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33Suhiltzaileak 
greban Oronozen
Bertze funtzionarioen neurrian sol-
data eguneratzea eta formazio la-
nak egitea eskatuz greba hasi zu-
ten Nafarroako suhiltzaileek, tar-
tean Oronozko parkekoek ere.
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Sendabelarrak
ezagutzen

Arantxa Zubietarekin
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ezagutzen
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Sukaldeak, Egongelak,
Logelak, Bainugelak

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

Zurezko bainuko konjuntoak neurrira eginak

ORDOKI 
ALTZARIAK

ERAKUSKETA: Bittiria 26
SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 · Tfnoa: 948 63 77 80 · NA - 31780 LESAKA

ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osagarriak

LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA
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0303ttipi-ttapa

Joseba OLAGARAI
Maiatz hasieratik greban zaudete
Oronozko suhiltzaileak, Nafarroa-
ko bertze bonberoak bezalaxe. Zer-
gatik?
Orain dela bi urte aurreakordioa si-
natu zen, bai komisioaren aldetik bai
Gobernuaren aldetik eta ez da bete-
tzen ari. Guk akordio hori betetzea
nahi dugu eta horretan ari gara.
Egunean lau orduz ari zarete gre-
ban, zerbitzu minimoak mantenduz…
Bai, zerbitzu minimoa hiru pertsona-
koa dugu eta parkean normalean lau
izaten gara, beraz, batek bakarrik egi-
ten ahal du greba. Horregatik, orain
ematen ari den zenbaki-gerra horren
aitzinean guk erraten dugu ehuneko
ehunean greba egiten ari garela, nahiz
eta Gobernuak %25a bertzerik ez de-
la erran. Guk guttieneko zerbitzua be-
te bertzerik ez dugu betetzen eta gre-
ba egiten ahal dugunok egiten dugu.
Zehazki zer da eskatzen duzuena?
Bizpahiru gauza dira. Alde batetik,
soldataren igoera. Hor bada zor his-
toriko bat, zerbitzuetako bertze fun-
tzionarioei soldata %12a igo zieten
bere garaian, denei suhiltzaileei ezik,

eta ez dugu bigarren mailako fun-
tzionarioak izan nahi. Hori urte ba-
tzuz ahaztuta egon da eta hori galde
egiten dugu orai. Gero, formazioaren
aldetik ez dugu laguntzarik eta egi-
ten dena gure kabuz, gu mugituta,
egiten dugu. Parke batzuen egoera
ere kezkagarria da, ibilgailuak. Due-
la gutti Nafarroako Gobernuak bul-
tzatuta enpresa batek ikerketa egin
zuen eta parkeak dauden bezala dau-
dela adierazten zuen eta manteni-
mendua suhiltzaileok egiten dugula,
zuzendaritzak gutti egiten duela.
Nola eta zein eremutan egiten du-
zue zuen lana?
Eremu nahiko haundia hartzen dugu,
bertze lekuetan ez dute hainbertze
hartzen. Guk Dantxarineatik Berara
eta Belatetik Ezkurrara hartzen du-
gu, kilometro koadro dexente ditugu.

Gero, baserri aunitz ditugu, eta ez da
berdin, adibidez, Tuterako lekuetara
joatea edo hemen zenbait baserrie-
tara joatea. Oso urruti egoten dira eta
kosta egiten da hara joatea. Medi-
kuek arazo berdintsua dute.
Greba orain egiten ari zarete, bai-
na afera aspaldikoa da.
Bai, orain hiru urte ere arazoak bazi-
ren. Duela bi urte sinatu zen aurrea-
kordioa, urte batera indarrean jartze-
ko. Urtea pasatu eta ez zen deus egin
eta orain hori erreklamatzen ari ga-
ra.
Irtenbiderik ikusten zaio egoerari?
Noiz arte luzatuko da?
Joan den asterako egoera moldatzea
espero genuen, baina negoziazioe-
kin segitzeko geldialdiak uztea nahi
zuen Kontsortzioak. Langileen batzor-
deak ez zuen onartu baldintza hau
eta solasaldiak bertan behera geldi-
tu dira. Suhiltzaileok ekintzak gogor-
tzea erabaki genuen. Afera lehen-
bailehen moldatzea espero dugu, ho-
be izanen da bai guretako, bai gizar-
tearendako, hobe prestatutako eta
ekipatutako suhiltzaileak izanen bai-
titu, baina borondatea behar da.

• Hogeita zazpi suhiltzaile ari
dira Oronozko parkean, bortz
brigadatan banatuak.

• Dantxarineatik Bera arte eta
Belatetik Ezkurra bitarteko
eremua hartzen dute, Nafarroa
guziko parkeen arteko
haundiena. 

• Nafarroako bertze
suhiltzaileak bezalaxe, greban
daude maiatza hasieratik.
Bertze funtzionarioen neurrian
soldata eguneratzea eta
formakuntza aldetik lan
gehiago egitea eskatzen dute,
bertzeak bertze.

«Ez dugu nahi suhiltzaileak bigarren
mailako funtzionario bihurtzea»

«Afera lehenbailehen moldatzea

espero dugu. Hobe izanen da

guretako eta gizartearendako,

hobe prestatutako eta ekipatutako

suhiltzaileak izanen baititu»
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ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Oronozko suhiltzaileak greban
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ttipi-ttapa

Joseba OLAGARAI
Gure eskualdea eta, orokorrean,

Euskal Herria hagitz aberatsa da sen-
dabelarretan. Kontua da ezagutu, pres-
tatzen ikasi eta erabili egin behar di-
rela eta horretarako guttieneko eza-
gutza behar dela, Arantxa Zubietak
dioen bezala: «Hagitz aberatsa da gu-
re eskualdea. Sendabelar onak ditu-
gu inguruan: jendeak belar txartzat
hartzen duen baina primerako sen-
dabelarra den osinetik hasi, eta ber-

tze hainbertze: azeri-buztana, ardi-
mingaina, pasmo-belarra, txikori-be-
larra, kamamila…».Horretan hasi nahi
duenak, oraintxe du tenorerik onena
biltzen hasteko. «Denboraldirik one-
na udaberrian hasi eta urrira arteko
tartea da. Garrantzitsua da, gainera,
behar den baino sendabelar gehiago
ez hartzea eta biltzen dituzun toki har-
tan beti bakarren batzuk uztea, berriz
ere sor daitezen». Baina belarrak bil-
tzen, prestatzen eta erabiltzen hasi

baino lehen, beraien ezaugarriak, pres-
taketa moduak eta eragin ditzaketen
kalteak ezagutzea komeni da, natu-
rala ez baita beti onaren seinale: «Sen-
dabelar hilgarriak ere badira. Auni-
tzetan aditzen den esaldia da “hau
naturala da eta kalterik ez dit eginen”,
baina hori ez da beti hala, onddoak
ere naturalak dira baina batzuk hil-
garriak izaten ahal dira. Kasu eman
behar da. Seguru egon behar da har-
tzen denaz eta hartzeko moduaz».

ttipi-ttapa

ARANTXA ZUBIETA, SENDABELARRETAN ADITUA:

«Medikuntza orokorrak sintomara
jotzen du, gaitzaren zergatia maiz
bazter batera utzita»

Beran duela lauzpabortz urte
eman zen ikastaro batean
murgildu zen sendabelarren
munduan Arantxa Zubieta,
nahiz eta betidanik gustatu
izan zaion medikuntza
alternatiboaren eta
elikaduraren mundua. Gaur
egun sendabelarren mundua
jorratzeko talde bat osatzen
dute ikastaro hori egin
zutenetariko batzuk eta hor
aritzen dira dozena bat lagun,
elkarrekin bildu eta
sendabelarrak erabiliz
ukenduak, xaboiak, jarabeak,
txanpuak eta abar egiten.
Gure aitatxi-amatxien garaitik
honat sendabelarrak
erabiltzeko ohiturak beheiti
egin du Arantxa Zubietaren
ustez «erosotasunarengatik».
Baina beratar honek dioenez,
sendabelarrekin norbera
arduratzen da bere osasunaz
eta sendabelar aunitzek
eritasuna ailegatu aitzinetik
neurriak hartzeko balio dute.
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Arantxa Zubietaren ustez, erosota-
sunagatik eta garai bateko sinis-
mena galdu den neurrian, galdu du
indarra sendabelarrak erabiltzeko
ohiturak ere. «Alde batetik, eroso-
tasunagatik. Sendabelarrekin lan
egiteko hauen inguruko ezagutza
eduki behar da, bildu egin behar di-
ra, prestaketak egin...Erraxagoa da
sendagileak agindutako hura far-
mazian erostea. Bertzalde, sines-
men kontua ere bada, nik uste. Ga-
rai batean erraten zen sinestuz ge-
ro sendabelarrak eragin handiagoa
zuela hartzen zuen pertsonaren-
gan».

SENDABELARRAK ETA OHIKO
MEDIKUNTZA ELKARTZEA

Ohiko medikuntzara edo senda-
belarretara jotzea dagoen ezber-
dintasunak aipatzerakoan zera dio
Arantxa Zubietak: «Sendabelarre-
kin zerone arduratzen zara zure
osasunaz, zure buruaren jabe za-
ra. Honetaz gain, sendagilearen-
gana beti eri gaudenean joaten ga-
ra, baina sendabelar aunitzek eri-
tasuna ailegatu aitzinetik neurriak
hartzeko balio dute eta, nik uste,
aunitzez hobe dela gaitzak etorri
baino lehen zeure gorputzarekin lan
egitea. Nik uste garrantzitsua dela
eritzen garenean, guk geuk azter-
tzea gaitz horren zergatia. Medi-
kuntza orokorrak sintomara jotzen
du, zergatia maiz bazter batera utzi-
ta». Dena den, Arantxak badaki eri-
tasun guziak ezin direla sendabe-
larrekin tratatu eta bi medikuntza
mota hauek elkartzearen garran-
tzia azpimarratzen du: «Badira gaitz
hagitz larriak medikuntzaren beha-
rra eskatzen dutenak, baina nik us-
te, irtenbidea bi metodoak elkartzea
dela, kasu horietan ere medikuntza
orokorrari aunitz laguntzen ahal dio-
telako sendabelarrek».Arantxa Zu-
bietak sendabelarren inguruko ja-
kituria hedatu nahi izan du Xorro-
xin Irratian eta TTIPI-TTAPA TELEBIS-
TAn egindako saioen bidez. Mikro-
fono eta kamera aitzinean izanen
zuen erreakzioari buruzko kezka
baldin bazuen ere, azkenean gus-
tura aritu zen: «Material dexente
nuen euskaratua eta horrek aunitz
erraztu zidan lana». TTIPI-TTAPAko
«Sendabelarrak» telebista saioan
«mendira atera ohi ginen senda-
belarrak batzera jendeak belar ba-
koitza bere ingurunean ezagutu ze-
zan eta, ondotik, azalpenak ema-
ten genituen sendabelar bakoitza-
ren inguruan: zertarako ziren, nola
prestatzen ziren, ukenduak eta en-
plastoak egiten irakasten genuen...».

ESTRESARENTZAT • Valeriana (kasu! Denbora luzean hartuz gero 
dependentzia sortzen ahal du), melisa, 

izpilikua...

AHULERIARENTZAT Osina. 

BURUKO MINARENTZAT Zergatia aztertzea komeni da. Digestio baten 
arazoa bada milorria hartzen ahal dugu. 
Hilerokoa edo menopausiaren ondorio 
bada: matrikaria. Melisa eta golpe-belarra edo 
berbena ere egokiak dira.

BESTONDOARENTZAT Onena lo egin eta kirol pixka bat egitea!
IDORRERIARENTZAT Elikadura zaintzea da kontua: zuntz aunitz 

duten jakiak kontsumitu. Osinak aunitz lagun 
dezake, baita oliotan prestaturiko  txikori-belarrak.

DEPRESIOARENTZAT • San Juan lorea.

GAINPISUARENTZAT • Axeri-buztana (atxikitutako likidoak botatzen 
laguntzen du)
• Ulmaria.

BIRIKETAKO GAITZAK • Aztunparen loreak, eztul-belarra, ardi-
mingaina...

AZALA LEUNTZEKO • Ilen edo kalendula, olua, azeri-buztana...

ILEA INDARTZEKO • Osina, azeri-buztana

MENOPAUSIARENTZAT Erregulatzaile hormonalak: kalendula, salbia, 
milorria.

BIHOTZEKO ARAZOENTZAT • Elorri zuria.

HEZURRENTZAT • Zerri-patata edo ilen deitzen dena, arnika.

BEGIENTZAT • Eufrasia edo begi-belarra.

AHO eta EZTARRIKO • Salbia.
INFEKZIOENTZAT

GIBELARENTZAT • Txikori-belarra.

ZAURI eta ERREDURENTZAT • Aztunpa.

DIGESTIOARENTZAT • Gengibrea, kamamila, milorria.

LANDARE ERDI TOXIKOAK:
KONTU HANDIZ ERABILI BEHARREKOAK

ZELODONIA edo Neurriz gain hartuz gero narkotikoa da, logale 
IODO BELARRA handia sortzen du. Beherakoa ere eragin 

dezake.

RUDA Abortoa eragin dezake. Biltzerakoan ere kasu, 
landare hau ukitu ondotik eguzkitan jarriz gero 
erredurak sortzen ditu.

PASMO BELARRA Globulu gorriak hiltzen ditu.

ANDDUREA edo SAUKILLOA Landare honen fruituak hilgarriak dira.

MIHURA Bere fruituak kaltegarriak dira osasunarentzat.

SUGE-BELARRA Eskularruak jauntzita bildu, azala gorritu eta 
erre baitezake.

XIXARI-BELARRA Beherakoa eta goragalea eragin ditzake 
egunean gramo bat baino gehiago hartuz gero.

HUNTZA Abortoa eragin lezake baita beherakoa eragin 
ere.

GIBEL-BELARRA Freskuan toxikoa bada ere, behin idortu 
ondotik ez. 

ZEIN DA SENDABELAR EGOKIENA?
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Giltzarri
Abesbatzaren
oharra

Joan den maiatzaren
8an Giltzarri abesbatzak
kontzertua eskaintzekoa
zuen Igantziko elizan.
Kontzertua bertan be-
hera gelditu zen, abes-
batzako zenbait kide gai-
xotu zirelako. Elizara kon-
tzertua entzutera joan zi-
renek, ez zuten bertan
behera geratu zenaren
abisurik jaso. Barkame-
nak Giltzarri abesbatza-
ren izenean. Barkatu era-
gozpenak. Hala ere, kon-
tzertua atzeratu egin da.
Honen berri jasoko du-
zue. Agur bero bat.

Giltzarri Abesbatza

Leitzako Asketa
Abesbatza Parisen
izan da

Asketa abesbatza 30
ahotsez osatutako tal-
dea da, bertan, 15-32 ur-
te bitarteko 21 neska eta
9 mutil ari direlarik. Par-
taideak gazteak izanik,
egonkortasun gutxiko ko-
rua da baina hala ere,
oztopoak oztopo irautea
lortzen du. Asketak ja-
danik 22 urte beteak di-
tu (koru misto bezala ha-
mar), azken 14 urteak
Juan Bautista Irazokiren
zuzendaritzapean joan
direlarik.

Koruak beti atsegin
izan du bidaiatzea eta
Katalunia aldera 3 aldiz
joanak dira, bestalde
orain arte irteerarik luze
eta garrantzitsuena Po-
loniara egin zuten. Abes-
batzak bazeramatzan bi
urte bidaiarik antolatu ga-

be baina aurten lan ho-
rietan murgildu ziren bu-
ru belarri.

Le i t zako  A ske ta
Abesbatzako kideak, Pa-
risko Euskal Etxekoekin
kontaktuan jarri ondotik,
bertara joateko eskain-
tza polita izan zuten. Bai-
na ondoren, talde txikiek
duten arazo larriena
saihestea zetorren, di-
ruarena. Hala eta guztiz
ere, gogoa izanez gero
hori ere moldatzen da,
zozketa egin, diru pixka
bat han eta hemen es-
katu eta falta dena pol-
tsikotik jarriz. Datekin go-
rabeherak izan ondoren,
azkenean Apirilaren 14-
tik 19-ra Saint Ouen-ra ,
Parisko Euskal Etxea ko-
katua dagoen herrira jo-
an ziren. 

Frantziarako autobu-
sa abesbatzak ordaindu
eta egonaldia, euskal
etxean bertan egin zu-
ten han egokitu zieten

gela batean lo eginez.
Otorduak prestatzeko su-
kaldea ere beraien esku
izan zuten eta aipatu be-
harra dago, otorduak,
garbiketa eta abar, ko-
rukoek beraiek egiten zi-
tuztela eta ezin hobeki
moldatu omen ziren, guz-
tia, txandak, menuak,
etab... primeran antola-
tuak bai zituzten.

Parisen hainbat toki-
tan abestu zuten, parke,
metro, opera atarian...
baina 2 kontzertu ofizial
eman zituzten. Igande-
an Saint Denis Katedra-
lean meza ondoren, eliz
musikaz osatutako ema-
naldi interesgarria es-
kaini zuten.

