21:30etan «Gaixo ni».

Irurita eta Urdazubiko bestak6

Benta
Ostatua • Jatetxea

mikelenborda

Tel: 0034 948599045
31712 DANTXARINEA

Kategoria bereziko hostala

Tel.: 948 59 92 67 • www.irigoienea.com
URDAZUBI

IKABURUA 
Ostatu - Jatetxe - Erretegia

* Jostalekua haurrentzat
* Terraza estalia

Lezeetatik 50 m.tara

& 948 599 222 
URDAZUBI

Iosune ileapaindegia
Gizon eta emakumeendako

ILEAPAINDEGIA
& 948 599028  • URDAZUBI

Iosune ileapaindegiaIosune ileapaindegia

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

JOSENEA
Zerbitzu
Estazioa

Besta 
ederrak 
pasa!

& 948 599090
URDAZUBI

Mª Cruz Plaza
Harategia
Ongi pasa bestak
Tfnoa: 948 599008 - URDAZUBI

OOOOnnnn  eeeeggggiiiinnnn  
jjjjaaaannnnaaaakkkk  eeeettttaaaa

kkkkaaaallll tttteeeerrrriiiikkkk  eeeezzzz  
eeeeddddaaaannnnaaaakkkk

PPPPaaaassssaaaa  bbbbeeeessssttttaaaa  eeeeddddeeeerrrrrrrraaaakkkk!!!!

Dantxarinea - Dantxarinea - URDURDAZUBIAZUBI
TTel.:el.: 948 599496948 599496

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu
Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu

& 948 63 54 58
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Salbatore bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

Besta Zoriontsuak!
Salbatore bestetan, herrikideen alaitasunarekin bat egiten dugu

SAMPI ARAGONSAMPI ARAGONSAMPI ARAGON Ibilgailu berriak, 
kasik berriak 
eta erabiliak

Ibilgailu berriak, 
kasik berriak 
eta erabiliak

& 948 450354 • Leitzako bidea • DONEZTEBE

30 urte baino 
gehiagoko 

esperientzia

30 urte baino 
gehiagoko 

esperientzia



Irurita eta Urdazubiko bestak8

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi egurre-
tan egindakoak

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak.

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

• Haritz, gaztain eta gerezi egurre-
tan egindakoak

BAZTAN ALTZARIAK
zzuurrggiinnddeeggiiaa
BAZTAN ALTZARIAK

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 948 45 23 74 • IRURITA
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Mikel ILLARREGI
Apirilaren 23an, Bai

Euskarari Akordioa egi-
tasmoaren aurkezpena
izan zen udaletxeko Ba-
tzar Orokorretarako Are-
to Nagusian. Bertara
azalpenak ematera
Kontseiluko kidea den
Zigor Etxeburua eta
Idazkari Nagusia den
Xabier Mendiguren hur-
bildu ziren. Dena den,
hauen hitzak aditu on-
doren, Leitza eta Are-
soko alkateak Patxi Sa-
enz eta Mikel Baraibar,
Euskara Batzordeko
Fernando Oiartzun eta
Enpresa bateko Gotzo-
ne Sestorain mintzatu
ziren. Azken honen abu-
ruz, posible eta nahita-
ezkoa da euskararen
normalizaziorako pau-
so gehiago ematea. Ha-
la ere, ezin ukatu era
desberdineko arazoak
sortzen direla. Gisa ho-
rretan publiko artean
zeuden batzuk hitz egin
zuten. Batzuetan, pau-
so eta helburu ezberdi-
nak lortu nahian, kasuan
kasu baina bakartasun
sentsazioa eta arazo
teknikoak sortzen dire-
la aipatu zuten. Beste-
tik, administrazioareki-
ko harremanetan sor-
tzen diren eragozpenak
ere, azpimarratu ziren
bertan. Hala eta guztiz
ere, hitza hartu zuten
guztiek, mahaian zeu-
denak eta mahaiaren
beste aldekoek, euska-
raren presentzia area-
gotu behar dela eta ho-

rregatik orain prozesu
honetan askoren inpli-
kazioa behar dela erre-
pikatu zuten. Hemendik
aurrera burutuko den bi-
garren fase honetan, en-
presa, taberna, komer-
tzio… bakoitzak bere
egoera zein den ikusi
eta eman daitezkeen
pausoak aztertzea iza-
nen da helburu. Lan ho-
netarako, banan bana
bisitak eginen dira. Lan
horretan, hurrengo bi hi-
labetetan, Aitziber Ber-
gara arituko da.

Maxurrenea
herrintzat

Ohiko hileroko eki-
mena Erleta eskolak eta
Denok Bat Guraso El-
karteak antolatuko du-
te. Maiatzaren 14an, os-
tirala, 15:30etan esko-
lako jantokian izanen da
jarduna. 2. maila bitar-
tekoek muralak eta ma-
rrazkiak erakutsiko di-
tuzte . 3. mailatik 5. mai-
la bitarteko ikasleek, Ma-
xurreneari buruz etxe-
an bildutako pasadizo-
ak, kontakizunak…  ira-
kurri eta azalduko di-
tuzte. 6. mailakoek ber-
tso saioa eskainiko du-
te. Guraso eta herritar
guztiak gonbidatuta
daude ekimenera. 

Haur, Guraso
eta Eskola
Topaketak

Maiatzaren 15ean,
Goizuetan, Prebentzio
Programak, Areso, Goi-
zueta eta Leitzako Gu-

«Bai Euskarari»
egitasmoa aurkeztu
zen Udaletxean
Aitziber Bergara arituko da enpresa
eta komertzioak bisitatzen

Peter CRAAMER
Belgika

Belgikako, Hermalle
Sous Argenteau herrian
jaio zen. Leitzan bi urte
egin ditu baina hona
etortzearen arrazoia edo
“kulpa” Ihintza Lizarra-
gak du. Duela zazpi ur-
te baino gehiago lana
zela medio, Institutuko
ikerketa taldean ezagu-
tu baitzuten elkar. Ho-
na etorri aurretik Belgi-
kan eta Portugalen bizi
izan dira. Ondoren, Ihin-
tza honantz etorri zen
lan egitera eta bera ingu-
ru honetan lan bila ha-
si zen. Hiru seme-ala-
ba dituzte; Hegoa, Bel-
gikan jaioa eta, Aritza
eta Enaut (bizkiak) he-
men jaioak. Egun, Infor-
matikako Lan Proiektu-
tan aritzen da. Gehie-

nek bezala, “familia eta
lagunak”” dira faltan
gehien sumatzen ditue-
nak. Hala ere, “kaleko
giroa, kaleko bizitza di-
ra aldaketa handienak.
Lana ere bai, hemen lan
gehiago edo ordu gehia-
go sartzen dira  lanean”
dio. Bestelako aldake-
tak ez dira hain handiak
bere iritziz; “bizimodu
maila berdintsua irudi-
tzen zait. Bazkaria egi-
terakoa, han, bokata bat
jan eta kito. Hemen me-
nua jaten dugu lantegi-
koek egunero”. Han, la-
runbatero, koadrilaka,
futbol partidak jokatzen
zituzten “eta hori hemen
ez dut ikusten. Hemen,
jokatzeko talde batean
sartuta behar duzu, en-
trenatu…”. Hizkuntzari
dagokionez; flamenkoa,
frantsesa, ingelesa eta
gaztelaniaz mintzatzen
da. Umeekin, flamen-
koz hitz egiten du bai-
na, ”orain euskara ikas-
ten ari naiz. Hala ere,
euskara, berez, ez da
oso erraza eta gainera
oso okupatuta bizi naiz.
Dena den, etxean eus-
kara aditzen dut eta ho-

ri abantaila da. Zenbait
dendatan euskaraz es-
katzen dut eta espero
dudan erantzuna bada,
ongi, baina bestelakoa
bada, jai dut. Hizkuntza
integratzeko nahitaez-
ko elementua da. Nire
auzoan turkoak, maro-
kiarrak, italiarrak,… bi-
zi ziren baina guztiek
bertako hizkuntza ikas-
ten zuten”. Hona etorri
zenean, hemengo be-
rririk bazuen, dena den,
aitortzen du, hemendik
beste tokitara bidaltzen
den informazioa oso
neurtu eta “mugatua”
dela. “Hemen jendeak
asko hitz egiten du ego-
era politikoaz eta ko-
munikabideak ere, oso
bideratuak daude. Ni,
hemen, han bezala, par-
te hartzailea baino ob-
serbatzailea naiz”.

Etorri eta bigarren
egunera ezaguna zenak
(nahiz eta berak orain-
dik herriko jende guztia
ezagutzen ez duen)
amaitzeko zera dio,
“euskaraz idatzita ego-
nen den hau, irakurri eta
ulertu ahal izatea gus-
tatuko litzaidake”.