Arratsaldean berriz,
abesbatzak Saint Ouen-
go Notre Dame du Ro-
saire euskal etxetik 50
metrotara dagoen elizan,
kontzertu bikaina eskai-
ni zuen. Kontzertu ho-
netan euskara hutsezko
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Zenbateko altuera duzu? Gaurko
gazteen neurriaren barne al zaude?
1,83 metro. Nik uste baietz.
Korala utzi, berriro hasi… Zure aho-
tsa berezia al da?
Nere ahotsa normala da, denena be-
zalatsukoa.
Ikasle mundua oraingoz bukatua,
lan munduan ari zara, gogorrena
zein da?
Lan mundua gogorragoa egiten da.
Shin-Shan taldeko futbolaria zara,
zein postuetan aritzen zara?
Eskuinetik aritzen naiz.

Muslari amorratua, edo denbora pa-
sa bezala hartzen duzu?
Hasi nintzenean denborapasa, baina
orain… afizio haundia.
Koadrilan zure ahotsa gehien en-
tzuten dena da, liderra al zara?
Nere ahotsa ez da gehiago entzuten,
denena bezalaxe. Ez dugu lider be-
harrik, ongi eramaten gara eta.
Ehiztari hitzak zer gogoratzen dizu?
Nire afiziorik haundiena. Urteko hila-
beterik gogokoenak niretzat.
Lagun bateri, zer birtute eskatzen
diozu?
Konfidantza.
Zerk amorratzen zaitu?

Parrandak.
Nesken gaiaz aparte, ze gaiak go-
goko dituzu?
Kirola, ehiza… denek bezala.
Zer eskatzen diozu geroari?
Osasuna… eta ongi bizitzea.

• 11 GALDERA LABUR•

Iker BARANDIARAN
Aresoko abeslaria, futbolaria eta muslaria

PINTURAK
DROGERIA

• Esmalteak
• Bernizak
• Lasurea urpintura
• Margo klase guziak

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal duen makina

10 minututan
zuk nahi duzun kolorea

Profesionalentzat prezio berezia

Helbide berria:
Zalain auzoan, 

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

BERA

abestiak izan ziren en-
tzun gai eta gainera eus-
kal instrumentuen, txis-
tu, esku soinu, pandero,
eta abarren laguntza izan
zuten zenbait abestietan.
Hau da, euskal folklorea
abestien bidez ezagu-
tzeko aukera ezin hobea
izan zutela Paristarrek.
Emanaldira, jendetza
hurbildu zen eta izuga-
rrizko arrera egin zieten
abesbatzakoei, entzule-
ek CD-ak eskatzen ziz-
kieten (orain arte ez du-
te grabaketarik baina hu-
rrengorako pentsatzeko
gaia dela diote), beste
batzuk eskua eman eta
eskerrak ematera etor-
tzen zitzaizkien eta Pa-
risko euskaldun batzuk
negar malkoei ere ezin
izan zien eutsi.

Guzti honetaz gain
abesbatzakoek egun li-
bre batzuk ere erreser-
batu zituzten Paris eta
bertako toki, monumen-
tu, museo, gastronomia,
kultura eta ohiturak zer-
txobait ezagutu eta ho-
rietaz gozatzeko. Lan
gehiegi egitea ere ez da
komeni!

Paris, garesti sama-

rra den arren zoragarria
dela diote abesbatzako-
ek eta ahaztezinak diren
bidai horietakoa izan
omen da. Antolaketa tal-
dean aritu direnek espe-
ro baino hobeki ere ate-
ra dela diote, ez bait du-
te inolako arazorik izan,
eguraldia ere alde izan
dutelarik.

Paristik Asketa Abes-
batza indar berritua eto-
rri dela diote eta oraindik
beste bidai bat antola-
tzen hasiko ez diren
arren, hurrengo bat iza-
nen dela garbi dute. No-
ra? Auskalo!!

Ainhoa V.
Leitzako 

Giltzarri Abesbatza

• IRAKURLEAK MINTZO • 
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KULTURA

ttipi-ttapa
Aizkolegi taldeak, na-

tura babesteko bertze
ekitaldiekin batera, Ber-
tsopaper Saria antola-
tu du aurten lehen aldiz.
Hiru mailatan banatuko
dituzte parte hartzaile-
ak. A mailan, 8 urtetik
12 urte bitarteko neska-
mutikoek parte hartuko
dute eta guttienez bi ber-
tso egin beharko dituz-
te. Irabazleak oroigarria
eta liburu lote bat jaso-
ko du. 12 urtetik 16 ur-
te bitarteko B mailan lau
bertso aurkeztu behar-
ko dira guttienez eta le-
hen saria oroigarria eta
liburu sorta izanen da.
Hamasei urtetik goitiko
C mailan guttienez sei
bertso osatu beharko di-
ra eta sari nagusia oroi-
garria eta 150 eurokoa
izanen da.

Bertsoek Bidasoa
erreka hartuko dute gai-
tzat eta partehartzaile-
ek nahi adina bertso-
paper bidal ditzakete.
Lanak maiatzaren 24a
baino lehen aurkeztu be-
harko dira helbide ho-
netan: Aizkolegi Taldea; 

Bertizko Partzuergo Tu-
ristikoa; Bertizko Natur
Parkea; 31720 OIERE-
GI. Harremanetarako
948 592323 telefonora
deitu behar da edo con-
sorciobertiz@cin.es
posta helbidera idatzi.

Lanak makinaz ida-
tzita aurkeztu beharko
dira, bi lerro zuri utziz.
Lan bakoitzaren orijina-

la eta kopia bat bidali
behar dira eta izengoi-
tiz sinatuko dira. Apar-
teko gutunazal itxi ba-
tean datu hauek jarriko
dira: egilearen izena,
adina, helbidea, telefo-
noa eta beharrezkoak
diren gainontzeko xe-
hetasunak jarriko dira
eta gutunazalaren kan-
poaldean izengoitia ida-

tziko da. 
Epaimahaia Aizkole-

gi taldeak izendatuko
du, horretarako pertso-
na adituak aukeratuz.
Epaimahaiaren eraba-
kia aldaezina izanen da.
Epaia ekainaren 6an
emanen da jakitera, In-
gurumenaren Nazioar-
teko Egunean, Bertizko
Natur Parkean.

Aizkolegi taldeak Bidasoari buruzko
Bertsopaper Saria antolatu du
Lanak maiatzaren 24a baino lehen aurkeztu behar dira

ARGAZKIA: D.NAVARRA

Nafarroako ikasleei zuzendutako Ipuin Historikoen hirugarren lehiaketan,
euskarazko lanen artean lehendabiziko saria eskuratu du Berako Toki Ona
Institutuan ikasten duen Jon Etxague Goia aranztarrak –aitzinean, ezkerre-
tik hasita lehendabizikoa–, «Errege izateko jaio nintzen» idazlanarengatik. 

SAROBE
okindegia

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

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

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

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

III. Ipuin eta
Marrazki
lehiaketak
antolatu ditu
Iturengo
Ibintzak
ttipi-ttapa

Iturengo Ibintza
taldeak hirugarren
urtez ipuin eta
marrazki lehiaketak
antolatu ditu. Ipuin
lehiaketan, Lehen
Hezkuntzako 5. eta
6. mailakoek
«Estralurtar batekin
bizitzen» gaiari
buruz idatzi beharko
dute eta 3. eta 4.
mailakoek «Ispilu
baten aurrean»
gaiari buruz.
Marrazki lehiaketan,
Lehen Hezkuntzako
1. eta 2. mailakoek
«Uda» izanen dute
inspirazio iturri eta
H a u r
Hezkuntzakoek gai
librea izanen dute.
Lanak aurkezteko
epea ekainaren 4an
akituko da eta sari
banaketa, berriz,
ekainaren 12an
eginen da Iturengo
Herriko Etxeko
G a n b a r a n ,
18:00etan.

Bertze aldetik,

KULTURA
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Amaia eta Ainhoa
Aurtengoan maia-

tzak hasiera beltza izan
du beratarrontzat, joan
zen maiatzaren 1eko
arratsean hiru emaku-
mek bizia galdu bait zu-
ten Larungo Gainetik be-
tti heldu zirela. Larungo
Udako Etxea Bentan la-
naldia akautu eta Bera-
ra bueltan zetozela, Nis-
san Terrano autoa bi-
detik atera eta maldan
betti amildu zen. Ondo-
rioz, Mari Lopez Orte-
ga, sortzez madrildarra
baina aspalditik Beran
bizi zen 56 urteko ema-
kumea, Natalia Cheba-
nenko, 27 urteko ukra-
niarra eta Ximena Por-
tero Tobar 24 urteko gaz-
te ekuatoriarra, zendu
ziren. Azken emakume
honen urte terdiko se-
mea, Ander, onik atera
zen istriputik. Auto gi-
daria, Maria Luisa Rudi
Arrondo 59 urteko ema-
kumea, ospitalean ope-
ratu eta badirudi pixka-
naka osatzen ari dela
eta Maria Teresa Telle-
txeak, adin bereko ema-
kumeak, zauri arinak
izan zituen. 

Hori gutti balitz, as-
telehean bertze mutil
gazte baten istripuaren

ber r i  i zan  genuen.
Eduardo Fagoaga, gaz-
te beratarra, Xerezetik
bueltan zetorrela, moto
istripu baten ondorioz
zendu zen. 

Oskar Goñi
zinegotzi ohia
askatu zuten

Iazko apirilaren 29tik
atxilotuta zegoen Oskar
Goñi zinegotzi ohia eta
joan zen apir i laren
20ean atera zuten Al-
calá Mecoko espetxetik
kasik urtebete egin on-
dotik. Udalbiltzaren kon-
trako polizia operazio-
an Baltasar Garzón
epaileak atxilotuarazi
zuen  Oskar Goñi gaz-
te beratarra. Espetxetik
ateratzeko, hala ere, 30
mila euroko fidantza or-
daindu behar izan zu-
ten bere senideek. Egun
berean Espidobaita el-
kartean ongietorria es-
kaini zitzaion. Jende au-
nitz bildu zen eta txala-
parta, bertsolariak eta
berendu-afaria ez ziren
fal tatu.  Maiatzaren
15ean, larunbatarekin,
ere omenaldi polita izan
zuen Oskarrek. Arra-
tsaldeko 19:30etan ha-
si eta hainbat ekitaldi
egin ziren: bertsoak,

dantzak, oroigarrien es-
kaintza eta akautzeko
afari ederra egin zen he-
rriko jatetxe batetan. 

Postari berriak 
Berako Posta bule-

gotik jakinarazi dutenez,
maiatzaren 10etik ain-
tzinera postari berriak
ari dira lanean herriko
korreoa banatzen. Lan-
postu finkoak adjudika-
tzeko azterketa egin zen
bere garaian eta orain
arte herriko posta ba-
natzen zuten hiru pos-
tariek postua utzi eta be-
rriak sartu dira. Honek
eragin ditzakeen era-
gozpenak eta hasieran,
posta banatzerako or-
duan izaten ahal diren
atzerapenak barkatzea
eskatu dute posta bule-

gotik. Bi mila edo bi mi-
la bortzehun erabiltzai-
le ingururi eragiten die
lanpostu aldaketa ho-
nek, egunero, bi mila
bortzehun bat bidalke-
ta partitzen bait dituzte
postari hauek. Honetaz
gain, garrantzitsua iza-
nen litzateke helbideak
eguneratzea banaketa
lana errazteko eta  ger-
ta daitezkeen itzulpenak
ekiditzeko. 

Margo
erakusketa 

Datorren maiatzaren
22tik 30era Berako pin-
tura taldeak margo era-
kusketa zabalduko du
Kultur Etxeko erakus-
keta gelan. Pintura Tal-
deak dagoeneko 14 ur-
te daramazki Kika Sas-

tre irakasle Hondarribi-
tarrarekin lanean. Aur-
ten 25 ikasle daude, 16
haur eta 9 heldu. Urte-
an zehar ikasi eta egin-
dako lanak ikusgai ja-
rriko dituzte eta aurten-
go gaia librea izango da.
Helduek nagusiki lore-
ak eta figurak jarriko di-
tuzte ikusgai gutti gora
behera 35 obratan eta
haurrek batez ere mu-
gimendua isladatzen du-
ten lanak aurkeztuko di-
tuzte. Honetaz gain,
Juan Larramendi mar-
golari beratarra haurrek
nola ikusten duten eta
Picassoren eragina
agertuko dira erakuske-
tan. Astelehenetik igan-
dera 18:00etatik 20:00-
etara zabalik egonen di-
ra Kultur Etxeko ateak. 

Lau pertsona hil
dira maiatzean bi
istripuetan
Oskar Goñi zinegotzi ohiari
ongietorria egin diote

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Mugaz Gain
Mugaz Gain antzerki jaialdiak hamargarren urtea bete du aurten. Maiatzaren
6 eta 7an izan ziren lehendabiziko emanaldiak Kultur Etxean, baina antzer-
ki gosez gelditu denak izanen du berriz ere Mugaz Gain jaialdiaz gozatzeko
aukera, maiatzaren 20 eta 21ean leku berean. Bertzalde, Escena Dantza jaial-
diaren barnean bi emanaldi antolatu  dira Beran. Maiatzaren 15ean Joakin
Grilok “Grilo” flamenko ikuskizuna eskaini zuen eta maiatzaren 22an, Al-
danza eta Sybaa konpainiak etorriko dira dantza garaikide saioa eskaintze-
ko, Kultur Etxean izanen da 20:00etatik aintzinera. Sarrerak 3 euro balio du.

BERA

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

& 948630052•Zalain•BERA



Aitor AROTZENA
Lesakako Gaztik tal-

deak antolatuta «Eus-
karaz antolatu!» lema-
pean Gazte Eguna 04
ospatuko da maiatza-
ren 29an, egitarau be-
te-betearekin. Goizeko
11:00etatik aitzinera
hainbat ekitalditan par-
te hartzeko modua iza-
nen da: frontoi gibelean
eskalada izanen da;
udaletxeko arkupetan
sormen birziklatua eta
kamiseta tailerra eta
11:00etatik 13:00etara
EHNAren tramitazioa
eginen da Eskol-ttikin.
Eguerdiko 12:00etan
bertso pilota izanen da
be heko  f r on to i an .
15:00etan kantaldia es-
kainiko du Jonuk Arra-
no elkartean. 17:00etan
plaza ingurura hedatu-
ko da besta giroa, ber-
tan tailer ezberdinak, ka-
misetak, taloak, irratia
eta malabarrak izanen
baitira. 18:00etan era-
kusketa, haur antzerkia,
perkusioa eta elkarriz-
ke ta  i zanen  d i r a .
19:00etan sexu tailerra
izanen da eta 20:00e-
tan gaztesarea.com
emanaldia Atxaspin.
20:30etan trikipoteoa
eta karrika animazioa
izanen da eta eguna bo-
robiltzeko 22:00etan
kontzertua izanen da

frontoiaren gibelaldeko
aparkalekuan Ken7,
More eta Nok taldeekin

eta DJ Axular disko jar-
tzailearekin. Joan den
hilabeteko Gazte Olin-

piada arrakastatsuaren
ondotik, gazteek lanera-
ko prest segitzen dute.

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Espainiako Gerraren ondorioz Euskal Herriko haurrek bizi zuten sufrimen-
dua eta erbestea taularatu zuten maiatzaren 8an Zambra aretoan Kukai dan-
tza taldeak eta Ttanttaka antzerki taldeak. «1937 gogoaren bideziderrotik»
izeneko ikuskizuna taularatu zen eta espero baino jende guttiago bildu ba-
zen ere, bertan izan zirenek emanaldi ikusgarriaz gozatu ahal izan zuten. Zu-
zeneko musika Juan Mari Beltran musikariaren eskutik izan zen, koreogra-
fia Jon Maia dantzari bikainaren eskutik eta gidoia Mireia Gabilondo aktore
eta gidoigilearen eskutik. 
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LESAKA

Maiatzaren 29an Gazte Eguna
antolatu dute herriko gazteek
Ken7, More eta Nok taldeek kontzertua eskainiko dute

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA
DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

Ortzegun honetan,
maiatzak 20, Atentzio
goiztiarra edo «Aten-
ción temprana» pro-
gramaren aurkezpena
eginen du Belen Com-
pains pediatrak Herri-
ko Etxean, 19:30etan.
Elaia elkarteak anto-
latu duen ekitaldian,
azken urteotan pres-
tatu duten osasun pro-
grama honen berri
emanen dute.
Bertze aldetik, kultur
egitarau zabala izanen
dugu hemendik hila-
bete bukaerara. Maia-
tzaren 26an, asteaz-
kenarekin, Sequenza
klarinete emanaldia
izanen da 18:30etan
Kasinoan eta maia-
tzaren 29an, larunba-
tarekin, Mairu haur an-
tzerki tailerraren ema-
na ld ia  Arkupe tan
18:00etan.

Atentzio
goiztiarra
programaren
aurkezpena

Belen COMPAINS
PERTSONAIA

Besta Batzordea horretan
saiatu baldin bada ere, aurten-
go Sanferminetan ez da entzie-
rrorik izanen, lege araudiak ez
baitu horretarako baimenik ema-
ten. Hasieran, Albistur karrikan
barna egitea zen Besta Batzor-

dearen asmoa, baina zezenen
aitzinean ibili ohi den jendeak
bertze ibilbide bat proposatu
zuen: Matxinbeltzeneatik Igan-
tzi alderako norabidean abiatu
eta Morrontxoneatik Ote karri-
kara sartu, handik zuzenean pla-

zaraino joateko. Baina segurta-
sun arauak ez ditu betetzen ibil-
bide honek. Halere, plazan ze-
zenak izanen dira, aurten egun
bat gehiago gainera: peñen egu-
nean arratsaldez. Bestek ere
egun bat gehiago izanen dute.

Entzierrorik ez da izanen aurtengo Sanferminetan
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Joseba eta Nerea
Urtero bezala ekai-

naren lehenbiziko aste
hondarra aukeratu du
Altxata Kultur Elkarteak
Gasna eta Artisau Fe-
ria Eguna antolatzeko.
Aurtengoa XII. edizioa
izanen da eta egitarau
zabala prestatu dute
egun guzirako. Goize-
an eskualdetik nahiz
kanpotik etorriko diren
artisauek hartuko dute
herriko frontoia eta eu-
ren lanak erakutsiko di-
tuzte eguerdi parterar-
te. Bertzalde, egunari
izena ematen dion lehia-
keta eguerdiko 13:30-
etan gauzatuko da. Izan
ere, orduan emanen di-
ra epaimahaiak eraba-
kitako sariak. Hauek
goiz osoa izanen dute
gasna probatzen ari-
tzeko eta gasna era-

mateko berriz, goizeko
hamaikak arte izanen
da epea. 12:30etan he-
rriko trikitilariek saioa es-
kainiko dute frontoian.
Eguerdiko 14:30etan
herri-bazkaria eginen da
frontoian bertan eta ar-
tisau guziak nahiz he-
rriko hainbat lagun bil-
duko dira bertan. Izena
eman nahi dutenek Al-
txatako juntakide ba-
tengana jo beharko du-
te edo bertzenaz Herri-
ko eta Elutsa ostatue-
tan erosi beharko dute
txartela. Eguna akau-
tzeko, dantza-saio poli-
ta eskainiko dute herri-
ko dantzari ttikienek
arratsaldeko 17:30etan.
Aipatu, egun guzian
ikusgai egonen dela es-
kulanetan aritzen diren
emakumeek prestatu-
tako erakusketa Andre

Mari emakumeen el-
kartean. 

Altxata
elkartearen
bazkide
kanpaina

Urte andana pasatu
da Altxata Kultur Elkar-
tea sortu zenetik. Orduz
geroztik, kulturarekin ze-
rikusia duten hainbat
ekitaldi antolatu ditu, be-
ti ere herria bizitu nahi-
rik. Hala ere, herriko zen-
bait sektoretan ez da-
goela hagitz integratua
jakinarazi digute eta hu-
tsune hori betetzeko
bazkide berriak sartze-
ko kanpaina paratu du

martxan. Horretarako
bazkide-orriak banatu
zituen aitzineko TTIPI-
TTAPAn aldizkariarekin
eta interesatuek orri
hauek bete eta junta-ki-
de bati eman beharko
dizkiote. Bertzela, Kul-
tur Etxe azpian dagoen
buzoian utzi beharko di-
tuzte. 

Jaunartzeak
Heldu den maiatza-

ren 30ean eginen dute
sei haurrek beren le-
henbiziko jaunartzea.
Aurten hauek izanen di-
ra: Matiseneko Izaro Iri-
barren, Errotagaraiko
Miren Lasaga, Antso-

neko Bordako Iñaki Ga-
llardon, Behekoetxeko
Itsaso Elizagoien, Ar-
buruko Oier Iturria eta
Arretxeberriko Unai Al-
tzuguren

Zuzenketa
Aurreko alean Etxa-

larko erroaldoien ezau-
garri bat beso mugiko-
rrak izatea dela erran
genuen, Bortzirietako
gainerako herrietan be-
zala, baina informazioa
ez da erabat zuzena.
Nafarroa osoan bortz
herritan daude bakarrik
ezaugarri hau daukaten
erraldoiak eta horieta-
ko bat Etxalar da.

Ekainaren 6an
eginen da aurtengo
Gasna eta Artisau
Feria Eguna
Pakita Altzugurenek Estankoa
ireki berri du Elutsa Ostatuan

ETXALAR

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Duela sei urte hartu zuen Pakita Altzuguren herritarrak Elutsa ostatua. Or-
dutik ostatua martxan izan du baina estanko-lizentziarik ez zuela eta, zerbi-
tzu hori itxia izan du orain dela bi aste arte. Joan den maiatzaren 6an hasi
ziren estanko gisa lanean, momentuz tabakoa, sobre eta seiluak salduz. 

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

Altzate, 19•948630786 •BERA & 948631076 • BERA
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Nerea ALTZURI
Gero eta hurbilago

dute mendigoizaleek
tontorrez-tontor Aran-
tzako itzulia egiteko egu-
na. Ekaitza mendi tal-
deak eta Gazte Asan-
bladak antolatu eta hain-
bat laguntzaile dituen
ekimena da. Maiatza-
ren 30ean izanen da
mendi ibilaldia eta az-
ken ukituak ematen bu-
rubelarri ari dira antola-
tzai leak. 6:30etat ik
8:00etara izanen da ate-
ratzeko tenorea herriko
plazatik eta Anibar, Una-
nu, Itsazelaia, Izu, Oi-
largata, Ibiltza, Ekaitza,
Mendaur, Mairubara-
tzeta eta Zepurutik iga-
roz berriz ere herrira itzu-
liko dira ibiltariak, 32 ki-
lometro inguruko ibilal-
dia egin ondotik.

Bien bitartean, teno-
reari begira antolatzen
diren hainbat mendi ibil-
bideetan bertze bat
Mendaurrera izanen da
ekainaren 7an. Ohitura
izugarria dago herritik
eta inguruetatik Terni-
dara joateko. Azken ur-
tetan bezala, Ekaitza el-

karteak bazkaria anto-
latu du egun horretan
Senberroko bordan.
Bazkaria bertan eginen
da eta ondotik trikitila-
riak izanen dira. Baz-
karian parte hartu nahi
duenak maiatzaren 30a
baino lehen izena Xabi
Altzuriri edo Patxi Mu-
tuberriari eman behar
dio.

Saritutako
historia lana

Nafarroako Uniber-
tsitateak azken urteetan
egiten duen lehiaketa
batean sari nagusia he-
rrian gelditu da bertze
urte batez. «Escribe un
relato histórico» izene-
ko lehiaketan, euska-
razko adarrean Jon
Etxague gazteak hartu

du sari nagusia «Erre-
ge jaio nintzen» izene-
ko istorioarekin. Azken
bi urtetan ere saridun
nagusiak aranztarrak
izan dira lehiaketa be-
reberean: Mirari Maizek
duela bi urte eta Ain-
tzane Iturriak iaz jaso zi-
tuzten sariok. Hiru la-
gunentzat Madrilen as-
teburu bateko egonal-

dia eta liburu sorta bat
jaso ditu Jonek sari mo-
duan.

Bidasoako
txirrindulari Bira

Bidasoako Itzuliaren
32. edizioa egin zen jo-
an den astean, hilaren
12an abiatu eta 15ean
bukatzeko. Bigarren eta-
pak herrian izan zuen
helmuga, Hendaiatik
abiatuta. Biharamone-
an, ortziralean, etapa-
ren abiada ere herritik
egin zuten txirrindula-
riek Hondarribiara joa-
teko.

Bigarren Mendi Itzulia izanen da
hilabetea bukatzeko
Ekainaren 7ko Ternida egunerako bazkaria antolatu du Ekaitza elkarteak

UTZITAKO ARGAZKIA

Fjord musika taldeak, bere estreineko emanaldia eskeini zuen joan den api-
rilaren 23an Arantzako Aterpean. Talde berria da Fjord eta taldeko musika-
rien artean Iban Zugarramurdi aranztar baterijolea partaide eta taldearen sor-
tzailetako bat da. Urteetan izen haundiko euskal talde beteranoetan arituta-
ko partaideek osatzen dute Fjord taldea: Etsaiak, Sutagar eta Ekon. Iban Zu-
garramurdi, 29 urteko aranztarra ttiki-ttikitik murgildu da musika saltsan eta
zehazki baterijole lanetan. Geroztik, Mecaniciens, Baldin Bada, Paralelos,
Anje Duhalde, Alaitz eta Maider eta Sutagar taldeetako bateriajolea izan da
eta bertze hainbat taldetan kolaborazioak egin ditu.

A
R
TE

K
A
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I

Langile Autonomoak

Nekazariak eta mendi-langileak

Nominak eta Aseguro Sozialak

Lan-kontratutarako laguntzak

Enpresa berri ezberdinen sortzea

Diru-laguntza ezberdinak

Kontabilitateak

IVA eta IRPF

Errenta aitorpenak

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

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

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

& 948 634179
ARANTZA

Kanposantu
berrituaren
inaugurazioa
ttipi-ttapa

Maiatzaren 8an
egin zen hilerri berri-
tuaren inaugurazio eki-
taldia. Udal agintarie-
kin batera, Alberto Ca-
talan, Toki Adminis-
trazioko kontseilaria
izan zen ekitaldian. Za-
baltze lana egiteko,
80.000 euroko inber-
tsioa egin da eta Na-
farroako Gobernuak
31.535,11 euroko di-
rulaguntza eman du.
Sasoi Eskabazioak
izan da lanak egin di-
tuena, bertzeak bertze
374 metro koadro
gehiago emanez hile-
rriari.

ARANTZA



Oskar TXOPERENA
Buru-belarri ari dira

lanean Biltoki Elkarteko
kideak heldu den ekai-
naren 5ean herrian iza-
nen den bizikleta proba
prestatzen. Aspaldi sa-
mar banatu zizkietan la-
guntza eskariak etxe ko-
mertzialei eta beha-
rrezkoak diren baime-
nak ere hartuak dituzte.
Orain arte izandako bi
probak hilabete bat be-
randuago egin izan di-
ra, baina aurten ain-
tzindu egin dute proba.
Aldaketa tekniko ttiki ba-
tzuekin, ibilbide bera iza-
nen du laiterketak: Frain
kaxkotik aterako dira eta
Barazarrearen atarian
akautu. 

Ez ditu Biltoki Elkar-
teak honengatik tradi-
ziozko ibilaldiak aldera
batera utzi. Joan den la-
runbatean hogeita bor-
tzen bat lagun ziren Goi-
zuetara joatekoak, uda-
berriroko bidean. Ez da
garai batean bezala au-
tobusa betetzen, baina
ez dago gaizki ere. Egun
ederra pasatu izanen
dute, dudarik gabe.

Kanpaldi garaia
eskolan

Hasiak dira dagoe-
neko eskolako haurrak
kanpaldietan. Bigarren
zikloko haurrak -3. eta
4. mailakoak- Honda-

rrabian ziren egoteko-
ak aste honetan bere-
an, 17, 18 eta 19an. On-
dotik, 24, 25 eta 26an,
lehenbizko ziklokoak jo-
anen dira leku berera.
Eta azkenik, Haur Hez-

kuntzakoak, eskolako
ttikienak egun pare bat
pasatuko dute Zarau-
tzen, maiatzaren 27 eta
28an. Badira maila ho-
ni dagokionez berri onak
eskolan.

herriz herri
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Bizikleta Jaitsiera proba
ekainaren 5ean izanen da
Euskal Herriko Jaitsiera Txapelketa izanen da aurten jokoan

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA

Gogor entsaiatzen ari da Igantziko Abesbatza azken bolada honetan. Izan
ere, bi kontzertu garrantzitsu ditu heldu den hilabetean, biak Lizarran. Le-
henbizikoan, ekainaren 5ean, Giltzarri Abesbatzarekin batera abestuko du
Lizarrako kultur ekitalden barrenean, seina kanta banaka eta pare bat elka-
rrekin. Ekainaren 19an, berriz, eginen da ohikoa bihurtzen ari den Abesba-
tzen Elkartaratzea. Orain arte udazkenean egin izan da, baina aurten Liza-
rrako Abesbatzak data aldatu nahi izan du bere ekitaldien egutegira hobe-
kiago egokitzeko. Lizarrako Abesbatzakoek udazken aldera etortzekoak di-
ra kantatzera. Bertzalde, Giltzarri Abesbatzak maiatzaren 8an Igantzin eman
behar zuen kontzertua bertan behera gelditu zen zenbait kantariren gaixo-
tasuna zela medio.

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Neskak bikain
palaz
Maitzaren 2an Etxarri-
Aranatzen jokatutako
Euskal Herriko elkarte
arteko finaletan Amaia
Goienetxe eta Ane
Sainzek txapela lortu zu-
ten kadete mailan. Au-
rizberriko bikote baten
aurka jokatu zuten fina-
la. Erran behar da gai-
nera 13 urte bertzerik
ez dituela Anek eta mai-
la honetan bertze urte
bat  jokatzen ahal due-
la oraindik. Gazteago-
ak ere ederki ari dira,
orain Hernanin eta Etxa-
rri-Aranatzeko txapel-
ketetan jokatzen.

Itturrixar
moldatzeagatik
saria
Cederna-Garalurrek an-
tolatutako deialdiaren
barrenean, maiatzaren
13an Agoitzen 4.000 eu-
roko saria eman zioten
Igantziko Herriko Etxe-
ari Berrizaun auzoko
trenbidearen ondoan
dagoen Itturrixar iturria
moldatzeagatik. Lanak
Herriko Etxeak finan-
tziatu bazituen ere, be-
rrizaundarrek egina zu-
ten moldatzeko eskaria
eta baita eskulana ere
auzolanean.

FLASH
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ttipi-ttapa
Garai batean Ameri-

ketan ibilitako artzainek
urteroko besta egin zu-
ten maiatzaren 1ean
Sunbillan, 1987 urtetik
honat egiten duten be-
zalaxe. Ulibeltzak el-
kartean 30 bat lagun bil-
du ziren, gehienak he-
rrikoak, Iruribietako Fer-
min Zelaietak, Itxegiko
Jose Mari Arretxek eta
Istolako Jesus Mari Jo-
rajuriak prestatutako
otorduen inguruan. Su-
kaldariekin batera, Es-
kernekobordako Pedro
Mari Altzuri, Iosporroa-
ko Manuel Arretxea, On-
dartzeako Jose Manuel
Elizondo, Galtzadako
Jose Mari Jorajuria, Is-
tolako Juanito eta San-
tos Jorajuria, Tresen-
bordako Eusebio eta Lu-

cio Irazoki, Estamoako
Javier Agirre, Mugerdi-
ko Juan Luis Altzuga-
rai, Migeleneako Pedro
Irigoien, Etxegiko Pan-
txo Arretxea, Arrigazte-
luko Miguel Irigoien,
Erratzeneako Manuel
Agesta, Joantxeneko-
bordako Jose Mar i
Sainz, Iruribietako Eu-
sebio Zelaieta, Mikele-
neako Jose eta Juan Iru-
reta eta Zubizargaina-
ko Eugenio Arretxea
izan ziren ospakizune-
an, Igantzi, Lesaka, Ul-
tzama eta Tiebasetik
etorritako bertze ba-
tzuekin batera. 

Beti bezala bazkari
sendoa izan zuten eta
hori laguntzeko, lur az-
pian egositako ogia,
«Ameriketako artzain
euskaldunen erara».

Ameriketan ibilitako
artzainek urteko
besta egin zuten
Maiatzaren 1ean bildu ziren
Ulibeltzak elkartean

SUNBILLA

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Amerikan izandako artzainen bestan bildutakoak goitian eta lur azpian ego-
sitako ogiak erakusten beheitian.
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

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

Ameztia karrika•DONEZTEBE
Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

iturgintza
Kalefakzioa • Saneamendua • Gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA
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ttipi-ttapa
Doneztebeko EAJ-

PNVko udal taldeak He-
rriko Etxeak EAko bo-
tuen bitartez gauzatze-
ko bidean duen  trafiko
araudi berriaren aurka-
ko jarrera agertu du. Tti-
pi-ttapan eta bertze zen-
bait komunikabidetan
agertutakoa zuzendu
nahizik, Alfredo Zuga-
rramurdi zinegotziak
errandakoaren arabera,
«lur azpiko aparkale-
kuak egitea ez da PNVk
proposatzen duen ir-
tenbidea. Lur gainean
eremuak dituztenei lur
hori komertzioendako
aparkalekuak egiteko
erosi eta trukean jabe-
endako lur azpiko apar-
kaleku batzuk egitea
egokiagoa da». Herriko
trafiko arazoak azken
legealdietan udalak izan
duen politika kaxkarra-
ren ondorio dela uste du
Zugarramurdik: «Eraiki
eta eraiki egin da, bai-
na etxebizitza horieta-
ko bizilagunek autoa
nonbait utzi behar dute.
Eta arazo horreri ez zaio
irtenbiderik eman». 

Bordatxoko aparka-
lekutik zubia egitea ere
ez dela zentzuzkoa us-
te du PNVko udal tal-
deak, «pixko bat goiti-
xeago bertze zubi bat
egin behar dela kontuan
hartuz, metro guttitan hi-
ru zubi izanen genituz-
ke. Gainera, Bordatxo-
ko jabeak momentuz ur-

tebeterako utzi nahi du,
eta gero zer? Urtebete-
rako 9 milioi pezeta gos-
tatzen den zubia egin
behar da, gero aparka-
lekua erabiltzerik izanen
dugun jakin gabe?». EA-
rekin solasteko zailta-
sunak izan dituztela ere
adierazi digu Zugarra-
murdik: «Lau hilabete

bilera eskatzen aritu eta
behin bilduta hogei mi-
nututan akitu zen sola-
saldia». Arazo honetaz
solasteko eta soluzioak
bilatzeko batzorde bat
osatzea ere proposatu
omen zuen alkateak, bi
taldetako lau zinegotzi-
rekin, «baina orain arte
ez da deus egin».