BELGIKAKO ORDEZKARITZA (6)

LEITZA
ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGI
Euskal Herriko Kluben arteko
pala txapelketan, Aurrera Kirol
Elkartearen izenean, Iera Agi-
rre, Etxarrikoa den Saio Aris-
torenarekin batera txapeldun
gertatu zen jubenil mailan. Txa-
pelketa ilbeltzaren 11ean hasi
eta martxoaren 27 bitarte joka-
tu da. Bost bikotek parte hartu
dute eta finalean, Aurreran ize-
nean ere, ateratzen ziren Saioa
Iraola eta Naiara Astibiaren aur-
ka jokatu zuten. Azkeneko
hauek bigarrenak geratuz, nos-
ki. Entrenatzailea, iaz bezala,
Patxi Aranburu izan da. 

raso Elkarteek eta Eus-
kal Herriak bere Esko-
la Taldeak antolaturik jai
eguna ospatuko da. Egi-
tarauan, Jinkana, kale-

jira, Aresoko dantzarien
saioa, bazkaria (norbe-
rak berea eramanda),
Leitzeko taldeen an-
tzerki saioak, Karaokea

eta txokolatea ikus dai-
tezke. Horra joateko au-
tobusa doan. Informa-
zio gehiago Goizueta-
ko orrian.
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ttipi-ttapa
Arizkungo Santxote-

na parke-museoa ku-
deatzeko hitzarmen pro-
posamena onartu du
Balleko Udalak, EAren
aldeko botuekin eta
UPNren kontrakoekin.
Idatziaren arabera, Xa-
bier Santxotena eskul-
toreak, eskulturak eta
lur eremua utziko dizkio
Udalari eta berak par-
kearen kudeaketa zu-
zena eginen du 20 ur-
tez. Santxotenak ez du
hitzarmena sinatu orain-
dik eta zenbait puntu-
rekin ados ez dagoela
jakitun dira Udalean.
Museoko Batzordean
ezadostasunak gerta-
tuz gero, kalitate-botua
alkatearena izatea nahi
du Udalak, baina artis-
tak berea izatea nahi du.

Carlos Garaikoetxea
kultur zinegotziak jaki-
narazi duenez, «Udalak
eskultura parkea ongi
gatea eta jende aunitz
etortzea nahi du, hori
ballearen eta turismo,
ostatu eta zerbitzu sek-
torearen mesedetan iza-
nen baita». Garaikoe-

txeak aipatu duenez, ka-
litate-botuarena da uda-
laren eta artistaren ar-
teko ezadostasun na-
gusia. «Gure ustez –dio
zinegotziak– hainbertze
diru publiko gastatu den

proiektu batean udalak
izan behar du botu ho-
ri». UPN, bere aldetik,
hitzarmenaren kontra
agertu da, udalarentzat
mesederik ez duelakoz
ekartzen: «Udalak ho-

gei urtez urtero 4 milioi
pezeta ordaindu behar
du eta artistak dena era-
maten du, dirulagun-
tzak, sarrerak, eta bere
lanak saltzeagatik lor-
tzen duena».

Santxotena Museoaren hitzarmenak
gorabeherak sortu ditu Udalean
UPNk kontra bozkatu zuen eta eskultorea ere ez dago guztiz ados

ARTXIBOKOA

«Emakume baserritarrak antolatuak» izenburupean solasaldia antolatu du
EHNE sindikatuak maiatzaren 11n, asteartearekin, 16:00etatik 18:00etara Eli-
zondoko Arizkunenea Kultur Etxean. Euskal Herriko eta Txileko emakume
baserritarren artean egindako elkartrukaketa bidaien berri emanen da. Txi-
lera bisita egin zuen emakume taldeak prestatutako materiala ikusiko da eta
Txileko nekazaritza munduaren berri emanen da, emakume baserritarren
erakundea, bertako hazien berreskuratzea eta transnazionalen kontrako bo-
rrokarekin batera. Argazkian, gan den urtean Txileko emakume baserrita-
rrek Baztanera egindako bisita ageri da.

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

BAZTAN

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

FLASH
Jorge Oteiza
Museo
Etnografikoak
urte bete du
9.275 lagunek bisitatu
dute Elizondoko Purio-
senean dagoen Jorge
Oteiza Museo Etnogra-
fikoa, urtea bete berri
duenean. Horietatik ka-
sik 800 Baztan berta-
koak ziren. Urtean ha-
mahiru ekitaldi ezberdin
antolatu dira eta 861 la-
gunek parte hartu dute
hauetan: Jorge Oteiza-
ren Amatasuna eskul-
turaren inaugurazioa,
genealogia eta heraldi-
ka jardunaldiak, Laxoa-
ren Gida liburuaren aur-
kezpena, kontzertuak,
Elizondoko abesbatza
eta Juanito Eraso ze-
nari buruzko solasaldiak
eta Soalarko iruinarria
lorategian jartzea izan
dira ekitaldi nagusiak.
Gainera, Museoaren La-
gunen Elkartea sortuko
da abudo. Ohorezko
zazpi bazkide izanen di-
tu, Puriosenearen jabe
den Iturria Reparaz fa-
milia, proiektuaren bul-
tzatzaile sutsua izan zen
Jorge Oteiza bera eta
Ana Mari Marin elizon-
darra. Hau 1 zenbakia
duen “Laguna” izanen
da, «museoaren sorre-
rarako eta ekitaldiak
gauzatzeko motorea
izan baita». Museoak
bertze 90 kide ditu, la-
guntzaileak, udal agin-
tariak…
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ttipi-ttapa
Herrietako alkateek

ez dute diru-sari haun-
diagorik izanen aurten,
halaxe erabaki baitzen
ahobatez Balleko Uda-
lak egindako batzarre-
an. 2004ko aurrekontua
«arras mugatua» dela
izan da erabakia arra-
zoitzeko Udaletik jaki-
narazi dena. Halere, hel-
du den urterako herrie-
tako alkateen sariak igo-
tzeko diru-sailen bat
ezartzea ez du bazter-
tzen Balleko Udalak. Al-
kateek, gainerako jun-
takideek bezala, 100 eu-
roko dietak eskatu zi-
tuzten junta bakoitzean
parte hartzeagatik eta
beraien lanarengatik.
San Migel eguneko ba-
tzarraren ondotik egiten
den bazkaria ere or-
daintzea eskatu zuten,
Michel Eraso Elizondo-
ko alkatearen eskaria-
rekin bat eginez. Komi-
sionatu eta juntakideek,
ordea, aurten berean
hasiko dira kobratzen,

50 euro urteko lau Jun-
ta Generaletako bakoi-
tzarengatik.

Administratibo
heziketa zikloak
ikasteko aukera

2004-05 ikasturtetik
aintzinera Elizondo-Le-
karotzeko bigarren hez-
kuntzako institutuan
orain arteko hezkuntza
eskaintzaz gain, erdi
mailako eta goi maila-
ko administratibo ziklo-
ak goizeko ordutegi mu-
rriztuan ikasteko eta es-
kualdeko enpresetan
praktikak egiteko auke-
ra eskainiko da. Es-
kaintza berri honen hel-
burua hezkuntza siste-
ma jende helduarenga-
na iritsi araztea eta bir-
ziklatu edo bere ikas-
ketak eguneratu nahi di-
tuen langabetu, merka-
tari, autonomo edo ber-
tze edonori zuzendua
dago. Informazio gehia-
go 948-581805 telefo-
no zenbakira deituta es-
kura daiteke.

herriz herri 21

Herrietako alkateek
ez dute gehiago
kobratuko aurten
Balleko Udalak aurrekontua
mugatua duela jakinarazi du

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Apirilaren 16an egin zen Udaberriko Feria Elizondon eta urtetik urtera in-
dartzen ari dela somatu zen. Bertako produktuak karrikaratzea eta lehiake-
taren bidez ardi azienden kalitatea hobetzea dira helburu nagusiak eta biak
lortzen ari dira. Epaimahaiko kide den Josu Sarobe albaitariaren erranetan,
artzainek kalitate genetiko eta morfologiko gehiagoko aziendak erosten di-
tuzte. Goitiko argazkian, lehiaketa ezberdinetan saritutako batzuk ageri di-
ra eta beheitian, ahariko buru ederra.

BAZTAN

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
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Franck DOLOSOR
Senpere euskaltza-

leen hiri nagusia bila-
katuko da egun batez,
hogoita batgarren Herri
Urratsa haundizki os-
patuko baita maiatza-
ren 9an. Xede haundiak
dituelakotz, usaian bai-

no jende gehiago bildu
nahi du Seaskak. Aur-
tengo irabaziekin bi ko-
legio altxatuko dituzte
Ziburun eta Baxe-Nafa-
rroan. Aurten, besta gu-
ne berri bat estrenatu-
ko da. 

Aintziraren inguruan

ez da deus falta izanen
gonbidatu ainitz hurbil-
duko baita, hauen arte-
an Fermin Muguruza,
Brasilgo Renata Rosa,
Tapia eta Leturia, Elek-
trotuna, Zipotzero eta
Otsoak, bertzeak ber-
tze.

Fermin Muguruzak eta
Renata Rosak kantatuko
dute hogeitabatgarren
Herri Urratsen
Jean Iturria pilotazalea omendu dute herriko etxean

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Jean Iturria omendu dute lan egin eta laguntza ai-
nitz eman baitu ehunka senpertarreri. Emak-Hor
musika taldean klerona jo ondoan ardura ainitz
izan du Iturriak klikan eta pilota elkartean. 30 ur-
tez su hiltzaile izan zen eta herriko kontseiluan
egon zen bi lege alditan. Denen partez milesker
haundi bat Jean eta ainitz urtez.