PNVko udal taldea trafiko araudi
berriaren kontra agertu da
Azken legealdietan eraikuntza politika kaxkarra egin dela uste du

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…

DONEZTEBE

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Udaberriko Feria egin zen maiatzaren 7an, eguraldi euritsu eta hotzari aurre
eginez. Ez zen jende aunitz bildu, baina zenbait azienda ikusi ahal izan zi-
ren Merkatuko Plazan.

FLASH
La Union
Kasinoaren
urteko besta
ospatu zen
Doneztebeko La Union
Kasinoa elkarteak Baz-
kidearen Eguna ospatu
zuen maiatzaren 8an,
berrikuntza haundiekin.
Orain arte, normalki irai-
lean eta igandearekin
egiten zen bazkariare-
kin ospatzen zuten egun
hau. Azken urteetan, al-
diz, udaberrira aldatu
dute data, irailean baz-
kide aunitz oporretan
izaten zirelakoz eta zen-
baitetan Santa Leoka-
dia egunarekin egoki-
tzen zelako. Eta aurten,
lehen aldiz, larunbate-
an egin zen afari bate-
kin ospatu zen bazki-
deen eguna. Afal ondo-
an, dantzaldia eta dis-
koteka izan zen.

Picarral
abesbatzaren
emanaldia
Nafarroako Abesbatzen
Elkarteak eta Nafarroa-
ko Gobernuak, Diario de
Noticias egunkariaren
laguntzaz Nafarroan eta
Aragoien  antolatzen du-
ten abesbatz kontzer-
tuen artean, joan den la-
runbatean Zaragozako
Picarral abesbatzak
kontzertua eskaini zuen
elizan. Emanaldi hau an-
tolatzeko, erakunde
hauek Mendi abesba-
tzaren laguntza ere izan
dute.  Maria Pilar Espa-
llargas Inglesek zuzen-
tzen duen abesbatz hau
1983 urte akabailan sor-
tu zen eta Doneztebe-
ko emanaldian, Rocio
Garcia, Andrea Ferrer
eta Ricardo Esvanero
aritu ziren bakarlari mo-
duan eta Cristina Can-
cio pianoan.  Guzira 44
abeslarik osatzen dute
Picarral abesbatza eta
musika erlijiosoa, herri-
koia eta Aragoikoa es-
kaini zuten Doneztebe-
ko emanaldian.
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ttipi-ttapa
Ezpelura ibarreko lau

udalek, Donamaria,
Oitz, Urrotz eta Beintza-
Labaiengoek urteko au-
rrekontuak onartu di-
tuzte berriki.

Donamariako Uda-
lak 904.284,82 euroko
aurrekontua izanen du.
666.998,10 euro inber-
tsioetara bideratuko di-
ra. Abelzaintzarekin lo-
tutako bideak molda-
tzeko 304.633,76 euro
bideratuko dira; Bengo-
txekobordako eta Pa-
goleako bideak eta Gaz-
teluko hilerriko bidea zo-
laberritzeko 164.210 eu-
ro bideratuko dira. Ai-
tzineko alean aipatu be-
zala, lan hauek aurten-

go Toki Azpiegitura Pla-
nean sartu ditu Nafa-
rroak Gobernuak eta
153.122 euro jarriko di-
tu. Mendiko lanetarako
99.349,48 euro izanen
dira, errepideko kuneta
moldatzeko 15.000 eu-
ro eta komunalen hi-
tzarmenaren barnean,
lur eremu berriak neur-
tzeko eta mugarrien bi-
dez neurtzeko 37.636
euro bideratuko dira.

Oizko udal aurre-
kontua 695.199,50 eu-
rokoa izanen da eta in-
bertsioak 540.233,96
eurokoak izanen dira. Bi
izanen dira lan nagu-
siak: herriko ur-horni-
dura eta saneamendu
sareak konpontzea,

276.013,30 euroko gas-
tuarekin eta abeltzain-
tzako bideak moldatzea,
208.426,19 euroko gas-
tuarekin. Mendiko lane-
tara 44.292,44 euro bi-
deratuko dira eta herri-
ko plan munizipala eta
bertze lanak egiteko ere
diru-saila izanen da.

Beintza-Labaiengo
Udalak 504.668 euroko
aurrekontua izanen du.
Inbertsioak 357.401,40
eurokoak izanen dira.
112.115 euro abelzain-
tza bideak moldatzeko
izanen da, 93.157 euro

kanposantua berritze-
ko, 44.890 euro mendi
lanetarako, 42.000 eu-
ro eskola moldatzeko,
23.762 euro ostatuak
moldatzeko, gehien bat
Labaiengoa eta 21.562
euro Plan Munizipala
idazteko. Aurrekontu ho-
ni aldaketa bat egin zi-
tzaion batzar berean eta
herriko karrikak kon-
pontzeko 292.937 eu-
roko diru-saila sartu zen.
Nafarroako Gobernuak
205.056 euroko dirula-
guntza emanen du eta
gainerako 87.881 euro-

ak udalak ordainduko
ditu. Dagoeneko proiek-
tua egina da eta orain
lanak ematea falta da.

Urrotzen, azkenik,
233.544,85 euroko au-
rrekontua izanen du. In-
bertsioak 110.179,22
eurokoak izanen dira eta
horien artean haundie-
na, 100.000 euro, Leur-
tzako urtegian hobe-
kuntzak egiten erabili-
ko da. Gas-propano ins-
talazioa egiteko 6.000
euro pasatuak izanen
dira eta mendi laneta-
rako 1.000 euro inguru. 

Ezpeluraldeko lau
herrietako udal
aurrekontuak onartu
dituzte
Karrikak moldatzeko aurrekontua
aldatu zen Beintza-Labaienen

ARTXIBOKOA

Leurtzako urtegian hobekuntzak egitea izanen da Urrozko Udalaren inber-
tsiorik haundiena.

MALERREKA

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

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

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

SCC-02-0199

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

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

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

CINE-BANK
LEITZA

Pelikulak salgai
1: 6 e • 2: 10 e

Tel: 948 510994
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ttipi-ttapa
Bertizko Jaurerriaren

Natur Parkeak Inguru-
menaren Nazioarteko
Eguna era berezian os-
patuko du aurten ere.
Egun honen inguruan
urtero antolatzen diren
jarduerez gain, aurten
bertze jarduera batzuk
ere antolatu dituzte.

Honela, Bertizko Jau-
rerriaren Natur Parke-
ko lehen argazki rallya
eginen da maiatzaren
29an, larunbatarekin. 

Ekainaren 4an, or-
tziralarekin, inguruko
ikasleei zuzendutako
egitaraua izanen da.
10:00etatik 13:00etara
Haur eta Lehen Hez-
kuntzako ikasleek ingu-
rumen-tailerrez eta ipuin
kontalariez gozatzeko
aukera izanen dute.

Ekainaren 6an, igan-
dearekin, Bertizko jau-
rerriaren natur parkean
ateak zabalik jardunal-
dia eginen da eta hain-
bat ekitaldi antolatu di-
ra. Naturan jarduera lu-

dikoak eginen dira. Erra-
te baterako, Aizkolegi-
ko gainera bisitak egi-
nen dira mikrobusean.
Irteerak Bertizko lorate-
gitik eginen dira 11:00-
etan, 12:30etan, 17:00-
etan eta 18:30etan. Jo-
an-etorriaren iraupena
ordu terdikoa izanen da,
leku mugatuak dira eta
3 euro ordaindu behar-
ko dira. Bertizko Jaure-
rriaren Natur Parkeko
lorategira ere ordube-
teko bisita gidatuak egi-
nen dira doan, 12:00-
etan eta 18:00etan.

Kirol jarduerek ere
bere tartea izanen du-
te. Egun osoan hau-
rrendako rafting, jau-
tsierak piragua eta ka-
noan, arku-tiroa eta he-
rri kirolak izanen dira.
BKZk antolatzen dituen
jarduera hauek guzien
truke 3 euro ordaindu
beharko da. Bertze al-
detik, globoan igotzeko
aukera ere izanen da,
10:00etatik 13:00etara,
doan.

Jarduera batzuetan
leku mugatuak daude-
nez, parketik aldez au-
rretik erreserba egitea
gomendatu dute, ho-
rretarako Bertizko Jau-
rerriaren Natur Parke-
ra, 948 592421 telefo-
nora deituz.

Kultur jarduerak Ber-
tizko Jaurerriaren Natur
Parkeko landaren ingu-
ruan  eg i nen  d i r a .
11:00etan Zubietako jo-
aldunak arituko dira,
11:30etan txistulariak
eta 13:00etan musika
izanen da Trikidantz tal-
dearen eskutik. 13:30e-
tan Lehen Argazki-Ra-
llyaren eta Bidasoaren
Eguna dela-eta eginda-
ko marrazki eta bertso
lehiaketaren sariak ba-

natuko dira. 16:30etan
musika izanen da berriz
ere, Trikidantz taldea-
ren eskutik. 18:00etan
txistulariak arituko dira.
Goizean taloak egin eta
saltzeko postu bat iza-
nen da eta eskulangile-
ek eta artisauek egin-
dako produktuen era-
kusketa eta salmenta
izanen da.

Bertzelako bisitak ere
izanen dira Parkearen
inguruan. Zubietako
errotara bisita gidatuak
egiteko aukera izanen
da, hala nola, taloak egi-
teko tailerrak eta asto
gaineko paseoak es-
kainiko dira. Prezioak
jakiteko eta argibideta-
rako 948 451926 tele-
fonora deitu behar da.

Bertzalde, Elgorriagako
Onddo eta Ziza Kofra-
diak antolatuta Elgorria-
gako onddo-bidean or-
dubeteko bisitak eginen
dira. Pertsona bakoi-
tzeko prezioa 6 eurokoa
izanen da eta guttienez
sei pertsonako taldeak
egin beharko dira.

Azkenik, ekainaren
12an, larunbatarekin, Bi-
dasoaren Eguna eginen
da. Baztan-Bidasoako
ibai eta errekak garbi-
tzeko jardunaldi hau
duela lau urtetik honat
ingurumen-boluntario-
en programaren barne
egiten da. Parte hartu
nahi duten guziek Ber-
tizko Turismo Partzuer-
gora deitzen ahal dute,
948 592323 telefonora.

Ingurumenaren Eguna
ospatuko da Bertizko
Natur Parkean
Maiatzaren 29an argazki rallya
eta ekainaren 6an ateak zabalik
jardunaldia eginen dira

• Gasolindegian auto
garbigailu berria

• Aspiradoreak
• Boxeak
• Alfonbrillak garbitzekoa

URB ICA IN zerbitzu estazioaURB ICA IN zerbitzu estazioaURB ICA IN zerbitzu estazioa

ARTXIBOKOA

Ekainaren 12an eginen da Bidasoaren Eguna.

BERTIZ



ttipi-ttapa
Kurtsoaren amaiera

hurbiltzearekin batera,
Bidasoako Musika Es-
kolek beren besta os-
patuko dute. Aurtengo-
an Doneztebeko Ago-
rreta Musika Eskola iza-
nen da ospakizuna pres-
tatu eta antolatzeaz ar-
duratuko dena eta ho-
rretarako azken hilabe-
teetan Musika Eskola
honetako guraso, ira-
kasle  eta laguntzaileak
lanean hasiak dira.

Maiatzaren 22an Bi-
dasoak bustitzen dituen
herrietako Musika Es-
kolak bilduko dira Do-
nezteben: Irungo Udal
Musika Eskola, Honda-
rribiko Musika Eskola,
Hendaiako Udal Musi-
ka Eskola, Berako Isi-
doro Fagoaga Musika
Eskola,  Lesakako Udal
Musika Eskola, Elizon-
doko Udal Musika Es-
kola eta nola ez, Do-
neztebeko Agorreta
Udal Musika Eskola.
Guztira 550 musikari
gazte baino gehiago eta
beren irakasleak.

Bidasoako Musika
Eskolen Topaketa 2001
urtean sortu zen eta
Hondarribia, Bera, Le-
saka eta Doneztebe izan
dira besta hartu duten
herriak.

Eguneko egitaraua-
ri dagokionez, 9:45tan
Bearzana Frontoian pa-
ratuko den eskenato-
kian Alkateak partaide-
ei Ongi etorria eginen
die eta Agorretako ikas-
leek Agurra eskainiko
dute. Jarraian, partai-

deak talde desberdine-
tan banatuko dira, he-
rriko xoko guziak musi-
kaz betetzen saiatzeko.

10etat ik  12etara
Udaletxeko Aretoan
Ganbara Musika saio-
ak izanen dira, Bearza-
na frontoian Bandek be-
ren doinuak eskainiko
dituzte, Joera Berrieta-
ko taldeek Santa Luzia

enparantza alaituko du-
te eta bitartean, trikitila-
ri eta panderojoleak,
txistulariak, eskusoinu-
joleak eta bandetako
musikariak kalejiran ibi-
liko dira.

Eguerdi aldera mu-
sikari guziak Donezte-
beko Udal Pilotalekura
hurbiltzen hasiko dira,
bertan 12.30tan eginen

den amaiera kontzer-
tuan parte hartzeko.
Saio honetan instru-
mentuz instrumentu el-
kartu eta beren piezak
joko dituzte, bukaeran
musikari guziek abes-
larien laguntzaz Behin
betiko doinu ezaguna
eskainiko dutelarik. Az-
ken Kontzertu honetan
gainera, Doneztebeko

Dantzariek eta Mendi
Abesbatzak ere parte
hartuko dute eta Ago-
rreta Musika Eskolako
ordezkariek hurrengo
urtean Bidasoako Mu-
sika Eskolen Topaketa
antolatuko duen Irungo
Udal Musika Eskolari
emanen diote lekukoa.
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Kontzejua
kudeatuko
duen
batzordea
izendatu da
ttipi-ttapa

2003ko maiatzeko
eta urriko udal eta kon-
tzejuetako hautes-
kundeetara kandida-
turarik aurkeztu ez ze-
nez,  Nafarroako Go-
bernuak Legasako
kontzejua kudeatuko
duen batzordea izen-
datu zuen maiatzaren
3ko batzarrean. Moni-
ka Migeltorena Indart,
Marino Elizondo Iribe-
rri, Esteban Sarratea
Sarratea, Aintzane
Martirena Hernando-
rena eta Genaro In-
txauspe Azkona iza-
nen dira batzordea
osatuko dutenak.

LEGASA

Bidasoako Musika Eskolen laugarren
Topaketa eginen da maiatzaren 22an
Bortzehun musikari baino gehiago espero dira Donezteben

KULTURA

UTZITAKO ARGAZKIA

Joan den urtean Lesakan bildu ziren Bidasoako Musika Eskolak

Azkeneko urteetan bezala, Na-
farroako Gobernuko Kultura eta
Turismo Departamentua-Viana-
ko Printze erakundeak antolatu-
tako Udaberriko Birako egita-
rauak antzerki, musika, zine eta
folklore emanaldiak eramanen
ditu 200 eta 1000 bizilagun arte-
an dituzten herri eta kontzejue-
tara. Ttipi-ttaparen eskualdeari
dagokionez, maiatzaren 2an egin
ziren lehen emanaldiak. Dona-
marian Rosa Maria Martinez an-
tzerki taldearen Ilargiaren lapu-
rra antzezlana izan zen ikusgai

frontoian eta Sunbillan San Blas
abesbatza aritu zen elizan. Joan
den igandean Ardanbera fanfa-
rrea aritu zen Igantziko frontoian.
Nafarroako bertze hainbat he-
rrietan emanaldiak izanen badi-
ra ere, Udaberriko Bira ekaine-
an itzuliko da eskualdera. Ekai-
naren 11n, Panta Rhei antzerki
taldearen Txintxilipurdi erregea
antzezlana ikusgai izanen da
Beintza-Labaiengo elizako ar-
kupean, 20:00etan eta Zubietan,
Anne-Luise eta Anton zine ema-
naldia izanen da 22:00etan fron-

toian edo euria egiten badu, uda-
letxeko aretoan. Ekainaren 12an,
Areson, Rosa Maria Martinez an-
tzerki taldearen Ilargiaren lapu-
rra antzezlana ikusgai izanen da
Herriko Etxeko aretoan, 19:00eta-
tik aitzinera. Zugarramurdin zi-
nea izanen dute egun berean,
Gorputz gudarostea pelikula es-
kainiko baitute 20:00etatik aitzi-
nera Akelarre elkartean. Urda-
zubin, ekainaren 13n, Panta Rhei
taldeak Txintxilipurdi erregea an-
tzezlana eskaniko du frontoian,
11:30etan.

Udaberriko Biraren emanaldiak heldu dira eskualdera



XII. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 6an 
ETXALARREN

XII. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 6an 
ETXALARREN

XII. GASNA ETA ARTISAU FERIA
EKAINAREN 6an 
ETXALARREN

Altxata
ETXALARKO KULTUR ELKARTEA
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza DBH
Lanbide Heziketan eskaintza ZABALA
Batxilergoetan eskaintza OSOA

LEKAROZ: /Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH)

/BATXILERGOA 
• Zientzia eta teknologia

- Zientzia eta Ingeniaritza
- Osasun Zientziak
- Teknologia

• Giza eta Gizarte Zientziak
- Humanitateak
- Gizarte Zientziak

/ Erdi Mailako Heziketa Zikloa
• Iharduera Fisikoak eta Kirol Iharduerak 

Ingurune Naturalean Gidatzea

ELIZONDO: / Lanbide Heziketa Egokitua

/ Lanbide Sarrerako Programa Berezia
Bizitza Heldu eta Aktibora igarotzea

/ Lanbide Sarrerako Programak
• Bulego eta Saltoki Txikirako Laguntzailea
• Soldadura eta Galdaragintza Laguntzailea

/ Erdi Mailako Heziketa Zikloa
• Kudeaketa Administratiboa
• Mekanizazioa

/Goi Mailako Heziketa Zikloa
• Administrazioa eta Finantzak
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I.E.S. LEKAROZ ELIZONDO B.H.I.
Bigarren Hezkuntza Institutua

Uharte auzoa, z/g
31795 LEKAROZ (Baztan)

948 58 18 03
948 58 18 36

Posta Elektronikoa
ieslekar@pnte.cfnavarra.es

Diputazio Etorbidea, z/g
31700 ELIZONDO (Baztan)

948 58 18 05
948 58 18 40

Posta Elektronikoa
ieselizo@pnte.cfnavarra.es

LEKAROZ

Izen ematea: 

u Batxilergoa eta Erdi Mailako Lanbide Heziketa
2004ko maiatzaren 24tik 28ra.

u Goi Mailako Lanbide Heziketa
2004ko ekainaren 1etik 11ra

OHARRA.- Informazio gehiago nahi izanez gero, jar  zaitezte gurekin kontaktuan.

INSTALAZIOAK

u 5 Laborategi: Fisika,
Kimika, Biologia, Geologia.

u 6 Informatika gela:
Multimedia, sarea,
Autocad, Internet

u 3 Marrazketa gela

u 2 Teknologia gela

u Gizarte tailerra

u 7 Ikusentzuteko gela

u 2 Liburutegi:
25.000 ale

u Tailerrak: soldadura,
neumatika-hidraulika,
kontrol numerikoa,
fabrikazio mekanikoa,
bizikleta,…

u Kirol Instalazioak:
kiroldegia, frontoia, 
2 gimnasio, atletismo pista,
futbol zelaiak, kanpoko
pistak, zalditegia,…

u Garraio Zerbitzua:
Zugarramurdi, Urdazubi,
Baztan, Bertizarana,
Malerreka eta Bortziriak.

ELIZONDO

Nafarroako
Gobernua

Gobierno
de Navarra
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Igor Arraiago eta Iñaki Goikoetxeak
irabazi dute aurten Pake-Toki
elkarteko mus txapelketa
Santa Kruzeko erromerian jende gutxi izan zen

Esteban AROTZENA
Xabier Mendiguren

Kontseiluko idazkari na-
gusia, Imanol Legarre-
ta alkatea, Eva Elizegi
kultur zinegotzia eta Igor
Elizegi Umore Ona el-
kartekoa mahaian zire-
la aurkeztu zen Goi-
zuetan apirilaren 30ean
Bai Euskarari Akordioa.
Aurrean berriz, eta ez
entzule gisa bakarrik,
herriko hainbat merka-
tari, enpresari, erakun-
de ordezkari eta eus-
kaltzale.

Han esandakoaren
arabera, Bai Euskarari
Akordioa gure hizkun-

tzaren aldeko konpro-
miso prozesua da, eta
herriko gizarte eragile-
ei zuzendua: enpresak,
elkarteak, erakundeak,
dendak, etabar… Tek-
nikari lanerako hauta-
tua izan den Ainara Nar-
barte Goizueta eta Ara-
noko eragile guztiekin
jarriko da harremanetan
eta akordioa egiteko
gonbita luzatuko die.
Ondotik, gonbita hau
onartzen dutenekin,
euskararen normaliza-
zioan urratsak egiteko
konpromisoak zehaztu-
ko dira. Konpromisoak
hartzen dituenak, Bai

Euskarari ziurtagiria es-
kuratuko du.

Xorroxin Irratia
Aurten ere, azken ur-

teetan bezala, Xorro-
xingoek irratia herriko
eskolan izanen dute
maiatzaren 24tik 31ra.
Irratsaioak 12:00etatik
13:00etara izanen dira-
eta frekuentziaren berri
jakinaraziko da.

Olio erabiliaren
bilketa

Udaletxetik jakinara-

zi digutenez, sukaldean
erabilitako olioaren bil-
keta hil honen azken os-
tiralean, 28an, eginen
da, 9:00etatik 13:00eta-
ra.

Herritarren
Zerrenda

Europar Hauteskun-
detara aurkeztu ahal iza-
teko beharrezkoak zi-
tuen 40.000 sinadure-
tatik 103 herrian bildu
ditu Herritarren Zerren-
da izeneko ezker aber-
tzaleko kandidaturak.

Bai Euskarari
Akordioa abiatu da
herrian ere
Ainara Narbartek eginen du
teknikari lana

Xapo aldizkariaren 3.
alea kaleratu berri da
herriko kultur taldea eta
Udal Euskara Zerbi-
tzuaren elkarlanari es-
ker. Aurrekoetan beza-
la, hirugarren Xapo ho-
nen 28 orrietan aurki
daitezke hainbat elka-
rrizketa, kontakizun, ar-
tikulu, inkesta, argazki,
denborapasa…

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR
Maiatzaren 1ean Pa-

ke-Toki elkarteko mus
txapelketaren finala jo-
katu zen. 50 lagun bil-
du ziren afarian eta bu-
kaeran sari banaketa
egin zen. Txapeldunak
Igor Arraiago eta Iñaki
Goikoetxea izan ziren
eta azpitxapeldunak iaz-
ko txapeldunak, Iker Ba-

randiaran eta Xabier Ge-
reño. 

Santa Kruzeko
erromeria

Maiatzaren 9an, San-
ta Kruzeko erromeria os-
patu zen, eguraldia la-
gun zela, batez ere as-
te osoan ikusita nolako
euriak bota zituen. Bai-
na aurtengoan bazte-

rretan hainbat ekitaldi
eta festa zeudenez, oso
jende gutxi elkartu zen.
Egun horretan eta gaue-
an, telebistatik ikusi ahal
izan genuen Sopelako
Torneoan Mikel Olaza-
bal pilotaria partidu on
bat egiten, baina ezin
izan zuen txapela lortu
eta txapeldunorde pos-
tuarekin konformatu be-

har izan zuen. Oso on-
gi hasi zen, baina ne-
katu eta buelta ezin har-
tuz aritu omen zen bu-
kaeran.

Informatika
Informatika ikastaroa

egiten ari dira Aresoko
eskolan zortzi lagun, 24
orduko saioetan, baina
oso gustora daudenez,
orduak oso azkar pa-
satzen omen dira eta
denbora gehiagoz ika-
siko omen dute.

ARESO

ARGAZKIA. JUANA MARI

Eguraldi ederra izanagatik, beste hainbat ekitaldi
eta ospakizun egun berean zirenez, jende gutxi
hurbildu zen Santa Kruzeko erromeriara.

Bai Euskari Akordioaren aurkezpenera Udaletxe-
ra bildu zen merkatari, enpresari, ordezkari eta
euskaltzale batzuk ageri dira argazkian, Xabier
Mendiguren Kontseiluko idazkari nagusiarekin.
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Mikel ILLARREGI
Maiatzak 21, ostirala:
22:30etan Karidadeko

Benta taldearen kon-
tzertua zineman.
Maiatzak 22, larunbata:
9:00etan mendi ibilaldia
umeentzat. 20:00etan
piano kontzertua zineman.
Maiatzak 23, igandea: 
II. Ehoziri Egileen To-
paketa. 12:00etan koa-
drilen arteko herri kiro-
lak. 14:30etan herri baz-
karia. Amaluisa&Dixie-
langileak taldea.
Maiatzak 24, astelehena: 
20:00etan “7 kolore” Jon
Arretxeren diapositiba
emanaldia.
Maiatzak 25, asteartea: 
20:00etan «Ingurutxoa
lehen eta orain. eta ge-
ro?» mahaingurua.

Maiatzak 26, asteazkena:
20:00etan «Navarra
1936. De la esperanza
al terror» liburuaren in-
gurua hitzaldia Josu
Txuekarekin Aurreran.
Maiatzak 27, osteguna:
20:00etan «Txina, dra-
goia ernatzen delarik»
diapositiba emanaldia,
Jon Abril eta Asier Go-
gortzarekin zineman.
Maiatzak 28, ostirala: 
15:00etan Detraka ani-
mazio taldea umeentzat.
20:00etam Jeiki abes-
batzaren kontzertua.
Maiatzak 29, larunbata: 
Ingurutxoa Basauri eta
Leitzako taldeek eskai-
nia. 21:30etan gazte afa-
ria eta perkusioa Ka-
rrapen.
Maiatzak 30, igandea: 

11:00etan XXIV. esku-
langintza erakusketa.
12:00etan trikitilariak.
19:00etan txistulariak
eta gaiteroak. Aste oso-
an ehoziri lanak, esku-
lanak, pintura eta Lei-
tzako etxe eta baserrien
argazkiak ikusgai ego-
nen dira udal aretoetan.

Leitzaldeko Hitza
Maiatzaren 21etik

aurrera, Tolosaldeko eta
Leitzaldeko Hitza deitu-
ko den egunkaria iza-
nen dugu gure etxee-
tan, BERRIAK susta-
tzen duen zortzi-orrikoa.
Leitzaldeko orria, Jaio-
ne Astibiak zuzenduko

du, honetarako deial-
dian zehazten ziren fro-
gak garaitu ondoren. Bu-
legoa, udaletxean iza-
nen da, Karrape irratia-
ren ondoan. Hasieran,
hilabete batez doan iza-
nen da eta ondoren, ur-
teko 40 euroko harpi-
detza zabalduko da.

XXVI. Kultur Astea
maiatzaren 21etik 30era
Aitziber Bergara arituko da enpresa
eta komertzioak bisitatzen

Boumadani Benotmane 
(Aljeria)

Aljeriako mendebaldeko
Saida hirikoa da Boumadani
Benotmane. Duela urte eta er-
di baino gehiago Parisa joan
zen oporrak igarotzeko asmoz.
Bertan lagunak zituen, baina
hiru hilabete igarota Nafarro-
ara etorri zen, Iruñean lagu-
nak zituelako. Ondoren emaz-
tea eta alaba ere, Leitzara eto-
rri ziren. Emaztea, Bouhafs
Karima da Oran herrikoa eta
alaba Rekia, sei urtekoa. Bi hi-
labete ditu Riad seme txikie-

nak. Hasieran Damik behin-
behineko lanaren bila hasi ze-
nean, paperak lortu ahal iza-
teko, nahitaez nekazaritza la-
netan egin behar zuen lan, eta
mendian egin zuen, hain zu-
zen. Ondoren, txiki eta gazte-
en hezitzaile lanetan ari da.
Aljerian, lan honetan aritzen
zen eta era berean Psikologia
ikasten zuen. Hamar pertso-
nako familiakoa, aita taxi txo-
ferra izan arren, etorkizunik ez
zuen aurkitzen. “Hamar urte-
ko gerra zibilaren ondoren,
egoera ez da oso txarra, bai-
na ezta ona ere. Lan arazoa
nabaria da han. Lan horietan,
oso gutxi irabazten zen”. 

Arabiarra , frantsesa, gaz-
telera eta ingelesa pixka bat
hitz egiten du. “Egunero, ala-
barekin, hitz pare bat edota
esaldiren bat ikasten dut eus-

karaz. Guretzat euskara ara-
zoa da baina alabarentzat ez”.
Karima pelukeriako lanetan
aritzen zen. “Emakumeen ile-
apaindegietan, noski. Han gi-
zonezkoenean gizonezko pe-
lukeroak baitira eta emaku-
meenetan emakumeak”. Ka-
rimak, arabiarra, frantsesa eta
gaztelera pixka bat badaki. 

“Biok, honantz etortzea,
beste familia guztia han utzi-
ta, erabaki gogorra izan zen,
dudarik gabe. Hala ere, oso
gustura gaude hemen. Herri-
ko jendeak ongi hartu gaitu.
Hasieran, denok emaztea be-
giratzen zuten buruzapia era-
maten zuelako. Uda garaian,
askok eta askok galdetzen zio-
ten ea berorik ez ote zuen pa-
satzen. Nonbaiten, zapirik ga-
be ikusi nahi zuten. Buru-za-
pia, guretzat, beharrezkoa eta

nahita ezkoa da, emakumeek
hamabost urte dutenez ge-
roztik”. Askotan Leitzan bizi di-
rela esaterakoan,”toki berezi-
tzat hartzen dute edo hori ja-
kinarazten diete; jende itxia,
euskal jende itxia,…”.

Hemen, lanik gabe izan de-
nean ere, oso gaizki pasa du-
te. Hangoaz gogoratzean fa-
miliaren hutsunea somatzen
dute, besterik ez.” Bizi ginen
herria Leitza baino hamar al-
diz handiagoa da, inguruan
mendiak…”.

Musulmanak direnez, he-
men ere, hango ohitura errito
eta eginbehar guztiak egiten
dituzte; txerrikirik ez, Rama-
dam-a, errezoak,… 

Oraingo beren nahia, Kari-
mak lanaren bat aurkitzea eta
horrela ere beste jendearekin
egotea, hitz egitea… 

ALJERIAKO KIDEAK (7)

LEITZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Aste honetan, Liñu-Putzu Elkarteak II. Ehoziri Egileen Topaketa antolatu du.
Ekitaldi hau aprobetxatu dute antolatzaileek “Maxurrenea Herrintzat” urte-
ko egitarauarekin bat egiteko. Egitarauan aipatu bezala, hilaren 23an izanen
da eta goizeko 10etan emanen zaio hasiera, Ongi etorria emanez kanpotik
datozenei. Hamar bat herritik, 150 bat lagun gonbidatuta daude. Oparien
zozketa izanen da egileen artean eta eguerdian, salgai jarriko dituzten txar-
telen zozketa. Talde honetan hamabost bat lagun ari dira egun, astean hiru
egunetan bilduz. Lerro hauen bitartez inguruko herrietan bizi direnak ere
gonbidatzen dituzte, talde honetan parte hartu dezaten (948 610 621). 
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Ostirala 28
21:00etan fuetiak bota-
ko dira bestei hasiera
emateko eta kalejira he-
r r iko  t r ik i t i la r iek in .
21:30etan herri afaria:
Baztanzopak trinketean
denendako. 23:00eta-
tik goizalderaino gau-
pasa JOXE ANGELe-
kin.

Larunbata 29
11:00etatik 13:30etara
jolas parkea gaztelu puz-
garri batekin eta quads
p i s ta .  16 :30e ta t i k
19:00etara Ama-Lur Ko-
ordinakundeak eskaini-
t ako  j o l as  pa rkea .
19:00etan argazki za-
harren erakusketa es-
kolan. 19:30etan mar-
go lehiaketa eskolan.
20:00etan mus txapel-

keta. 21:30etan herri
afaria trinketean nahi du-
tenendako. 23:00etatik
goizalderaino gaupa-
sa FRANCISCO SAN-
TXOTENArekin.

Igandea 30
12:00etan Meza Nagu-
sia Baztango koralare-
kin. 13:00etan luntx nahi
du ten  guz iendako .
13:00etan pilota parti-
duak, Baztango pilotari
gazteekin. 18:30etan
herri kirolak, sokatira eta
proba konbinatua. Tal-
deak: Aniz eta Berroe-
t a .  2 0 :0 0 e ta t i k
22:00etara dantzaldia
JOXE ANGELek in .
22:00etan zinger jatea
plazan eta goizalderar-
te JOXE ANGELekin
dantzaldia.

Astelehena 31
11:00etan bizikleta las-
terketa. 12:30etan mus
txapelketaren finala.

14:30etan zikiro jatea.
18:00etan futbito parti-
dua. 19:00etan sokati-
ra saioa: ezkonduak ez-
kongabeen kont ra .

19:30etatik 22:00etara
dantzaldia JOXE AN-
GELekin. 22:00etan he-
rri afaria. Ondoren dan-
tzaldia, bestak akitzeko.

Berroetako
Mendekoste
bestak
maiatzaren
28tik 31ra
Larunbat arratsaldean argazki
zaharren erakusketa eta margo
lehiaketa eginen dira eskolan

BAZTAN

Bi argazki zahar hauek sokadantza eta mutildantza erakusten dute Berro-
etako bestetan. Aurten ez da halako dantzak ikusterik izanen, baina bai
agazki zaharrak, eskolan erakusketa paratuko baita larunbatean.

ttipi-ttapa
Almandozen esko-

laren egoera «negar-
garria» dela eta lehen-
bailehen berria egin be-
har dela uste dute es-
kolako irakasle, guraso
eta Almandozko eta

Baztango agintariek.
Hezkuntza Departa-
mentuko teknikariek es-
kola bisitatu eta iritzi be-
retsua agertu zuten, bai-
na departamentu orain
jakinarazi den progra-
mazio ekonomikoaren

arabera, lanak ez dira
2006. urterarte hasiko.
Erabaki honek ezuste-
an hartu ditu herritarrak
eta Udala, lanak bere-
hala hasi behar direla
uste baitute. 23 ikasle
ditu eskolak gaur egun.