SENPERE

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…

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Martin Borthaire zoingehiagokan biharko errugbilariek parte
hartu zuten. 

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Haurtzaindegi berria inauguratu ondoren, kirol zelaieko jartokiak
eta aldagela berriak estrenatu dituzte berriki eskualdeko haute-
tsiek.
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Angela eta Xamo
Euskal kostaldeko lu-

rraren prezioa ari da goi-
titzen, partikularzki az-
ken hamar urte haue-
tan. Preseski leku batzu-
etan, Azkainen, Doniba-
nen, Miarritzen, gazte
batek nahi badu lur pux-
ka bat erosi etxe bat erai-
kitzeko, konturatzen gi-
ra ezinezkoa agertzen
dela ez baldin badu di-
ru laguntzarik. Erreali-
tate horrek gero eta gal-
dera gehiago agerta-
razten ditu, bereziki Eus-
kal Herriko gazteen bi-
zilekuan etorkizunean. 

Azkaingo herriko
etxeak arazo horri lehen-
tasuna emaiten dio, loti-
zamenduak gazteeri
proposatuz. Lurra esku-
ratzen ahal dute prezio
merkean. Gan den urte-
an, hautetsiek bertze bi
lotizamendu berrien lur
zatikatzea bozkatu du-
te: Xara Baita eta Uhal-
deko Borda. Halere, jen-
deen galde guziak ezin
direlako bete, bertze le-
ku berriak atseman be-

harko dira heldu diren
urtetarako. 

Kirolez kirol
Herriko kirol elkarte-

ek ez dute urte on bat
pasatu. Idatzi ginuen be-
zala, errugbilariek sa-
soin zail bat izan dute,
partida guti irabazi di-
tuztelako. Heldu den ur-
tean, behereko mailan
ariko dira beraz. 

Saski baloiaren alde-
tik, emaitzak ez dira ede-
rragoak. Heiek ere sa-
soina gaizki bukatu du-
te. Gizon eta emakume-
ak azpiko mailan ariko
dira heldu den urtean. 

Pilotaren sasoina ez-
ta oraino bukatua. Fron-
toin txapelketak hasiko
dira laster. Aldiz, trinke-
tako finalak jokatuak
izan dira. Marc Berasa-
tegik, Euskal Herriko le-
hen mailako finala joka-
tzeko parada izan du
duela aste batzu. Malu-
ruski, ez du txapela he-
rrirat ekarri, finala gal-
du duelako Heguiabe-
hereren kontra.

Herriko Etxeak
lotizamenduak eskaini
dizkie gazteei
Kirol sasoin txarra izan dute
errugbi eta saskibaloian

AZKAIN

ARGAZKIAK: XAMO

Uhaldeko Borda, lotizamendu berria. 

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

Zubiondo
Duela hilabete batzu, "Chergui" entrepresa gure herritik joan zen Senpere-
ko bide zaharrerat, aspalditik nahi zuelako toki egoki bat atseman bere ak-
tibitateak segitzeko. Eraikin zaharraren jabeak herriko etxeari erostea pro-
posatu zion. Duela guti, proiektu hori bozkatua izan da herriko kontseiluan,
gordeleku berri baten erabiltzeko helburuarekin. Eraikin hori bi partetan za-
titu dute : behereko partea herriko langileentzat atxiki dute, gela berri batzu
izan ditzaten, gainekoa herriko entrepreseri alokatuz. 



Xan eta Saski
Maiatzaren 8an , la-

runbatarekin,  Herr i
Urrats bezperan eginen
da iparraldeko euskal
jokoen lehen topaketa.
Antolatzaileek euskal jo-
ko tradizionalak bultza-
tzea eta berritz indar-
tzea dute helburu beza-
la. Lehiaketa bat izanen
da, besta giroan toki ez-
berdinen arteko harre-
manak azkartzeko. Eus-
kal Herri osoan iraga-
nen den besta bat da:
Saran, Andoainen (Gi-
puzkoan), Areatzan
(Bizkaian), Gazteizen
(Araba) eta Elizondon
(Nafarroan). 12 partai-
deko taldeak izan behar
dira, 6 neska eta 6 mu-
tilekin, 16 urte baino
gehiago izan behar du
pertsona bakotxak eta

ez da izan behar herri
kirol talde batean lizen-
tziatua. Froga desberdi-
nak izanen dira gaindi-
tzeko hala nola: harri ja-
sotzea, ingudea, lasto
altxatzea, dantza, jen-
de zama, lokotxak, txin-
gak, zaku eramatea, to-
ka, trontza eta sokatira.
Eta sailkatzen diren eki-
pen artean, finala iraga-
nen da Gipuzkoan ekai-
nean.  15etan hasiko da
eta atsalde osoan ani-
mazioak, musika, hau-
rren xokoa eta erakus-
taldi bat izanen dira. 

Ondot ik ,  Sarako
Gaztetxeak urtero be-
zala gau pasa antolatu-
ko du. Zintzur bustitze
denboran plaza anima-
tzeko Elektrotuna nafar
taldea hor izanen da.
Kontzertuak hasiko di-

ra 21:00etan, Ufestuek
punk nafartar taldeare-
kin, gero Sleeppers Bor-
daleko rock taldeak jo-
ko du. Kuraia euskal tal-
de famatua ere arituko
da segidan eta Zipotzero
taldeak dantzaldiarekin
bukatuko du gaua. Egun
goxo bat pasatzeko hur-
bildu denak Sararat. 

Palako finalak 
Pleka trinketean, api-

rilaren 24ean, pala txa-
pelketako finalak iragan
dira, emaitzak hauek
izan dira : lehen mailan,
Ameztoy eta Casama-

yorrek irabazi dute 50
eta 45 Ladebat (Berge-
rot) eta Halsoueten kon-
tra. Bigarren A mailan,
Barreneche eta Berga-
rrak 50 eta Sorhouet eta
Halsouet 45. Bigarren B
mailan Arotzarena-Jau-
regui ekipak 50 eta Ube-
rria- Bereau 41. Hiru-
garren mailan, Goiko-
etchea eta Tapia nagu-
situ dira Larretche (Et-
cheveste) eta Darqui
ekipari 50 eta 31. 

Urtxintxak
eskubaloia 
Sarako urtxintxa talde-

ko neskak departa-
menduko erdi finaletan
dira. Lehen partida jo-
katuko dute Escubes he-
rrian maiatzaren lehe-
nean eta bigarrena Sa-
ran iraganen da maia-
tzaren 8an polikirolde-
gian. Aupa neskak!! 

Joko Berri
Joko berriko finalak

iraganen dira maiatza-
ren 15 ean polikirolde-
gian. Zikirorako izenak
eman behar dira maia-
tzaren 10a aintzin zen-
baki honetara deituz:
0559542004(Pepito).
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SARA

ARGAZKIA: GARA
Gazteak Euskal herrien arteko euskal jokoen topaketarako trebatzen.

Urtero bezala Sarako
Gaztetxeak bere
gaupasa antolatuko du
Euskal herrien arteko euskal
jokoen topaketa ere eginen da

                
                   

                     
                    

                    
                
                     

                  
                   

                  
                   

      
                
                

                   
                      

                               
                                       

                           
                                   

                      



herriz herri

2004/05/06 • 373. zbk. 

25

URDAZUBII

Koro eta Margari
Zuberoako Idauze-

mendi, Bizkaiako Men-
dexa eta Urdazubiren
arteko senidetze ekital-
dien barnean, larunbat
honetan, maiatzak 8,
Idauze-Mendin eginen
den Maskaradara joa-
nen dira Nafarroa eta
Bizkaiako ordezkariak.
Aurten Zalgize eta Iru-
rikoek antolatzen dute
Maskarada eta larun-
batean errezibitzen di-
tuzte Idauze-Mendin.
Hau dela eta, Mendexa
eta Urdazubiren artean
autobusa antolatu da.
Goizeko 11:00etan iri-
tsiko dira Mendexa eta
Urdazubikoak. Maska-
rada berez, 9:00etan iri-
tsiko da eta herrian bar-
na ibi l iko da, baina
15:30etatik 17:30etara
saio berezia emanen du-
te .  B ien  b i ta r tean ,
13:30etan bazkaria iza-
nen da.

Baina larunbateko
Maskarada ikustea ez
da izanen hiru herri
hauek elgarrekin eginen
duten ekitaldi bakarra.
Ekonomia arloan, uz-

tailaren 3an Mendexa
eta Urdazubiko haute-
tsiek eta agian udalerri
bakoitzeko produktugi-
le batzuk, Idauze-Men-
dira hurbilduko dira ber-
tako bizimodua, ekono-
mia eta lantegiak eza-
gutzera.

Kulturari dagokionez,
abuztuaren 7an Urda-
zubin Kultur Eguna os-

patuko da urtero beza-
la, baina aurten bertze
bi herriekin kultur topa-
keta egin nahi da. Goi-
zean solasaldiak eta
dantzak izanen dira eta
gero zikiro-jatea. Egun
horretan Idauze-Mendi-
tik eta Mendexatik min-
tzaldiren bat eta dantza
saioren bat sartzea era-
baki zen apirilaren 3an

Urdazubin egin zen bil-
kuran.