Almandozen lehenbailehen eskola
berria eraikitzeko eskariak egin dira
Hezkuntza Departamenduak 2006rako utzi du lana

ARGAZKIA: ONDIKOL

Almandozko Jauregian dago orai eskola. Berria,
bertze eremu batean eginen da.
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ttipi-ttapa
Azkeneko hilabetee-

tan maiz eta denbora lu-
zez gertatzen diren ar-
gi mozketen inguruan
Iberdrolari salaketa eta
erreklamazio bateratua
egiteko asmoarekin Bor-
tziriak, Bertizarana, Ma-
lerreka eta Baztan al-
deko komertzio eta en-
presak bilerak egiten ha-
siak dira. Lesakako mer-
katari elkarteak bultza-
tu ditu bilera hauek, eta
argi-mozketak kaltetu-
tako denda eta lante-
giak hasiak dira elkar-
rrekin lan egiten. Azke-
neko bilera maiatzaren
6an egin zen Cederna-
Garalur erakundeak Al-
kaiagako industrialde-
an duen egoitzan. Bu-
lego honetan eta Lesa-
kako udaletxean hain-
bat kexu aurkeztu dira.
Hauek denak aztertu,
argi-mozketak sortu di-
tuen kalteak neurtu eta
erreklamazio bateratua
aurkeztu nahi zaio Iber-
drolari.  Izan ere, otsai-
laren 9an, martxoaren
6an eta apirilaren 28an
gertatu dira azkeneko
argi mozketak, azken bi
hauetan eskualde osoa
goiz osoan argindarrik
gabe egon zelarik. 

Bertze aldetik, Iber-
drolako ordezkariak Le-
saka, Bera, Doneztebe
eta Baztango alkatee-
kin bildu ziren. Enpre-
sak uda honetan akau-
tuko du Gipuzkoa eta
Bera arteko argindar sa-
rearen berritzea; uda on-
dotik, Bera-Etxalar tar-
tea moldatuko dute eta
Etxalar eta Legasa ar-
teko tartea heldu den ur-
terako utziko dute.

Argi mozketak direla eta biltzen hasi
dira eskualdeko komertzio eta lantegiak
Beratik Legasa bitarteko argindar sare berria heldu
den urterako paratuko dela jakinarazi dute Iberdrolatik

AZPIEGITURA
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ttipi-ttapa
Arizkunenea kultur

etxea asteburuetan ix-
teko udalak hartu duen
erabakia kritikatu du
Guazin Herri Platafor-
mak idatzi baten bitar-
tez. Balleko Etxeak kul-
tura eta gai sozialak iriz-
pide ekonomikoetara
mugatzen dituela sala-
tu du Guazinek eta jo-
an den ortziraletik hasi-
ta, Baztango problema-
tikari buruzko analisi eta
eztabaida kanpaina ba-
ti ekinen dio. Idatziak
dioenez, «gaur egun da-
ramagun bizimoduaren
erritmoak ez du aste-
tartez ekitaldiak antola-
tzen uzten, beraz, na-
bariagoa gelditzen da
Arizkunenea larunbate-
an ixteak dakarren kal-
tea». Izan ere, Guazin-
en ustez, kultur eta gi-
zarte talde ezberdinek
beraien bilerak egiteko
edo kooperatibek ba-
tzarrak egiteko astebu-
rua hartu behar dute
nahitaez. Baztanen ho-
rrelako ekitaldiak har-
tzeko bertze lekurik ez
dagoenez ,  egoe ra

«arras kezkagarria»de-
la uste du Guazin tal-
deak. Arizkunenea as-
te hondarretan ixteko ai-
patzen diren argudioen
artean jende eskasia eta
ajuste ekonomikoak ai-

patzen direnez, Guazi-
nek ustez horrek era-
kusten du «Balleko Uda-
lak ez duela batere gar-
bi kulturaren erranahia
eta Baztan bezala, gizar-
te eta komunitate mai-

lan desegiten ari diren
bailarak elkartzeko duen
garrantzia». Platafor-
mak ez du uste hau be-
rria denik eta azkeneko
legealdietan gauza be-
ra egin omen du EAk. 

Arizkunenea asteburuetan ixtea
kritikatu du Guazin Plataformak
Kultura interes ekonomikoen menpe jartzen dela uste du

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
EHNE sindikatuak egoitza berria ireki zuen maiatzaren 7an Elizondoko Gil-
txaurdi karrikan, Txokoto auzoan, Baztan, Malerreka, Bertizarana eta Bor-
tzirietako nekazari eta abeltzainei eskaintzen zaien zerbitzua hobetzeko in-
tentzioarekin. Sindikatuko hainbat kide izan ziren, tartean Fermin Irigarai Na-
farroako EHNEko idazkari nagusia eta Natxo Larrainzar lehendakaria. Bule-
go honetatik Begoña Okiñena abokatuak zerbitzu juridikoak eskainiko ditu,
Oier Monreal eta David Ruiz injeniariek proiektuak gauzatzeko bideragarri-
tasun planak eta laguntzak. Aseguruak, ikastaroak eta gestio ofizialei bu-
ruzko informazioa ere eskainiko da EHNEko bulegotik.

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

BAZTAN

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

Nafarroako 22 urtez
beheitiko pilota selek-
zioak emaitza onak es-
kuratu ditu Kubako Ki-
rolaren bigarren olin-
piadan. Eskuz, binaka
nahiz banaka urrezko
domina ekarri zuten.
Eskuz binakako fina-
lean, Xabier Altzuga-
rai almandoztarrak eta
Ander Lopetegi lakun-
tzarrak 22-20 irabazi
zioten bertze bikote na-
farrari, Zufiaurre eta
Etxeberriari, ordu eta
laurdeneko partidu go-
gor eta ikusgarriaren
ondotik.

Almandozko
pilotaria
txapeldun
Kubako Kirol
Olinpiadan

Xabier ALTZUGARAI
PERTSONAIA

Baztango
Itzulia
igandean

Baztango Mendi-
goizaleak Baztango XI
Itzulia antolatu du
maiatzaren 23rako.
Azpilkuetan hasi eta
akituko da, Atxuela,
Otsondo, Lizartzu eta
Urlegi igaro ondotik.
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ttipi-ttapa
«Elizondon Gazte-

txea orain» izenburu-
pean, hainbat ekitaldi
antolatu dituzte Elizon-
doko gazteek maiatz eta
ekainerako.

Joan den larunbate-
an, bazkalondoan he-
rriko plazan elkartu zi-
ren muralak egiteko. On-
dotik, Jon Barberena eta
Jon Elizetxe bertsola-
riek girotutako meren-
dua egin zen plazan eta
ondotik poteoa egin da
Baztango gaitariekin ba-
teran. Mural sorta bat
ere paratu dute herriko
zokoetan.

Maiatzaren 21ean,
ortziralarekin, elizondar
bidaiarien ortziralero egi-
nen den diapositiba zi-
kloa hasiko da. 20:30e-
tan Baztandarren Bil-
tzarraren egoitzan, Ma-
riano Eseberrik “Iran,
basamortuko herria”
aurkeztuko du. Ziklo be-
rean, maiatzaren 28an,
20:00etan Arizkunene-
ako hitzaldi aretoan Ha-
ritz Gazteluk “Inken itza-
la, Peru, Bolibia eta Txi-
len barna” aurkeztuko

du. Larunbatean, maia-
tzaren 29an, 23:00eta-
tik aitzin kontzertua es-
kainiko dute Abastose-
ko gorapean Kaskezur
eta Ufestuek taldeek.

Ekainean sartuta,
ekainaren 2an, asteaz-
kenarekin, Monty Py-
thon eta Terry Gilliame-
ri eskainitako zine ema-
naldi zikloa hasiko da.
21:30etan bi zinegile

hauek 1975an eginda-
ko “Los caballeros de la
mesa cuadrada” eskai-
niko dute. Emanaldiak
aire librean eskainiko di-
ra asteazkenero. Honela
ekainaren 9an, 21:30e-
tan, “La vida de Brian”
pelikula eskainiko da.

Ekainaren 11n, eli-
zondar bidaiarien dia-
positiba zikloaren bar-
nean, Joseba Otondok

“Bizikleta bat kontinen-
te batendako: Greziatik
Norddkapera, Nordd-
kapetik Euskal Herrirat”
aurkeztuko du 20:00e-
tan Arizkuneneako hi-
tzaldi aretoan. Ekaina-
ren 12an, larunbatare-
kin, mendi ibilaldia egi-
nen da. 8:00etan abia-
tuko dira Elizondoko pla-
zatik Iratira, Iraunkotun-
turra mendia goititzeko.

Ekainaren 16an, as-
teazkenarekin, 21:30e-
tan Terry Gi l l iamek
1985ean zuzendu zuen
“Brazil” filmea eskaini-
ko da. Ekainaren 19an,
larunbatarekin, erakus-
taldi kolektiboa eginen
da. Inguruko artisten
sormen eta artelanak
ikusgai izanen dira, mu-
seo bihurtuko den he-
rrian. Ekainaren 23an,
asteazkenarekin, azke-
nik, zine emanaldien bu-
kaera izanen da, Terry
Gilliamek 1995ean  zu-
zendu zuen “12 monos”
filmea eskainiko baita
21:30etan. Horretaz
gain, liburu aurkezpe-
nak, olerkiak, ikuskizun
multimediak, bizikleta
martxa eta bertze hain-
bat kontu izanen direla
jakinarazi dute Elizon-
doko gazteek.

Irratsaio berria
Xorroxinen
Xorroxin Irratiak, hila-
beteko azken ortzirale-
an 10:00etatik 11:00eta-
ra «Matelezureko» am-
nistiaren aldeko irratsaio
berria eskaintzen du.

herriz herri 27

Gaztetxearen aldeko ekitaldiak antolatu
dituzte Elizondon herriko gazteek
Elizondar bidaiarien diapositiba emanaldia izanen dira ortziralero

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Iruritako dagoen Loizu udal hiltegiak tarifa berriak ezarri ditu bertan azien-
dak hiltzearen truke

BAZTAN

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO
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Franck DOLOSOR
Aintziraren inguruan

oinez edo airez ibiltzen
ahal zen aurtengo He-
rri Urrats bestan, iaz be-
zala Europako tirolina
luzeena martxan bai-
tzen. Azken hogoita bat
urteetan bezala Euskal
Herriko xoko guzietako
milaka lagun elgartu zi-
ren aintziraren inguruan
Iparraldeko ikastolak la-
guntzeko. Aurtengo ira-
baziekin, Seaskak bi ko-
legio berri eraikiko ditu
Ziburun eta Larzabale
aldean. Ikastolak haun-
ditzen ari dira bainan lan
ainitz bada egiteko Se-
askaren ustez. Hortako,

gure mintzairaren ofi-
zialtasuna aldarrikatu
zen berriz Herri Urra-
tsen. Iparraldeko alder-
di eta egitura publiko
guztietako ordezkariak
egon z i ren bestan,
hauen artean, Frantxoa
Maitia eta Jean Lissar
Akitaniako eskualdeko
kontseilari sozialista eta
berdea, Max Brisson
kontseilari nagusi es-
kuindarra, eta AB, El-
gar-Ensemble, EAJ-
PNB eta EAko ordez-
kariak. Anjeles Iztueta
Eusko Jaurlaritzako
hezkuntza sailburuak
ere Senpereko bidaia
egin zuen bere gober-

namenduaren susten-
gua erakusteko Seas-
kari. Iparraldeko gazte-
ek hegoaldeko selekti-
bitatea euskaraz egin
dezaketela gero Euskal
Herriko Unibertsitatean
sartzeko goraipatu zuen
sailburuak. Berritasun
huni esker, zubiak haun-
dituko dira ipar eta he-
goaldearen artean eta
Iparraldeko gazte eus-
kaldunek euskaraz ikas-
ten ahalko dute he-
mendik goiti Hegoalde-
an.

Renata Rosa kanta-
ri brasildarraren kantal-
diaz gain, aurtengo hitz

ordu nagusia Fermin
Muguruzaren kontzer-
tua izan zen. Irundarra-
ren nazioarteko bira
Senperen hasi zen. Be-
re diska berriko obretaz
gain, betiko kantuak en-
tzun ahal izan ziren “Sa-
rri, sarri“ bezala. 

Aurtengo Herri Urra-
tsean eguzkia izan zen
nagusi baina giroa doi
bat iluna zen berriki bi
euskaltzale ospetsu
zendu direlakotz: An-
dolin Eguzkitza euskal-
tzaina eta Manex Goie-
netxe historialaria eta
ikastoletako historia era-
kaslea. Biak gogoan

izan zituzten Seaska-
koek.      

Bertzalde, eskuara-
ren aldeko mezua izan
zen Christine Bessonart
auzapez anderearen hi-
tzen ardatza nagusia.
Bere ustez, zabaltzen
ari den Europan eus-
kaldunen berezitasunak
atxiki behar dira, eta
hauen artean mintzaira
lehen lehenik. 

Ikas-Bi elkarteak au-
zi bat eginen dio hez-
kunde nazionalari ba-
liabide gutiegi baitu es-
kuara erakasteko. Or-
dezkari euskaldunak fal-
tatzeaz gain, mintzairen
paritatea ez da erres-
petatzen kolegioetan.
Ikas-Bik auzi bat iraba-
zi du jadanik eta geroz-
tik Iparraldeko ikasle ele-
bidun guziek azterketak
eskuaraz egin ditzake-
te.

Euskaltzaleen bilgune
bilakatu da egun
batez gehiago
herriko aintzira
Ikas-Bik hezkunde nazionala
auzitan ezarriko du eskuara ez
errespetatzeagatik

ARGAZKIA: FRANCK

Herri Urratseko sarrera ekitaldian hainbat jende ezagun izan zen.

SENPERE

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

Bertan egindako sagardoa
eta sagardotegiko menua

Telleria Auzoa • LEKAROZ
& 948 452121 

LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
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MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Angela eta Xamo
Sagarnotegi bat ide-

kia izanen da laster gu-
re herrian.  Denak oroi-
tzen gira Lanzelaien
eraikia izan zen «Cory-
sé Salomé»ren ixtorioa.
Lantegia horrek ekarri
behar zituen guti gora
behera 50 lanpostu gu-
re herriarentzat. Bainan
proiektua hori bururat
eraman izan arren, zail-
tasunak hasi ziren ager-
tzen. Eta azkenean,
konkurrentzia sobera
zaila zelako, lantegiak
bere ateak itxi behar zi-
tuen, langile guziak lan-
gabezirat botatuz. Ge-
roztik, eraikina zerratua
egon da. Bainan berri
on bat agertu da duela
guti. Herritar batek erai-
kina  erostea proposa-
tu dio nagusiari, eta ne-
gozioak finkatu ondo-
ren, proiektu berezi bat
muntatzen ari da. Erai-
kina zatituko du, parte
bat berentzat atxikiz Do-
nibaneko gimnaztika el-

karte bat etorarazteko
(aspalditik lokal han-
diago bat bilatzen zue-
lako), geldituko diren
bertze parteak salduz.
Hala nola erosle batek
interesatua da sagar-
notegi bat idekitzeko. 

Saskibaloia 
Saskibaloiako "mini-

mes" mutikoak depar-
tamenduko finalean ari-
tuko dira heldu den
maiatzaren 22an, Mire-
peix taldearen kontra.
Finalerdiko part ida
errexki irabazi dute An-
gelu taldearen aurka,
91-75. Jakin behar da
gan den urtean ez zu-
tela finalean aritzeko pa-
rada izan, finalerdian
galdu zutelako txapel-
dunaren kontra. Aurten,
salbu bat, partida gu-
ziak irabazi dituzte.
Emaitza horien arabe-
ra, erakutsi digute me-
rezi dutela  azkenean
txapela gure herrirat
ekartzea.

Sagarnotegi bat
idekiko dute
Lanzelaien
Saskibaloiko mutikoen minimes
taldeak finala jokatuko du

AZKAIN

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

Maiatzaren 1ean rubi eskolako besta 
Gan den maiatzaren 1ean , gure herriak rubi eskolako txapelketaren 25 ur-
teak ospatu ditu kiroletan baita ere xantako zelaietan. 1500 haur bildu dira,
euskal herriko toki guzietatik. Orotara, gutti gora behera 4000 pertsona el-
garretaratu dira bi zelaietan.  Holako manifestaldi bat egiteko, antolatzaile-
ek 120 bihotzon atxeman dituzte, gehienak azkaindik etorriak. Aspalditik ez
ginuen ikusi hain beste herritar lan egiten ari manifestaldi baten antolake-
taren inguruan. Partidak giro on batean jokatuak izan dira. Irringarria zen
nola haur guziak serioski eta lehiotsuki aritu diren.  Eguna hori bukatzeko,
laguntzerat etorri diren guziak bildu dira kirol ostatuan, afari baten inguruan.
Besta gauean goiz bukatu da giro on batean. 

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI
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Xan eta Saski
Axuria mendizale el-

karteak hamargarren ur-
tez antolatu du Sarako
Itzulia. Aurten, 45 kilo-
metrako luzera eta
2.200 metrako azpitik
goitiak izanen dituen ibil-
bide gogorra izanen da:
Saratik abiatu eta Suhal-
mendi, Santinazio, Itu-
rriadarreta, Larrun, Li-
zuniaga, Ibanteli, Liza-
rrieta, Saiberri, Urioko
erreka, Atxuria, Zuga-
rramurdi eta Gaineko
Menta igaro ondotik, be-
rriz ere Sarara itzuliko
dira ibiltariak. Izen ema-
tea polikiroldegian egin
behar da, 6:30etatik goi-
ti, 10 euro ordainduz.
Abiadak 7:00etat ik

8:00etara eginen dira
eta heltzeak 16:00eta-
tik 20:00etara. Ibilbidea
egiteko gutienez 9 ordu
eta gehienez 12 behar-
ko dira. Ibiltari bakoitzak
parte hartzeko txartela
izanen du, baita ibilal-
diaren xehetasunak ere.
Horiek beharrezkoak
izanen dira jan eta edan
tokietan eta kontroletan.

Xehetasun gehiago
interneteko http:Axu-
ria.monsite.wanadoo.fr
helbidean edo (0033)
0559542014 telefono
zenbakian.

Axuria elkarteak, bi
urtetatik behin antola-
tzen duen Sarako itzuli
honetan hainbat men-
dizale espero dira, nahiz

eta egun berean bertze
zonbait ibilaldi izan Eus-
kal Herrian barrena. Ibi-
laldi on deneri!

Sarako
Urtxintxak
eskubaloi taldea
finalean

Sarako urtxintxak tal-
deko ekipak maiatzaren
8an final erdia irabazi
du  Escoubes ekipari na-
gusituz 37 eta 13. Sa-
soin eder bati bukaera
polit bat emateko, agia

txapela lortuko dute
maiatzaren 22ko aste-
buruan iraganen den fi-
nala irabaziz Urruñar
ekiparen aurka.

Sarako Izarra
Errugbiak finala
galdu zuen

Zoritxarrez, Sarako
ekipak finala galdu du
Arrangoitzeko ekiparen
kontra 13 eta 9 Bidar-
teko zelaian.

Hala ere frantziako
txapelketan segitzen du

eta agian emaitza onak
aterako ditu.

Xiba
Euskal herrien arte-

ko euskal jokoen lehen
topaketa i ragan da
maiatzaren 8an, Sara-
ko plazan, eguraldi on
batekin. 10 ekipek par-
te hartu dute eta horie-
tarik 3, Donibane Lohi-
tzune, Angelu eta Bai-
gorri, sailkatu dira ekai-
nean Gipuzkoan iraga-
nen den finalerako.

SARA

ARGAZKIA: GARA
Sarako ikuspegi ederrak ikusteko modua izanen dute Mendi Itzulian parte
hartzen duten ibiltariek. 45 kilometra eta hamar oren terdi inguruko ibilbi-
dea izanen dute.

Sarako Mendi
Itzulia maiatzaren
30ean iraganen da
Urtxintxak eskubaloi taldea
finalean arituko da
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SORTZEAK HERIOTZAK
Eneritz Perez Alejos, Berakoa, apirila-
ren 30ean.
Leire Ugalde Garcia, Berakoa, apirilaren
20an.
Maialen Pizzio Moreno, Berakoa, apiri-
laren 27an.
Urko Navaridas Cuesta, Berakoa, apiri-
laren 28an.
Elorri Descoustey, Senperekoa, urtarri-
laren 7an.
Haize Albandoz, Senperekoa, urtarrila-
ren 10ean
Clémentine Louise Maria Lacordaire,
Senperekoa, urtarrilaren 22an.
Mathis Pablo Lucas Bouiller, Senpere-
koa, urtarrilaren 22an.
Joseph Miremont, Senperekoa, otsaila-
ren 16an.
Patxi Bidegain, Senpere, otsailaren 19an.
Mikela Faur, Senpere, martxoaren 11n.
Benoît Christian Bereau, Senperekoa,
martxoaren 11n.
Victoire Marie-Pierre Isabelle Laurent,
Senperekoa, martxoaren 16an.
Ainhoa Etxenike, Senperekoa, martxo-
aren 23an.
Emmy Pommies, Senperekoa, martxo-
aren 30ean.
Fabien Michel Riesco, Senperekoa, api-
rilaren 20an.
Mattin Jaurena Arratxea, Iruritakoa, api-
rilaren 30ean.
Zelia Garbalena Barrio, Arizkungoa, api-
rilaren 30ean.
Cielo Abigail Viracucha Alquinga, Eli-
zondokoa, apirilaren 29an.
Julen Urreaga Escudero, Iruritakoa, maia-
tzaren 2an.
Asier Gelbenzu Maisterrena, Lekaroz-
koa, maiatzaren 5ean.
Xabier Goizueta Baleztena, Iturengoa,
apirilaren 9an.

EZKONTZAK
Richard Emmanuel Hantz eta Carole
Dominique Denise Warot, Senpereko-
ak, urtarrilaren 17an.
Thomas Puchinda Ly eta Alix Marie Mes-
nier, Senperekoak, otsailaren 13an.
François Inçaurgarat eta Marie-Antoi-
nette Rimbert, Senperekoak, otsailaren
21ean.
Auguste Pourteau eta Nathalie Zamo-
ra, Senperekoak, otsailaren 27an.
Jean Pierre André Courret eta Marie
Mouhica, Senperekoak, apirilaren 10ean.
David Raymond André Gaillet eta Bri-
gitte Marie-Antoinette Léonie Bonnet,
Senperekoak, apirilaren 24an.
Olivier Laurent Cazaux eta Sandrine Zu-
bieta, Senperekoak, maiatzaren 1ean.
Francisco Javier Bendoiro Ormaetxea
eta Iratxe Telletxea Telletxea, Zubieta-
koak, apirilaren 17an.
Francisco Javier Arroabarren Arregi eta
Leonor Gomez Alvarado, Berroeta eta
Mexikokoa, apirilaren 17an.
Juan Cruz Arroabarren Arregi eta Ma-
nuela Gomez Alvardo, Berroeta eta Me-
xikokoa, apirilaren 17an.
Jose Tomas Sanzberro Ekioiz eta Ca-
talina Iparrea Arratxea, Arizkun eta Iru-
ñekoa, apirilaren 24an.
Juan Carlos Mindegia Bidegain eta Idoia
Argain Plaza, Iruñea eta Iruritakoa, maia-
tzaren 1ean.
Enrique San Jose Ripa eta Ametsa La-
meirinhas Mutuberria, Irurita eta Elizon-
dokoa, maiatzaren 10ean.

Carmen Gonzalez Ezpeleta, Arantzakoa,
apirilaren 18an, 82 urte.
Maria Pilar Salaburu Irungarai, Erra-
tzukoa, apirilaren 23an, 79 urte.
Emiliana Franzesena Igoa, Elizondokoa,
apirilaren 24an, 84 urte.
Bernardo Irigoien Arozena. Elizondo-
koa, apirilaren 25ean, 85 urte.
Matias Uranga Telletxea, Zugarramurdi-
koa Lesakan, apirilaren 26an, 52 urte.
Raymond Telletxea, Sarakoa, 80 urte,
apirilaren 12an.
Tomasa Agirre Lairez, Etxalarkoa, apiri-
laren 27an, 95 urte.
Maria Juliana Otxandorena Elizalde, Be-
rakoa, apirilaren 16an, 81 urte.
Jeanne Bernadette Millox, Senperekoa,
urtarrilaren 12an.
Denis Lucien Tarjus, Senperekoa, urta-
rrilaren 13an.
Michel Etxeberri, Senperekoa, urtarrila-
ren 26an.
Arnaud Dagerre, Senperekoa, urtarrila-
ren 25ean.
Serge Gaston Balandrau, Senperekoa,
urtarrilaren 28an.
Joseph Jauregiberri, Senperekoa, urta-
rrilaren 28an.
Pierre Lagrenade, Senperekoa, urtarri-
laren 29an.
René Georges Delmon, Senperekoa,
otsailaren 10ean.
Micaëla Malkorra, Senperekoa, otsaila-
ren 12an.
André Marcel Dours, Senperekoa, otsai-
laren 15ean.
Hubert François Drancourt, Senpere-
koa, martxoaren 1ean.
Marie Etxeberria, Senperekoa, otsaila-
ren 21ean.
Bernard Karrikaburu, Senperekoa, mar-
txoaren 3an.
Juan Ignacio Irazusta Loiola, Senpere-
koa, martxoaren 4an.
Antoine Lazkano, Senperekoa, martxo-
aren 8an.
Pierre Mendibe, Senperekoa, martxoa-
ren 10ean.
Henri-Dominique Poyade, Senperekoa,
apirilaren 7an.
Nicolas Lacarra, Senperekoa, apirilaren
22an.
Manuela de Juan Olalla, Oharriz-Leka-
rozen, apìrilaren 26an, 76 urte.
Jacinto Telletxea Elizalde, Narbartekoa,
apirilaren 29an, 94 urte.
Venancio Agerre Agerre, Gartzaingoa,
maiatzaren 2an, 75 urte.
Eduardo Fagoaga Lopez, Berakoa, maia-
tzaren 3an, 30 urte.
Maia Juana Lopez Ortega, Beran, maia-
tzaren 1ean, 56 urte.
Nataliya Chevanenko, Beran, maiatza-
ren 1ean, 27 urte.
Ximena Patricia Portero Tobar, Beran,
maiatzaren 1ean, 24 urte.
Ramona Antxordoki Perurena, Lesaka-
koa, maiatzaren 6an, 99 urte.
Santiago Etxepeteleku Pikabea, Lesa-
kakoa, maiatzaren 7an, 92 urte.
Agustina Etxeberria Goizueta, Goizue-
takoa, maiatzaren 8an, 90 urte.

Jose Luis
IPARRAGIRRE ZUBIETA

2004ko apirilaren 22an hil zen
Etxalarren, 57 urte zituela.

Umorez eta alaitsu
egoten ginen elkarrekin
eta oroitzapen ahaztezin horiek
beti geldituko dira gurekin.

EMAZTEA ETA SEME-ALABAK. 

Eskela eta eskertzak
948 635458

Eskela jartzeko (nahi izanez
gero argazkiarekin) 65 E
ordaindu behar da Rural
Kutxako 
3008 0080 53 0703304626
kontuan sartu eta justifikantea
ttipi-ttapara igorri faxez (948
635457) edo postaz (Andutzeta
12, 31760 Etxalar),
argazkiarekin eta sartu nahi den
testuarekin batera.
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A.A.
Nafarroako sokatira

txapelketa 640 kiloko
txapelketarekin abiatu
da. Bertan, Lesakako
Beti Gazte, Txantrea,
Berriozar eta Burlata ari-
tu dira. Sunbillako lehen
saioan, Beti Gazterekin,
Joxe Angel Mitxelena
entrenatzailearen erra-
netara Oskar Telletxea
igantziarra, Joseba La-
sa, Mikel Apeztegia,
Xanti Susperregi bera-
tarra, Iñaki Igoa, Jose-
ba Susperregi berata-
rra, Ander Bereau eta
Gerardo Telletxea aritu
ziren goma gainean.

Teknika aldetik orain-
dik zer hobetua duen tal-
dea izanagatik, indar
haundia duela erakutsi
zuen Beti Gazteko zor-
tzikoteak Sunbillan eta
aisa irabazi zituen tiral-

di guziak, lau puntu es-
kuratuz. Bigarren Txan-
trea izan zen, lesaka-
rrekin galdu eta bertze
tiraldiak irabazita, hiru-
garren postua Berriozar-
entzat izan zen eta lau-

garrena Burlatarentzat.
Joan den larunbate-

an, 640 kiloko bigarren
eta azken saioa egin zen
Lesakako udal pilotale-
kuan eta ezusteko haun-
dirik gertatu ez bada,

Nafarroako lehen txa-
pela etxean bertan jan-
tzi izanen dute Beti Gaz-
tekoek. 

640 kiloko txapelke-
ta akaututakoan, 600 ki-
loko lehen jardunaldia

Urdazubiko frontoian jo-
katuko da maiatzaren
23an, igandearekin,
18:00etan. Kategoria
honetan ere Beti Gaz-
te, Txantrea, Burlata eta
Berriozar arituko dira.
Bigarren jardunaldia,
Berriozarren jokatuko
da maiatzaren 29an,
18:00etan. Azkenik, 560
kiloko saio bakarra ekai-
naren 5ean, larunbata-
rekin, jokatuko da Bur-
latako Ermitaberri ikas-
t e t xean ,  hau  e re
18:00etan. Kategoria
honetan ere, bertze bie-
tako talde berak arituko
dira, Beti Gazte, Txan-
trea, Burlata eta Berrio-
zar.

Emakumezkoen txa-
pelketari dagokionez,
azkenean ez da jokatu-
ko talde bakarra apun-
tatu delako. 
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Nafarroako sokatira txapelketan Lesakako
Beti Gaztekoak nagusitzen hasi dira
Sunbillan egin zen lehen saioan talde gaztetua gailendu zen

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Sokatiran oraindik eskarmentu haundirik ez duen taldea arituagatik, aisa
gailendu zen Beti Gazte Sunbillan jokatutako lehen saioan.

HERRI KIROLA

A.A.
Joan den urtean be-

zalaxe, maiatzaren 2an
ere Rafa Maritxalar le-
sakarra nagusitu zen be-
re herrian egiten den eta
bere izena daraman las-
terketaren hamargarren
edizioan, 23’42”ko mar-
ka onarekin. Hiru se-
gunduko abantaila ate-

ri zion Etxeberriari eta
19 segundukoa Asier
Cuevaseri. Guzira 300
bat korrikalarik parte har-
tu zuten herri lasterke-
tan, 200 kategoria tti-
kietan eta 100 proba na-
gusian, azken urteetan
baino guttixeago. Ema-
kumeetan Rosi Ralave-
ra nagusitu zen eta be-

teranoetan Arantxa Al-
dalur emakumeen arte-
an eta Josetxo Vaque-
riza gizasemeen artean
izan ziren onenak. Ju-
nior mailan Nerea Abre-
go eta Javier Eguaras
gailendu ziren, jubeni-
letan Amagoia Izagirre,
ezinduen artean Garai-
le Valverde eta Iñaki

Errandonea, infantiletan
Amaia Martinez eta Iña-
ki Lopetegi, alebinetan
Beatriz Casares eta Jon
Etxebeste, benjamine-
tan Itziar Bizkai eta Iña-

ki Salaberria, aurre-
benjaminetan Ainhoa
Clemente eta Fermin
Estanga eta sei urte ar-
teko kategorian, Itxaso
Mitxelena.

Rafa Maritxalar nagusitu zen bere
izena daraman herri lasterketan
Hirurehun korrikalari aritu ziren Lesakako Lasterketan

ATLETISMOA

ARGAZKIA. D.NAVARRA

Rafa Maritxalar, helmugara garaile sartzen.



2004/05/20 • 374. zbk. 

33kirola • ttipi-ttapakirola

A.A. 
Maiatzaren 7an, Lei-

tzako Erakurri txirrindu-
lari elkarteak aurten
errepideratuko dituen hi-
ru txirrindulari talderen
aurkezpena egin zen.
Aurkezpen mahaian,
Luis Vicente Otin, tal-
deetako zuzendari oro-
korrarekin batera, Iñigo
Chaurreau, AG2R tal-
deko txirrindulari profe-
sionala, Pedro Muñoz,
txirrindulari ohia, Enri-
que Sanz, Nafarroako
Txirrindularitza Federa-
zioko presidente ordea
eta Zumos Swell en-
presako ordezkaria,
Muerza jauna izan zi-
ren.

Lehenik, Swell Pa-
gozelai-Goizabal Pal-
plastic izenburupean
mendi bizikletan eta
errepidean arituko diren
nesken aurkezpena
egin zen: Nafarroako
txapelketan hirugarren
izan zen Erkuden Al-
magro, Rosa Herrero,
Oihana Olaberria, ka-
dete mailan Nafarroako
txapeldun izan den Est-
her Marin eta Sandra
Saezek osatuko dute tal-
dea.

Ondotik, mendi bizi-
kletan arituko diren mu-
tilen txanda izan zen.
Hemen Ion Korta, Gari
Iragi, Imanol Vela, Ion
Irurozki, Iker Mourelle
eta Unai Unanue aritu-
ko dira.

Errepidean 23 urtez
beheitiko eta elite mai-
lako taldeak aurkeztu zi-
tuzten, Azysa-Swell-Ki-
der izena eramanen du-

tenak: Emilio Aira, Iña-
ki, Armijo, Josu Barru-
so, Egoitz Artaraz, Ro-
berto Castillo, Jose Ja-
vier Diaz, Jokin Elizon-
do, Dani Ezkerro, Jo-

nathan Fernandez, Jo-
nathan Garcia, Ramon
Garcia, Javier Garcia,
Santi Jimenez, Miguel
Jimenez, Jesus Her-
nandez, Iñigo Mateos,

Eduardo Otxoa, Odei
Olite, Iker Sanz, Ruben
Bal les teros,  D iego
Sanz, Jaime Valdes, An-
gel Vazquez, Alberto Vi-
llaescusa, Armando

Yanguas eta Szymon
Wasiak poloniarrak osa-
tuko dute taldea. Luis
Vicente Otin eta Andres
Orbegozo izanen dira
entrenatzaileak eta Iñi-
go Leache, Adur Ede-
rra eta Mikel Gurrutxa-
ga mekanikoak.