MENDEXAN DANTZA
TOPAKETA EGINEN DA
ABUZTUAREN 28AN

Bertze aldetik, abuz-
tuaren 28an Mendexan
dantza topaketa anto-
latuko da. Hiru udalerri-
ko dantzariek elkar eza-
gutu eta saio bat ema-

nen dute. Egun hau ber-
tze talde batzuk, erran
nahi baita pilotariak eta
irakasleak, elkar eza-
gutzeko eta garatzen
ahal dituzten lankidetzei
buruz solas egiteko da.

Hirugarren adinaren
arloan ere lankidetzak
garatu nahi dituzte, adi-
bidez, hiru herrien bar-
na itzulia antolatuz. Ho-
nela, herri bakoitzeko
adinduek bertze herri-
koei udalerria erakutsi
eta bertako elkartean el-
karrekin bazkalduko lu-
kete, herri bakoitzeko
plater bereziak ezagu-
tzera emanez, bidena-
barkoan.

Urdazubiko bilkuran
aipatutakoaren arabe-
ra, herri hauen ingu-
ruetan egiten diren fe-
rietan postu bat jartzea
proposatu zen, herri ba-
koitzeko informazioare-
kin eta Udalbiltzaren
Hurbiltzen programa-
koarekin. Herri bakoi-
tzeko produktu tipikoak
saltzeko ere probestu-
ko zen, adibidez Eli-
zondo eta Markinako fe-
rietan.

Idauze-Mendin eginen den Maskaradara
joanen da Urdazubi eta Mendexako jendea
Larunbat honetan izanen da antzezpena Zuberoako herrian

UTZITAKO ARGAZKIA

Idauze-Mendi, Mendexa eta Urdazubiko udal hautetsiak eta Udalbiltza®ko
ordezkariak, apirilaren 3an Urdazubin egin zen ekitaldian.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

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

Etxe edo baserria
erosiko. Ez du inporta
non eta zein egoeratan.

% 665 854611 
(Gonzalo Jauna)
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ttipi-ttapa
Bertizko Natur Par-

keko Naturaren Azalpen
Zentrotik datorren maia-
tzaren 23an Lizason da-
goen Orgiko Hariztia eta
Eltson dagoen Ezkurdi
Eztiaren Museoa eza-
gutzeko asmoa dute. Al-
datzen bazkaldu eta
Etxarri Larraungo gaz-
tandegian bisita ere egi-
nen dute. Bisita guztiak
eta autobusa eta bisite-
tako sarrerak 9 eurotan
salgai izanen dira, hel-
duentzat eta haurren-
tzat berdin eta ordain-
keta bankuaren bitartez
eginen da. Izen ematea
maiatzaren 12a baino
lehen egin behar da eta

horretarako edo infor-
mazio gehiago jasotze-
ko Bertizko Natur Par-
kearen 948 592421 te-
lefonora deitu behar da.

Eguneko egitaraua-
ri dagokionez, autobu-
sa 9:45etan aterako da
Elizondotik. 10:00etan
autobusa Doneztebetik
pasatuko da jendea ja-
sotzeko. Ordu erdi be-
randuago Lizasora iri-
tsiko da eta jendeak zer-
bait hartzeko aukera iza-
nen du. 11:00etan Li-
zasoko Orgiko Harizti-
ra bisita eginen dute eta
eta 12:30etan Ezkurdi-
ko Eztiaren Museora jo-
anen dira. 14:30etan
bazkaldu eginen dute

Aldatzen, Larraun bai-
laran. 12 eta 18 euro ar-
teko (gehi BEZa) me-
nua jateko modua iza-
nen da eta bertzenaz,
norberak eramandako
bokatak edo jakiak.

ETXARRI-LARRAUNGO
GAZTANDEGIA
ARRATSALDEAN

Bazka l  ondoan ,
16:30etan Etxarri-La-
rraun herriko gaztande-
gia ezagutuko dute bi-
daiariek, Idiazabal gaz-
ta nola egiten duten ikus-
teko. 18:00etan Donez-
tebera eta Elizondora
bueltan etorriko dira eta
19:00etan egunaren bu-
kaera izanen da.

Orgiko hariztia eta Eztiaren
Museoa bisitatzeko aukera
izanen da maiatzaren 23an
Bertizko Natur Parkeak antolatu du ateraldia

KULTURA

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA
Eduardo Uranga irundarrak arrantzatu zuen den-
boraldi honetako Bidasoako lehendabiziko izoki-
na, apirilaren 28ko goizean. Bigarren aldia da irun-
dar honek Bidasoako lehendabiziko izokina arran-
tzatzen duela. Bortz kilo inguru zituen izokinak
baina Eduardok aipatutakoaren arabera, «horren
bikoitza pisatzen zutenak ere atera ditu». Hau iza-
nen da aurten komertzializatzen ahal den bakarra
eta Iruñeko jatetxe batek erosi zuen.

Carlos
ETXEBERRIA ITZEA

ANTSONEAKOBORDA - AMAIUR

2004ko apirilaren 13an hil zen
Chinon (California) 79 urte zituela.

Nork erranen du zer den aita bat joatea
zer den haren lekua hutsik uztea
Carlos zenak utzi du familia maitea
Jaunak dio ireki zeruko atea.

BERE FAMILIA. 

Maria Luisa
TXOPERENA AGARA

Lesakan, apirilaren 2an

«Beti gure bihotzean egonen zara»

Momentu gogor hauetan gurekin izan
zareten guztiei, mila esker.

Bere senarra , 
Urkijo-Txoperena familia.

Jose Maria
SANTESTEBAN GANBOA

Elizondon hil zen 2004ko apirilaren
21ean, 53 urte zituela

Sunbillan atezaina
Atzelari Beran

Elizondon erdilari
Aurrelari bizian.

Zelaia, zeruko zelaian.

GANBOA osaba-izeba eta lehengusuak.

NATURA
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Julen Pikabea Oiartzabal, Doneztebe-
koa, martxoaren 24an.
Alain Perez Criado, Goizuetakoa, apiri-
laren 19an.
Ander Altxu Bidart, Oronoz-Mugairikoa,
apirilaren 2an.
Gaizka Biela Mena, Iruritakoa, apirilaren
6an.
Beñat Biela Mena, Iruritakoa, apirilaren
6an.
Unai Olaizola Goñi, Elizondokoa, apiri-
laren 10ean.
Unax Elizaintzin Irungarai, Gartzaingoa,
apirilaren 15ean.
Iker Oteiza Altzuguren, Elizondokoa, api-
rilaren 19an.
Ekiñe Mitxelena Lasaga, Berakoa, api-
rilaren 1ean.
Nerea Iparragirre Igoa, Berakoa, apiri-
laren 15ean.
Uxune Otxoteko Tellletxea, Berakoa,
apirilaren 19an.

EZKONTZAK
Francisco Aldaia Indakoetxea eta Nai-
ma Okba, Beintza-Labaien eta Maroko-
koa, apirilaren 3an.
Juan Ignacio Castañares Lizarriturri eta
Maria Concepcion Osinaga Apeztegia,
Donostiakoa eta Doneztebekoa, apirila-
ren 17an.
Iñigo Etxebeste Iarza eta Jurdana Es-
kudero Barral, Oreretakoak Artikutzan,
apirilaren 4an.
Alejandro Garde Mendikoa eta Estiba-
liz Danboriena Saharrea, Iruña eta Eli-
zondokoa, apirilaren 3an.
Iñaki Baleztena Agerralde eta Idoia Arre-
gi Azpiroz, Donamariakoak, apirilaren
24an.
Andrew Peter McCulloch eta Miren Gu-
rutze Mendia Aranguren, Coventy-koa
(Erresuma Batua) eta Urretxukoa, apirila-
ren 7an, Etxalarren.

Trinidad Lazkano Larunbe, Arizkungoa,
apirilaren 7an, 89 urte.
Antonio Garcia Elorz Diaz, Iruritan, api-
rilaren 16an, 46 urte.
Maria Josefa Agerre Agerre,Gartzain-
goa, apirilaren 13an, 76 urte.
Jose Maria Santesteban Ganboa, Sun-
billakoa, apirilaren 21ean, 53 urte.
Maria Carmen Urkiola Lazpiur, Oronoz-
Mugairin, apirilaren 21ean, 92 urte.
Emiliana Franzesena Igoa, Gartzaingoa,
apirilaren 24an, 84 urte.
Fulgencia Aranburu Iturritza, Berakoa,
apirilaren 8an, 98 urte.
Rosa Eraso Aizagirre, Aresokoa, apiri-
laren 7an, 81 urte.
Jose Antonio Goikoetxea Almandoz,
Berakoa, apirilaren 8an, 68 urte.
Catalina Olano Billabona, Leitzakoa, api-
rilaren 11n, 89 urte.
Rosario Iriarte Azpiroz, Iturengoa, api-
rilaren 12an, 84 urte.
Salvador Perez Iriarte, Berakoa, apirila-
ren 12an, 66 urte.
Sabino Goienetxe Etxeberria, Igantzi-
koa, apirilaren 3an, 56 urte.
Blasa Petrikorena Vera, Doneztebekoa,
apirilaren 14an, 88 urte.
Jose Antonio Zapirain Garbisu, Bera-
koa, apirilaren 16an, 61 urte.
Juliana Otxandorena Elizalde, Dona-
mariakoa, apirilaren 16an, 81 urte.
Jose Vayá Prats, Donamarian, apirilaren
18an, 88 urte.
Eustasio Retegi Telletxea, Igantzikoa,
apirilaren 18an, 88 urte.
Jose Luis Iparragirre Zubieta, Etxalar-
koa, apirilaren 22an, 57 urte.

Alfredo
LARQUÉ LECHA

2004ko apirilaren 18an hil zen
Parisen, 80 urte zituela.

Bizitzan zehar urrun egon arren
Zerua gure bihotzetan sentitzean
Orain zaitugu hurbilen.
Maite zaitugu.

ZURE SENDIA. 

Julian
ORDOKI ETXEBERRIA

Lesakan hil zen 2004ko martxoaren
28an, 82 urte zituenean

Hartu ditugun dolumin adierazpenak
eta gure aita eta senarraren alde 

eskeini dituzuen otoitzak 
eskertzen dizkizuegu.

Bere familia.

Eustasio
RETEGI TELLETXEA
ARGATA-GARAIA BASERRIA

Igantzin hil zen 2004ko 
apirilaren 18an, 88 urte zituela

Hartu ditugun dolumin adierazpenak
eskertzen dizkizuegu.

Bere familia.
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A.A.
Igantziko Udaberriko

kultur egunak akitzeko,
apirilaren 25ean Migel
Angel Etxarte Kaxot ze-
nari omenaldia eskaini
zitzaion. Herri kirol mun-
duan aski ezaguna zen
Kaxot eta horregatik, he-
rri kirol jaialdi haundia
prestatu zen, 50 kirola-
ri baino gehiago aritu
baitziren lanean. Arpan-
lariak, koxkor biltzaile-
ak, korrikalariak, harrija-
sotzaileak, lasto altxa-
tzaileak, ingude altxa-
tzaileak, lasto botatzaile-
ak, aizkora altueran eta
bertze kirol ugari ikus-
teko modua izan zen.

Lehenik kirolari eta
epaileen aurkezpena
egin zen eta lehen pro-
ban, bi bikote aritu ziren
koxkor biltzen eta las-
terka. Iker Lizarraga eta
Fernando Etxegarai be-
ratarra alde batetik eta
Josu Jimenez eta Jai-
me Etxegarai bertzetik
aritu ziren. Bikote kide
batek 25 koxkor paratu,
bertzeak bildu eta gero
hamar itzuli lasterka egin
zituzten, kirolari bakoi-
tzak bortz itzuli eginez.
Bertze probatan beza-
laxe, guttienekoa ira-
baztea izan zen atzo-
koan.

Ondotik etorri zen
proba ikusgarrienetakoa
bat, 28 arpanlari batera
aritu baitziren. Bikote
bakoitzak hamar korte
eman behar zizkion en-
borrari. Hemen, Irazola
eta Lapazaran bizkaita-
rrak, Gerendiaingo Pi-
kabea anaiak, Iraizoz-

ko Barberena anaiak,
Etxauri aranako Oderiz
eta Oteiza, Berriozarko
Aizkorbe eta Goldara-
zena, Berriozarko Gol-
darazena eta Mariñela-
rena, Joxe Gabirondo
eta Aitor Esnaola gi-
puzkoarrak, Arostegiko
Kañamares anaiak, Be-
rriozarko Julen Kaña-
mares eta Mikel Uhar-
te, Garraldako Manda-
zen eta Fran Juanpe-
rez, Garraldako Pedro-

arena eta Beltzuntze,
Arraiozko Telletxea eta
Andoni Irigoien, Igan-
tziko Iñigo Telletxea eta
Oskar Telletxea eta
Igantziko Xabi Sein eta
Iñaki Bereau aritu ziren.

Hurrengo saioan, ha-
rrijasotzaileak aritu zi-
ren, 109 kiloko Erreka
harri irregular eta zaila-
rekin txanda librean,
bortz minutuko tartean.
Beintza-Labaiengo Jo-
setxo Urrutia, Arraioz-

ko Patxi Larretxea eta
Azpirozko Mikel Lasar-
te aritu ziren.

Ondoren, berriz ere
arpanlariak aritu ziren
abiaduran, kanporake-
ta probak egiten. Lasto
altxatzaileak aritu ziren
ondotik, minutu bateko
txandatan. Urruñako Ar-
banoitz, Lapazaran eta
Tubi bizkaitarrak, Joxe
Mari Atutxa, Inaxio Goio-
aga, Patxi Ituarte eta
Iñaki Bereau igantzia-
rra aritu ziren.

Hainbertze kirolen ar-
tean, Kaxoti omenaldia
egin zitzaion eta oroi-
garriak, loreak eta au-
rreskua eskaini zizkie-
ten bere senideei. Igan-
tziko herri kirol taldeko
taldekideak izan zituen
Iñak i  Be reauk  e ta
Eduardo Eugik lore sor-
ta eta koadroa eman ziz-
kieten, Arantxa Ariztegi
Nafarroako Herri Kirol
Federazioko idazkariak
oroigarria eta Arraiozko
herri kirol taldeak talde-
kide izan zuen Angel Te-
lletxeak ere irudi bat

eman zien familiakoei
eta Iruglas enpresako
Agustin Sainzek kristal
apaindua eman zien.

Berriz ere kirol eki-
taldira itzuliz, Legasan
sortu eta Maulen bizi
den Joxe Bikondoak bu-
ruz beheiti aizkoran egin
zuen eta Donato Larre-
txeak, aizkora modu tra-
dizionalean erakustal-
dia egin zuen.

Ondoren lasto bota-
tzaileen txanda izan zen
eta Lapazaran, Tubi eta
Ander Arbenoitz zeinek
gehien bota aritu ziren.
Kañamares anaiak ai-
tzurrekin egur mozten
aritu ziren eta gero in-
gude proba izan zen. Mi-
nutu bakarrean zeinek
altxaldi gehiago eman
aritu ziren Karlos Sein
igantziarra, Inaxio Goio-
aga bizkaitarra, Garral-
dako Josetxo Iriarte,
Ibon Irazola bizkaitarra,
Markinako Joxe Lapa-
zaran, Beintza-Labaien-
go Josetxo Urrutia eta
Igantziko Xabi Sein.

Azkenik, Igantziko
lasto altxatzaileen txan-
da izan zen: Joseba Ur-
bistondo, Iban Txope-
rena, Eduardo Eugi, Ma-
nuel Telletxea, Oskar Te-
lletxea, Karlos Sein, Xa-
bi Sein eta Iñaki Bere-
au aritu ziren lanean.

Akautzeko, kirolari
eta epaileei oroigarriak
eman zitzaizkien. Epai-
le lanetan Jon Aizkor-
be, Joxe Urroz, Angel
Telletxea, Koldo Marti-
nikorena, Gora Urroz eta
Oskar Barberena aritu
ziren.

28 ttipi-ttapa • kirola28

Herri kirolaren munduak Migel Angel
Etxarte «Kaxot» igantziarra omendu zuen
Euskal Herriko berrogeita hamar kirolari bildu ziren bere sorterrian apirilaren 25ean

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Hainbat jende hurbildu zen Kaxot zenari omenal-
dia egitera. Kirolarien artean, hainbat arpanlari eta
Igantziko lasto altxatzaileak izan ziren.

HERRI KIROLA
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A.A. 
Futbolaren praktika-

rako beharrezkoak di-
ren konpetentziak eta
gaitasunak garatu eta
zortzi eta hamabi urte
bitarteko neska eta mu-
tilen artean euskararen
erabilpena bultzatzeko
asmoarekin lehendabi-
ziko aldiz Euskal futbol
campusa antolatu du Le-
sakako Beti Gazte el-
karteak, Nafarroako Ru-
ral Kutxaren En Marcha
programaren eta Diario
de Noticias egunkaria-
ren babesarekin eta Le-
sakako Udalaren eta
eragin.com erakundea-
ren laguntzarekin.

Astebeteko bi txan-
da eginen dira abuztuan,
lehendabizikoa abuz-
tuaren 8tik 14ra eta bi-
garrena abuztuaren
15etik 21era. Bi txan-
datan egitaraua berdin-
tsua izanen dute. Igan-
de arratsaldean ongi
etorria eginen zaie par-
te hartzaileei. Astele-
hentik larunbatera, goi-
zez futbola izanen dute
egunero eta arratsalde
guzietan ekitaldi ezber-
dinak eginen dituzte: as-
telehenean euskal pilo-
ta jokalari profesionale-
kin; astearte eta ortze-
gunean Bortzirietan bar-
na txangoa naturan; as-
teazkenean ginkana Le-
sakan; ortziralean herri
kirolak Beti Gazte el-
kartearen eskutik eta la-
runbat arratsaldean bu-
kaera ekitaldia. Gauez,
berriz, talde lanak egi-
nen dituzte.

Campus honetan ira-

kasle lanetan monitore
kualifikatuak arituko di-
ra, jarduera fisiko eta ki-
rol zientziatan lizentzia-
tuak, Heziketa Fisikoko
Magisteritzan Diploma-
tuak eta entrenatzaile
nazionalak, guziak ere
futbolean esperientzia
zabala dutenak. Txan-
da bakoitzean 60 haur
onartuko dira, 50 man-
tenu osoarekin, hau da,
gosaria, futbola, bazka-
ria, jarduera osagarriak,
afaria eta lotarako tokia
eskain iko za ienak.
Hauek ordaindu behar-
ko duten prezioa 256
eurokoa da eta Rural
Kutxako En Marcha kon-
tuaren titularrentzat 236
eurokoa. Lesaka eta in-
guruko herrietako ha-

mar haurrei  mantenu
erdian izen emateko au-
kera eskainiko zaie, hau
da, futbola, bazkaria eta
jarduera osagarriak.
Hauek 174 euro or-
daindu beharko dute,
Rural Kutxako En Mar-
cha kontuaren titularrek
160 euro eta Beti Gaz-
teko sei jokalarik doan
parte hartzeko eskubi-
dea izanen dute. Zerbi-
tzu horietaz gain, par-
tehartzaile guziek istri-
pu asegurua, giza-ar-
dura asegurua eta Eus-
kal Futbol Campus ka-
miseta izanen dute.

Izen emateko eman
beharreko pausuak ho-
nako hauek dira: maia-
tzaren 10a baino lehen
prezioaren erdia or-

daintzea Rural Kutxa-
ren  3008  0001  12
1273606317 kontu zen-
bakian, kontzeptuan
Euskal Futbol Campus
jarriz eta agindu-emai-
lean haurraren izena ja-
rriz. Izen emateko txos-
tena bete behar da on-
dotik eta txostena eta
ordainketaren ziurtagi-
ria bidali honako helbi-
dera: Posta-kutxatila 88;
31080 IRUÑEA. 

Ekainaren 10a baino
lehen prezioaren bertze
%50aren ordainketa
egin beharko da eta or-
dainketa ziurtagiria igo-
rri arestiko helbidera.

Informazio gehiago
www.euskalfutbolcam-
pus.net internet helbi-
dean topatuko duzue.

Euskal futbolaren lehen campusa
Lesakan eginen da abuztuan
8-12 urte bitarteko ehun eta hogei haurrek astebeteko bi txandatan

ARTXIBOKOA

Beti Gazteko sei jokalarik campuseko txanda bakoitzean doan parte har-
tzeko eskubidea izanen dute.

Iparraldeko
Joku Torneoan
izen emateko
deialdia
Aurtengoan ere Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-
derazioak Iparraldeko
Joku Torneoa antola-
tu du. Mutilen arteko
koxkor biltzeak izan
ezik, Torneoak ez du
loturarik edukiko Na-
farroako Iparraldeko
Joku txapelketarekin.
Mutilen arteko koxkor
biltze modalitatean
sailkatzen diren le-
henbiziko bortz kirola-
riak Nafarroako kox-
kor biltze txapelketa-
rako txartela lortuko
dute.
Torneoa ekaina buka-
eran jokatuko da, liga
sistema erabiliz hiru
jardunalditan: ekaina-
ren 12 edo 13an Etxau-
rin, ekainaren 19an Or-
koienen eta ekainaren
26an Saldiasen.
Neska eta mutilen kox-
kor biltzea (50 koxkor
bildu), neska eta mu-
tilen ingude altxatzea
(9 eta 18 kiloko ingu-
deekin), neska eta mu-
tilen txingak (22 eta 40
kiloko txingekin), ha-
rrijasotzea (100 kiloko
bola minutu batean,
112’5 kiloko kubikoa
minutu batean eta 125
kiloko zilindroa minu-
tu batean), lasto al-
txatzea bikoteka, orga
jokoa eta zakulariak,
neskak nahiz mutiko-
ak hirukoteka arituko
dira txapelketa hone-
tan.
Torneoko modalitate-
ren batean parte har-
tu nahi duen guziak
Nafarroako Herri Kirol
Federaziora deitu be-
harko du, 948 450900
telefonora, maiatzaren
7a baino lehen.

FUTBOLA HERRI KIROLA
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g ERAKUSKETAK

DONEZTEBE
Maiatzaren 3tik 7ra «Liburu
bat egiten» erakusketa
zabalik erakusketa aretoan
(liburutegi ondoan).
9:30etatik 13:30etara eta
17:30etatik 19:30etara.

ELIZONDO
Maiatzaren 14a arte margo
tailerreko ikasleen lanen
erakusketa Arizkunenean.

g EMANALDIAK

LESAKA
Maiatzaren 8an «1937,
gogoaren bidezidorretatik»
ikuskizuna eskainiko dute
Kukai dantza taldeak eta
Ttanttaka antzerki taldeak.

g MUSIKA

LESAKA
Maiatzaren 16an II.
Akordeoi Topaketa,
Doneztebe, Elizondo eta
Lesakako taldeekin.
11:00etan kalejira eta
12:00etan jubilatuen
arkupetan kontzertua.
Maiatzaren 8an Juan Mari
Beltranen kontzertua.

g DANTZAK

BERA
Maiatzaren 15ean Escena
dantza jaialdiaren barnean
Joaquin Grilo flamenko
dantzaria 20:00etan Kultur
Etxean.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Maiatzaren 16an Ekaitzara
joanen da Illurdi mendi
taldea.

BAZTAN
Maiatzaren 16an Belatera
ateraldia eginen dute
Baztango Mendigoizaleek.

ZUGARRAMURDI
Maiatzaren 16an Errotak
ibilaldia eginen du Atxuria
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)

Senpere euskaltzaleen hiri nagu-
sia bilakatuko da egun batez, ho-
geita batgarren Herri Urratsa haun-
dizki ospatuko baita maiatzaren
9an, igande honetan. Azkeneko
urteetako ohitura eta lanari eutsiz,
ttipi-ttapa telebistako kamarak Sen-
pereko aitziraren inguruan ibiliko
dira, bertako giroa bildu asmoz eta
euskararen eta Iparraldeko ikas-
tolen aldeko bestan parte hartzen
dutenen iritziak bilduz.
Xede haundiak dituelakotz, usaian
baino jende gehiago bildu nahi du
Seaskak. Aurtengo irabaziekin bi
kolegio altxatuko dituzte Ziburun
eta Baxe-Nafarroan. Aurten, bes-
ta gune berri bat estrenatuko da. 

Aintziraren inguruan ez da deus
falta izanen gonbidatu aunitz hur-
bilduko baita, hauen artean Fer-
min Muguruza, Brasilgo Renata
Rosa, Tapia eta Leturia, Elektro-
tuna, Zipotzero eta Otsoak, ber-
tzeak bertze. Musikarien doinuak
eta entzuleen dantzak grabatzen
eta zuei eskaintzen ere saiatuko
da ttipi-ttapa telebista.

KULTUR EKITALDIAK
Maiatzean bertze hainbat ekitaldi
eginen dira. Lesakan, erraterako,
bigarren akordeoi topaketa eginen
da, Doneztebe, Elizondo eta Le-
sakako taldeekin eta ttipi-ttapa tele-
bistan izanen duzue horren berri.

HERRI URRATS BISITATZERA

Igandean Senperen izanen da
ttipi-ttapa telebista

Ekoizpen garbi eta natu-
ralagoan bilduta dator
Doctor Deseoren lan be-
rria. Kantuen aniztasuna
azpimarratuko genuke
edozeren gainetik, betie-
re disko osoaren kohe-
rentziarekin kontraerra-
nean jarri gabe. Zuzene-
an kantuaren muinera jo-
an da taldea, pop klasi-
koaren ildotik, baina rock
printzak eta jazz ukituak
gehituz. Disko honekin ki-
tarra zainduenganako in-
teresa berreskuratu du
taldeak, emozioei lehen-
tasuna emanez. «Róm-
peme…» honek hamar
kanta dakartza, hamar
pintzelada berezko, Fran-
cisek ohi duen moduan.
Tartean bi bertsio: «Ez
nauzu izango berriz» ba-
tetik, Joy Division-en kan-
ta libreki euskaratua. Bi-
garrena, berriz, Franci-
sena da, «De nuevo en
tus brazos», joan den ur-
tean Bilboko Konpartsen
omenez egin diskoan Ro-
ber, Uoho eta Fitorekin
batera abestu zuena.

«Rompeme con
mil caricias, cielo»

GOR, 2004
Doctor Deseo

DISKAK
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g OSPAKIZUNAK

SENPERE
Maiatzaren 9an Herri Urrats.

g ANTZERKIA

LESAKA
Maiatzaren 15ean «Zirikqa
Zirkus» taldeak antzerki
emanaldia eskainiko du
Kasinon 17:00etan. Hori
akaututakoan zirko tailerra
eginen da. Arrano Elkarteak
Nafarroako Gobernuaren
Arte eta Kultura egitarauaren
barnean antolatua.

BERA
Maiatzaren 6 eta 7an eta 20
eta 21ean Mugaz Gain
Antzerki jaialdia Kultur
Etxean.

g KONTZERTUAK

IGANTZI
Maiatzaren 8an meza
ondotik elizan kontzertua
eskainiko du Giltzarri
Abesbatzak
Maiatzaren 16an Ardanbera
fanfarrearen emanaldia
12:00etan frontoian.

LESAKA
Maiatzaren 13an 19:00etan
piano eta flauta kontzertua
Herriko Etxean.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Maiatzaren 3tik 9ra
Bera (A. Fernandez), Etxalar,
Doneztebe (J. A Mendia),
Elizondo (E. Arrupea),
Urdazubi, Leitza (M.I.
Larraia).

Maiatzaren 10etik 16ra
Bera (M.J. Sanz), Sunbilla,
Elizondo (F. Garcia Mata),
Leitza (M.T. Plaza).

Maiatzaren 17tik 23ra
Lesaka (O. Altzate),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (R. Gezuraga),
Leitza (O. Erbiti) eta
Goizueta.

Zenbait ikerketek ikus-
men defizitak eta is-
tripua izateko arriskua
lotzen dituzte. Ikus-
men zorroztasun es-
tatiko edota dinami-
koan akatsak eta ikus-
men eremuan muga-
penak, adibidez, so-
matzen dira auniztan
istripua izan duten gi-
darietan.
Argi guttiko baldin-
tzetan, gidari aunitzek
argi sentsibilitate es-
kasiarekin lotutako
ikusmen gabeziak
agertzen dituzte eta
horrek arriskua izate-
ko aukera haunditzen
du.
Ikusmen ahalmen gu-
ziak, gidatzea beza-
lako baldintza dina-
mikoetan, mugatik
hurbil daude eta ba-
tzuetan muga hori
gainditzen ahal dute.
Ikusmen zorroztasu-
na, ikusmen eremua
bezalaxe, abiadura-
rekin murrizten da.
Mugimenduan dago-
en inguru bateko ikus-
men estimuluak mo-
du eraginkorrean har-
tu, prozesatu eta eran-
tzuteko ahalmena ere
murrizten da. Honek,

batez ere, oinezkoari
eragiten dio.

ADINEKO JENDEA
GIDATZEN
Bide segurtasunean,
adineko jendearen
arriskua haundiagoa
da, gidariengan nahiz
oinezkoen gain. Arre-
ta, erreakzio azkarta-
suna edo argiari sen-
tsibilitatea guttitzeaz
gain, adineko jende-
ak zenbait eritasun

izan ditzake (glauko-
ma, kataratak…), bal-
dintza kaxkarretan
(behelainoa, euria, ar-
gi gutti…) edo neke-
arekin gidatuz gero  is-
tripua izateko arriskua
haunditzen dutenak.

AURRIKUSPENA
Ikusmenean izaten
ahal diren aldaketak,
noizean behin espe-
zialistak egindako
ikusmen azterketek

bakarrik aurreikusi eta
tratatzen ahal dute.
Ez bakarrik begibis-
takoak suertatzen di-
renak, ikusmen zo-
rroztasunaren galera
adibidez, baita soma-
tzeko zailagoak diren
gaitasunen galerak,
baina berdin-berdin
garrantzitsuak direnak
eroso eta guziontza-
ko modu seguruan gi-
datzerako orduan.
Ibilgailuak gidatzea
hagitz prozesu zaila
da, ahalmen fisiko eta
mentalak frogatzen di-
tuena. Batzuetan au-
tomatikoki egiten ahal
bada ere, modu se-
guruan gidatzeak
arreta, buruko proze-
samendua eta eran-
tzun integratuko sis-
tema eskatzen du.
Sistema honetan ikus-
men informazioa na-
gusi eta beraz, oina-
rrizkoa da. Gidariak
jasotzen duen infor-
mazioaren %90a ikus-
menaren bidez har-
tzen du. Beraz: 
Ikusmen ona = Trafi-
koan segurtasuna.

Argibel Optika
Elizondo - Doneztebe

JAKIN BEHARREKOAK

Ikusmena eta gidatzea

Han goitik itsasoa
ikusten da

ELKAR, 2004
Julen GABIRIA

Han goitik itsasoa ikusten da,
Euskal Herrian gerra aurreko
urteetan hasi baina II. Mundu
Gerra bitarteko Italian gerta-
tzen da, eta bizikleta da bi mu-
tur geografiko horiek lotzen di-
tuen aitzakia: Roman Alberdi
mutikoak Euskal Herriko itzu-
lian ikusiko du lehenengoz Gi-
no Bartali karrerista handia;
erbestera bidalitako umea de-
la Frantziako Tourrean topatu-
ko du hurrena, Alpeetako men-
di bat igotzen biak, eta haren
bila joango da geroago, Tos-

kanako Ponte a Ema herrira.
Txirrindulari-kontuez gainera
beste gai eta pertsonaia asko
aterako zaizkigu bidera ordea:
film amerikarrak ezkutuan ema-
ten dituen zinemazalea, txo-
riak ebanjelizatzen dituen frai-
dea, lehorrean geratutako ma-
rinel portugesa, egunero ogi-
ren batean gerezia sartzen
duen okina, judua dela ezku-
tatu behar duen neskatxa es-
ne-saltzailea… Guztiak ere
Toskanako giro lasai, sentsual
eta bizizale horretan blaituak.

LIBURUAK

Gidariak jasotzen duen informazioaren %90
ikusmenaren bidez hartzen du. 

Arreta, erreakzio azkartasun, edo argiari
sentsibilitate guttiago izaten du adineko 

jendeak istripua izateko arriskua haundituz.
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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

LANA

301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da

lan egiteko eskualdean (por-

talak garbitzen, jatetxeetan

fregatzen…). %948 451746

(8:00etatik 15:00etara).

Emakume batek lan eginen

luke Beran, haurrak edo adi-

nekoak zaintzen, ostatuan…

% 687 039889.

Emakume euskaldun ba-

tek lan eginen luke udan lan-

detxe, jatetxe edo etxe bat

garbitzen edo plantxa egi-

ten. % 948 185883.

LANA
302 Eskaintzak
DONEZTEBE. Haur bat

zaintzeko neska behar da.

% 616 325278.

LEITZA. Enpresa batek tai-

lerreko arduraduna behar

du. Informazio gehiago: %

619 829289.

BERA. Ansonea jatetxean

zerbitzaria eta sukaldari la-

guntzailea behar dira. Es-

perientzia izatea ez da de-

rrigorrezkoa. Ikasteko go-

goarekin. % 948 631155.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. Bulegorako pres-

tatutako lokala errentan ema-

ten da. % 690 396252.

ELIZONDO. Pisua errentan

eman nahi da, mobleztatua,

Braulio Iriarte karrikan. %676

707620.

LESAKA. Albistur karrikan

lur azpiko garajea errentan

ematen da. % 686 759341

(eguerdi edo arratsetan).

LURRAK/ORUBEAK
113 Erosi
IGANTZI-LESAKA. Terre-

noa erosiko nuke. % 690

621836.

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
Egurrezko etxebizitzak erai-

kitzen dira prezio onean. %

649 792399.

BORTZIRIAK. Etxe, borda,

baserria edo lur eremua ero-

si nahi da. Urgentea. Edo-

zein preziotan. %610 613157.

ERRATZU. Pisua salgai. 98

m2koa eta mobleztua, bi bal-

koi eta bista politekin. % 678

209907.

URDAZUBI. Baserria sal-

gai. Hiru solairukoa, lur ere-

mua eta eraikuntza berriko

50 m2ko apartamendua.  %

948 599313 - 605 904291.

BAZTAN. Apartamentu be-

rria salgai, estrenatu gabe

dago. Aukera ona. % 628

557723.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA-LESAKA-ETXALAR

Pisua errentan hartuko nu-

ke. % 687 039889.

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 

% 948 637281 (denda orduetan)

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.

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

komertzialak salgai.
• ELIZONDO. - Pisuak eta

terrenoak erosten dira.
•BORTZIRIAK. - Terrenoak eta

baserriak erosi nahi dira.
BAZTAN-BIDASOAN: Baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai. Terreno
eraikigarriak salgai. Aukera
zabala.
948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS

BAZTAN
Borda salgai 5.000

metroko lur
eremuarekin.

% 650 2955477 (Jose Mari)



DENETARIK
702 Salerosketak  
Egongelako moblea salgai,

egoera oso onean. 300 eu-

ro. % 669113835.

Bi kalefakzio akumulado-

re salgai. Prezio onean. %

948 631188.

Haurrendako 3 gurpileko

silleta saltzen da, Jané mar-

kakoa eta kapota. % 948

630858 (Ana).

Eskopeta superpuesta sal-

gai, Miroku markakoa. Hiru

izar eta bat, 70; ehizikoa. Ka-

sik berria. 660 euro. % 948

450700.

Gasoleozko kaldera, Tifell

markakoa erosiko nuke. %

667 717573 (eguerditan).

Sukaldea salgai, altzariak,

frigorifikoa, labea, gaineko

suak, garbigailua eta buta-

no-kalentadorea. Ia berria.

% 618 962679 (eguerdi eta

arratsetan).

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Frantses klaseak hartuko

nituzke. % 686 891568.

HARREMANAK
801 Agurrak
Gloria Zelaietari! Berako

sekretaria fidel eta leiala-

rentzat. Nere agurrik beroe-

nak, segi horrela bai! Ah! eta

zorionak ezkontzen zarela-

ko!?

Euskal artzai eta husky

arrazakozakurra opari ema-

ten da. % 948 581131.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Setter zakurkumeak salgai,

lau hilabetekoak, txertatuak.

% 609 068520 (arratsaldez).

Untxi-kaiolak salgai. 5 eu-

rotan bakoitza. %609 068520

(arratsaldez).

Mutur gorriko bi ahari sal-

gai, bat urtebetekoa eta ber-

tzea bi urtekoa. % 948

451696 (21:00etatik aitzine-

ra).

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
Seguritateko giltza pare

batagertu dira Berako Itzea

karrikan, Amabirjinaren gil-

tzariarekin. % 948 631271

(Lixoia).

Garbiketa langileak udale-

txe eta erakunde ofizialetan.

Laster Doneztebe eta Bur-

latan. Informazioa doan. %

948 199596. 

MOTORRA
501 Salerosketak
Citroen C3 1.100i Vivace

autoa salgai. Haize egoki-

tua. 24.000 km. 8.000 euro.

% 948 599177 edo 948

599079.

Peugeot 405 erabilia salgai.

Aukera ona karneta berriki

atera dutenentzat. 350 eu-

ro. % 649 596523.

Citroen Evasion 1.9 TD mo-

nobolumen autoa salgai,

1998 urtekoa. Extrak: CC,

EE, AA, DA. 7 eserleku. %

699 478028 (17:00etatik ai-

tzinera).

ANIMALIAK
601 Emateko

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. 

Laborategia. Nafarroako

Gobernuan laguntzaile eta

teknikoentzat 16 plaza libre.

Informazioa 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.

Lorezain, atezain, manteni-

mendua, udaletxe eta Nafa-

rroako Gobernurako langile-

ak. Laster Arbizu, Burlata, Li-

zarra, Zangotza, Kastejon

eta Milagron. Informazioa do-

an. % 948 199596. 

Tornatzaile eta fresatzai-

le lanetan aritzeko pertso-

na behar da. %619 829289.

Iturgintzan esperientzia

duen langile bat behar da

Berako enpresa batean lan

egiteko. % 630 441315.

Emakumea behar da sus-

tituzioak egiteko eta uztail

eta abuztuko bigarren ha-

mabostaldian garbiketa la-

nak egiteko. %948 635000

(Etxalarko Benta Hotela).

Erromeri talde batean jo-

tzeko bajista behar dugu.

% 661 539702.

BERA. Ostatu batean ta-

bernaria behar da. Infor-

mazioa: % 619 829289.

Gidaria. Nafarroako Go-

bernurako eta Burlatako Uda-

letxerako 13 lanpostu. Infor-

mazioa doan. %948 199596.

Zaindariak. Museo, artxibo

eta erakunde publikoetan.

Informazioa doan. % 948

199596.

Ezinduak. %33 edo gehia-

goko ezintasuna baldin ba-

duzu, Nafarroako Gobernuan

eta udaletxetan lana lortze-

ko aukera. Informazioa do-
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ARRIETA
erlojudenda eta bitxidenda

Erretiroa dela eta likidazio osoa

Tel: 948 580445 • ELIZONDO IKASTAROA LEITZAN
Oinarrizko Elektrizitatea

Data: Maiatzaren 17tik ekainaren 10era, 
astelehenetik ostegunera.
Ordutegia: 16:00ettik 20:00etara.
Emakumeei zuzendutako ikastaroa da eta
dohainik izanen da.

Informazioa eta izena ematea maiatzaren 12 a baino
lehen 619829289 telefonoan (Oskia)



2004/05/06 • 373. zbk. 

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.

ANE ETXEPE-
TELEKU eta IZE-
BA ARANTXAk
maiatzaren 2an
eta 4an eginen
dituzte urteak.
Zorionak fami-
liaren partetik.

ANE ETXEPETE-
LEKU BURGETE
lesakarrak
maiatzaren 2an
6 urte eginen
ditu. Zorionak
familiaren
partetik eta
berexiki Jonen
partetik.

MIRIAN

SAPUPPO
GALAINek
apirilaren 22an
7 urte bete ditu.
Zorionak aita,
ama eta familia
osoaren
partetik.

JULEN PALEN-
ZUELA ETXEPA-
RE lesakarrak 7
urte bete ditu
apirilaren 28an.
Zorionak Aina-
ra, aita, ama
eta yayaren
partetik. Muxu,
muxu eta muxu.

MARIA

BARRENETXE
azpilkuetarrak
5 urte bete ditu
apirilaren 22an.
Aunitz urtez
Azpilkuetako
eskolakoen
partetik.

ARITZ ETA JOSEBA IRAZOKI
etxalartarrek 4 eta 7 urte beteko
dituzte apirilaren 21ean eta
maiatzaren 1ean. Mila muxu eta
aunitz urtez gure bi morroskoei.
Atta eta amaren partez zorionak.

IKER ETXARTE
SUNSUNDEGI
igantziarrak 5
urte bete ditu
maiatzaren
1ean. Zorionak
familia guzia-
ren partetik.

ALEJO PORTU
lesakarrak 21
urte beteko ditu
maiatzaren 17-
an. Zorionak
Ibardingo lanki-
deen, batez ere
2 petarden par-
tetik. Muxu bat
guapeton!

MAIDER TAPIA
IRIARTE berata-
rrak urte bat be-
teko du maia-
tzaren 4an. Zo-
rionak pottoki!!
Muxu haundi
bat izeba Maite
eta amatxiren
partetik.

JOSEBA PETRI-
RENA berata-
rrak 21 urte be-
te ditu maiatza-
ren 2an. Zorio-
nak aitaren par-
tetik.

OIHAN
CANABAL
ETXARTE
igantziarrak 6
urte bete ditu
maiatzaren 2an.
Zorionak eta
musu bat
familiaren
partetik.

SEVE
INDAKOETXEA
aranztarrak
urteak beteko
ditu maiatzaren
16an. Muxuak
bere emazte
eta bi alaben
partetik.

AINARA
ETXEBERRIA
TERREROS
lesakarrak urtea
bete du
apirilaren
30ean. Zorionak
pottolita.
Amatxo, aitatxo
eta Haizea.

IZARO TORRES
ALEGRIA
beratarrak 2
urte beteko ditu
maiatazren
9an. Zorionak
aita, ama eta
amatxiren
partetik.

ALOÑA
ETXARTE
TELLETXEA
lesakarrak 2
urte beteko ditu
maiatzaren
13an. Zorionak
gitana.

MAIALEN IRIGOIEN eta ALOÑA
ETXARTE lesakarrek urteak
beteko dituzte maiatzaren 10ean
eta 13an. Zorionak Sorginak.

ALAZNE MA-
RIEZKURRENA

SANSIÑENAk
urtea bete zuen
apirilaren
15ean. Zorio-
nak familien
partetik eta ba-
tez ere Imano-
len partetik.

AINARA PALEN-
ZUELA ETXEPA-
RE lesakarrak 4
urte beteko ditu
maiatzaren
16an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat, “trasto”.

ANDONI eta AITOR
LAZKANOTEGI MATXIARENA

beratarrek 7 eta 4 urte beteko
dituzte maiatzaren 12 eta 30ean.
Zorionak eta muxu haundi bat
amatto, attatto eta Iratiren
partetik. Aupa Erreala.

OIHANA EL-
TZAURDIA

ARIZTIA bera-
tarrak 7 urte
bete ditu apiri-
laren 29an. Zo-
rionak familia-
ren partetik.

ARITZ IRAZOKI
irundarrak 5 ur-
te beteko ditu
maiatzaren
29an. Zorionak
atatxi eta ama-
txiren partetik.

NORBAIT ZORIONTZEKO, BIDALI BERE ARGAZKIA,
TESTUA ETA 0,27 EUROKO 13 SEILO
TTIPI-TTAPAKO HELBIDERA:

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12

31760 ETXALAR

& 948450354 - 948625555 
DONEZTEBE - BERA

Volkswagen Golf IV 3 ate TDI,
Seat Toledo TDI, Seat Leon

TDI, Seat Ibiza 3 ate TDI, Seat
Panda, Peugeot 206 3 ate HDI,

Citroen Xsara 5 ate TD,
Citroen Saxo batzuk, Citroen

C15 Combi D, Opel Astra 5 ate
DTI, Opel Corsa 3 ate DI,

Mitsubishi 3 ate TD, Suzuki 5
ate TD eta bertze batzuk

SAMPI ARAGON

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Opel Tigra, Mitsubishi Pick-up, Land Rover Discovery
TD5, Opel Zafira, Peugeot 206 XS, Clio Diesel, Citroen
ZX Diesela, Mitsubishi Montero 5-3 ate, Opel Calibra

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

URB ICA IN
zerbitzu estazioa

• Gasolindegian auto garbigailu berria
• Aspiradoreak
• Boxeak
• Alfonbrillak garbitzekoa

% 948 630209 (harrobiaren ondoan)
BERA
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Artaleku, 3 - IRUN
Gipuzpoa etorb.

Anbulatorioaren ondoan
Tel.-Faxa: 943 63 82 23

Larunbat arratsaldetan irekia

• Pasiorako kotxe eta aulkiak
• Seaska, moises eta bainerak
• Saskitxoak eta seaskako arropa
• Haurrendako mobleak
• Autorako segurtasun-aulkiak
• Puerikultura ttikia, elikadura-

tresnak eta osagarriak
• Pelutxe eta

jostailu didaktikoak
• Haurrendako opariak
• Jaiotzako opari-listak
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