LEHENDABIZIKO
GARAIPENA POLONIATIK

Otinek aipatu zue-
nez, aurten bere histo-
riako lehendabiziko ga-
raipena lortua du talde-
ak, Szymon Wasiak po-
loniarrak Valladolideko
Itzuliko etapa batean ira-
bazi baitzuen. Horretaz
gain, Laudion bigarren
egin zuen Miguel Jime-
nezek eta Angel Vaz-
quezek ere lortua du bi-
garren eta hirugarren
posturen bat edo ber-
tze. Bidasoako Itzulian
parte hartu ondotik, Na-
farroako Itzulian, San-
tander, Segovia eta
Goierriko Itzulian parte
hartuko du taldeak, Oti-
nek adierazitakoaren
arabera.

Iñigo Chaurreau txi-
rrindulari profesionalak
eta Pedro Muñoz txi-
rrindulari ohiak lanean
segi tzeko an imoak
eman zizkieten taldeki-
deei. Enrique Sanz, Na-
farroako Federazioko ki-
deak, txirrindularitza bul-
tzatzeko egiten ari diren
lanen berri eman zuen,
goi errendimenduko es-
kolarekin bertzeak ber-
tze. Swell enpresako or-
dezkariak, taldea la-
guntzen segitzeko bo-
rondatea agertu zuen.

Errepide eta mendi bizikletarako taldeak
aurkeztu ditu Erakurri Elkarteak
Afizionatu mailan lehen garaipena lortu du taldeak, Wasiak poloniarraren bitartez

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Sub-23 eta elite mailan errepidean ari den taldea goitian eta neska eta mu-
tilen mendi bizikleta taldetako kide batzuk, beheitian.

TXIRRINDULARITZA
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g EMANALDIAK

BERA
Maiatzaren 22an Escena
dantza jaialdiaren barnean,
Aldanza eta Sybaa dantza
garaikideko taldeen
emanaldia, 20:00etan Kultur
Etxean.
Maiatzaren 28an 20:30etan
Kultur Etxean
«Mugaldekoak: poemak,
kantuak eta kantupoemak»
emanaldia eskainiko dute
Edu Zelaieta, Beñardo
Goietxe eta Raul Garciak.

g MUSIKA

LESAKA
Maiatzaren 26an Sequenza
klarinete laukotearen
emanaldia 18:30etan
Kasinoan. Lesakako Musika
Eskolak antolatua.

DONEZTEBE
Maiatzaren 22an
Bidasoaldeko Musika
Eskolen Topaketa.
Xehetasunak 15. orrian.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Maiatzaren 23an Larun-
Ibardin ibilaldia eginen du
Illurdi mendi taldeak.
Maiatzaren 30ean
Bidasoaldeko Sunbillako
mugan ibiliko dira Illurdi
mendi taldekoak.

BAZTAN
Maiatzaren 23an Baztango
XI. Itzulia antolatu dute
Baztango Mendigoizaleek.
Maiatzaren 30ean Muñoara
ateraldia eginen dute
Baztango mendigoizaleek.

SARA
Maiatzaren 30ean Sarako X.
Itzulia antolatu du Axuria
mendi taldeak.

ARANTZA
Maiatzaren 30ean
Arantzako II. Mendi Itzulia
antolatu dute Ekaitza mendi
taldeak eta Gazte
Asanbladak.

34 agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

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

(Maiatzaren 3tik 9ra bitarteko prezioak)

Ortziral honetako erreportaian eza-
gutzea merezi duen pertsona ho-
rietako bat aurkeztuko digu Jose-
ba Olagarai gure lankideak. Urro-
tzeraino hurbildu eta Bittoriano Ar-
tzuaga artisauarekin egonen da,
umorea eta “pikardia” oparitzeko
moduan dituen gizonarekin. 
Seguraski gure eskualdeko jende
aunitzeri ezagun eginen zaio be-
re aurpegia, inguruko merkatu eta
feriatan maiz ikusten baita artilea
egiten. Ez du gisa honetako hi-
tzordu bakar batera ere hutsik egi-
ten. Bere erranetan “horixe da
gehien gustatzen zaidana, jende-
arekin egotea, erosleekin solastea
eta feriatako giroa bizitzea”. 

Bittorianok galtzerdiak, jertseak,
txanoak eta artilearekin egiten ahal
den edozein gauza egiten du. Bai-
na horiek guzien artean Bittoria-
nok egiten dituen kulero, tanga,
sosten eta azpiko arropak dira de-
netan kuriosoenak eta jendearen
arreta gehien pizten dutenak. 
Pikardia horiek guziak nola egiten
dituen eta artilearekin nola aritzen
den lanean erakutsiko digu ortzi-
raleko erreportaiean. Hainbat is-
torio eta anekdota ere kontatuko
dizkigu bere grazia eta umore par-
tikularrarekin. Ez atzendu, ortziral
honetan, Musika Bizirik saioaren
ondotik, Ttipi-Ttapa Telebistan, Bi-
ttoriano Artzuagarekin solasean.

URROZKO BITTORIANO ARTZUAGAREKIN

Artilezko pikardiak nola egiten
diren ortzileko erreportaian

Angolako lingala hizkun-
tzan, Bernabé Moussa-
you taldekidearen hiz-
kuntzan alegia, Kukuma
«iritsi» bezala itzul liteke.
Izen egokia talde honen-
tzat, bere musika, zuzen
bezain natural iristen zai-
gu eta. Bere lehen disko
honen hasieratik, gugan
zirrarak eta kilimak su-
matzen ditugu ernai, errit-
moen berotasun erakar-
garrian kulunkan, irrikaz
eta maiteminez jositako
sare melodikoan harra-
paturik. Lehen disko ho-
netako kantuen ederrak
zein originaltasun apar-
tak eratzen dute Kuku-
maren izaera. Herri eta
giro ezberdinetatik etorri
arren, Bolueta auzoan en-
tsaiatzen dutenez, Kuku-
ma Bilboko taldea dela
erraten ahal dugu.Duela
3 urtetik honat sekzio me-
lodikoa elkarturik dator,
bateratu bezain mami-
tsua; gero erritmo sekzio
eraginkorra gehitu zen,
eta azkenik ahotsa, beti
xuxurlari, beti sujerikor. 

«Kukuma»

ELKAR, 2004
KUKUMA

DISKAK
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g ERAKUSKETAK

LESAKA
Maiatzaren 21etik 23ra
Berandu erakusketa-
emanaldia Ertz arte
gunearen eskutik.
Erakusketa, ortziral eta
larunbatean 18:00etatik
20:00etara; igandean
12:00etatik 14:00etara.
Kontzertuak: ortziralean eta
larunbatean 20:00etan.
Igandean kanpoan. Herri
Eskolak antolatua.

BERA
Maiatzaren 22tik 30era
Berako pintura taldearen
lanen erakusketa Kultur
Etxean.

g ANTZERKIA

BERA
Maiatzaren 29an
Kanpingagas taldearen
«Behin batean bazen… gutxi
gora behera» antzezlana
20:00etan Kultur Etxean.

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

LESAKA
Maiatzaren 29an Mairu haur
antzerki tailerren emanaldia
18:00etan Arkupetan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

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

Maiatzaren 24tik 30era
Arantza, Bera (M.L.
Apeztegia), Ituren, Irurita,
Leitza (A. Gimeno).

Mai. 31tik ekainaren 6ra
Lesaka (M. J Txoperena),
Doneztebe (S. Larraioz),
Arizkun, Oronoz-Mugairi,
Leitza (M.I. Larraia).

Nahaste mota hau
duen pertsonak arauei
eta bertzeen eskubi-
deei mespretxua era-
kusten die, baina ezin
da pertsonalitatearen
nahasteaz solastu 18
urte bete arte (adin
hori baino lehenago
pertsonalitatearen na-
haste disoziala ema-
ten ahal da, baina ez
du beti ondotik na-
haste antisoziala iza-
ten). Zehazkiago, na-
haste antisoziala duen
pertsonak ezin du gi-
zarte arauetara mol-
datu, bertzeak maita-
tzeko eta bertzeen le-
kuan jartzeko zailta-
sun haundiak ditu,
erraz haserretzen di-
ra, ez dute beraien
ekintzak planifikatzen
eta beti sentsazio be-
rrien bila aritzen dira.
Horregatik portaera
ausartegia eta oldar-
korra garatzen dute
normalean eta be-
raientzat portaera jus-
tifikatua dagoenez, ez
dute horregatik kez-
karik izaten (errua be-
ti bertzeena da, ego-
erarena, inoiz ez be-
rea). Portaera honen
ondorioz justiziarekin

arazoak izaten dituz-
te eta arazoa larria-
gotu egiten da alko-
hola eta droga gehie-
gi hartuz gero.
Nahaste honen jato-
rria ez dago sobera
argi gaur egun, iker-
keta batzuen arabera
jatorri biologikoa dau-
ka eta bertze batzuen

ustez haurtzaroan edo
familiako harremane-
tan gertatutako zer-
baitekin lotzen dute.
Beraz, azalpen logi-
koena bi jarrera hauen
uztartzea izanen li-
tzateke: biologikoak
ahultasun bat agertu-
ko luke, gerora estre-
sa eragiten duten ger-

takari batzuen ondo-
rioz agerian geldituko
litzatekeena. 
Nahaste antisoziala-
ren tratamenduari da-
gokionez, pertsona
hauei berehalako pre-
mietatik urrunago
pentsatzen erakusten
zaie, hau da, epe er-
tain eta luzeko helbu-
ruetan pentsatzen
erakusten zaie, epe
laburrekoetan baino
gehiago. Horrelako,
egoera ezberdinak
planteatzen zaizkie
eta eriak egoera hauei
aurre egiteko alterna-
tiba ezberdinak sor-
tzen ditu, bakoitzaren
abantaila   eta desa-
bantailak idatziz eta
abantaila bakoitzaren
erabilgarritasuna eta
eraginkortasuna 0tik
100era baloratuz. Te-
rapiaren helburua per-
tsona horrek pentsa-
mendu maila abstrak-
tuagoa eskuratzea da,
berehalako interes
pertsonaletik harata-
go dauden bertze al-
derdi batzuei lehen-
tasuna emanez.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Giz. Zerb.

JAKIN BEHARREKOAK

Pertsonalitatearen nahaste antisoziala

11-M. Tres dias que
engañaron al mundo 

TXALAPARTA, 2004
Egile batzuk

2004ko martxoaren 11n Ma-
drilen izan ziren atentatuen on-
dorioz ia 200 pertsona hilik eta
bertze hainbat zaurituak ger-
tatu orduko, ekintza haien egi-
le ETA zela aldarrikatu zuen
Espainiako Gobernuak. Eta
horretan segitu zuen, sarras-
kia Al Kaedarekin zerikusia
zuen talderen batek egina izan
zela geroz eta garbiago ager-
tu arren. Horren inguruan ari
da Txalaparta argitaletxeak ka-
rrikarratu duen «11-M. Tres
dias que engañaron al mun-

do» liburua. Bortz adituen ar-
tean egina da. Jabier Salutre-
gik gertakizunen kronika azal-
tzen du. Rui Pereira kazetari
portugaldarrak berriak nazio-
arteko egunkarietan izandako
tratamendua aztertzen du. Gio-
vani Giacopuzzi idazke italia-
rrak PPren Gobernuak Euskal
Herriarekin izandako erlazio-
az egiten du hausnarketa. An-
gel Rekaldek gertakariak Es-
painiako egunkarietan izan
zuen islaren irakurketa politi-
koa egiten du.

LIBURUAK

Arauei eta bertzeen eskubideei merpretxua
erakusten die pertsonalitatearen nahaste an-
tisoziala duenak.



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.

DONIBANE-LOHITZUNE.

Interna moduan lan egite-

ko neska bat behar da. %

559261502.

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-

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.

36
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36 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 54 5800-34

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

LESAKA. 45 m2ko bejera

komertziala errentan ema-

ten da Albistur karrikan. %

948 637780 edo 629 687171.

LANA
301 Eskariak
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.

Emakume batek lan eginen

luke externa moduan edo or-

duka. Paperekin. % 639

925403.

Ekakume batek lan eginen

luke adinekoak edo haurrak

zaintzen edo etxeak garbi-

tzen. Paperekin. % 618

834468.

LANA
302 Eskaintzak
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-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
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.

ELIZONDO. Pisua salgai

Santiago karrikan. Kalefak-

zio zentrala, bizitzen jartze-

ko prest. Prezio interesga-

rria. % 606 407884.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisua errentan ema-

ten da. Sukaldea, 4 logela,

egongela, bi komuna. Hiru-

garren solairua. Gela guziek

kanpoaldera ematen dute.

Balkoia. Igogailua. % 943

471987 (arratsaldetan, Be-

goña)

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑEA. Neska batek pisua

konpartitu nahi du. % 619

529617.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. Albistur karrikan

lur azpiko garajea errentan

ematen da. % 686 759341

(eguerdi edo arratsetan).

BERA. Legia karrikan lokal

komertziala errentan ema-

teko. Denda edo bulegora-

ko prestatua. % 948 631429

(eguerditan).

DONEZTEBE. Lokal ko-

mertziala errentan ematen

dut, arraindegirako presta-

tua. Negozio sendotua. He-

rriaren erdian, leku hagitz ko-

mertzialean. % 948 450607

(11:00etatik aitzinera).

SUNBILLA. Igerileku ondo-

an ostatu-jatetxea errentan

eman nahi da. %948 450504

edo 659 867 287.

% 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.
• BERA. Etxe bat lur eremu
eraikigarriarekin salgai.
• DONEZTEBE. 
- Santa Luzia plazan lokal

komertzialak salgai.
• ELIZONDO. - Pisuak eta

terrenoak erosten dira.
• LEITZA. - Etxe bat salgai.
• BORTZIRIAK. - Terrenoak

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

ADOSADOS



690 616106.

HARREMANAK
801 Agurrak
Paul Irazokiri: maiatzaren

19an partez, zorionak aunitz

eta ea ahal bezain ongi os-

patzen dugun hiruak. Aliziak.

suak, garbigailua eta buta-

no-kalentadorea. Ia berria.

% 618 962679 (eguerdi eta

arratsetan).

Gazteendako logela salgai.

% 948 450750.

Egurra lantzeko zepillado-

ra konbinatua, regruesado-

ra eta konpresorea salgai. %

depositu. Mila litrokoa ba-

koitza. Hamar mila litro edu-

ki lezakeenak guztira. % 948

510078. Joxe.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Sukaldea salgai, altzariak,

frigorifikoa, labea, gaineko

Aukera ona karneta berriki

atera dutenentzat. 350 euro.

% 649 506523.

Citroen Evasion 1.9 TD mo-

nobolumen autoa salgai,

1998 urtekoa. Extrak: CC,

EE, AA, DA. 7 eserleku. %

699 478028 (17:00etatik ai-

tzinera).

Peugeot Partner autoa sal-

gai, 67.000 km, aldeko eta

atzeko atearekin, erremolke

engantxeam leiho igogailu

elektrikoa eta itxiera zentra-

lizatua. 7.500 euro. % 680

317940 edo 948 631429.

ANIMALIAK
601 Emateko
Euskal artzai eta husky arra-

zako zakurra opari ematen

da. % 948 581131.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Mutur gorriko bi ahari sal-

gai, bat urtebetekoa eta ber-

tzea bi urtekoa. %948 451696

(21:00etatik aitzinera).

Anilamientzat ura jartzeko

bordetan, belatsoetan, men-

dian: salgai merke-merke 10

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 langi-

leak. Laster Arbizu, Burlata,

Lizarra, Zangotza, Kastejon

eta Milagron. Informazioa do-

an. % 948 199596. 

Garbiketa langileak udale-

txe eta erakunde ofizialetan.

Laster Doneztebe eta Bur-

latan. Informazioa doan. %

948 199596. 

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 405 erabilia salgai.
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A

ARRIETA
erlojudenda eta bitxidenda

Erretiroa dela eta likidazio osoa

Tel: 948 580445 • ELIZONDO

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

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2004ko ekainaren 3an

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

% 948 635 254 - Etxalar

Berako Udal Haurtzaindegian 2004-2005
ikasturtean irakasle lanpostu bat betetzeko
pertsona bat behar da.
Ezinbestekoa:

- EGA izatea.
- Hauz Hezkuntzan Diplomatua izatea

edo Haur Hezkuntzako Goi Mailako 
Teknikari tituluduna izatea.

Bidali curriculumak postaz nahiz e-mailez
helbide hauetara, maiatzaren 17tik
ekainaren 4ra bitartean:

Berako Udal Haurtzaindegia
Eztegara, 42   31780 Bera
berakottikiak@begira.com

urtebetetzeak

JOSETXO ETA EDURNE. Familia
eta lagunen partez maiatzaren
19an, zorionak zuen zilarrezko
ezkontzagatik.

JOSU ALTZUGARAI ETXEBESTE beratar-lesakarrak
maiatzaren 21ean urte bat beteko du. Zorionak bere
familiaren partetik eta bere lehengusu Ainhoa, Jon,
Javier eta Cristinaren partetik. Zorionak bihurri!!

JOSU ALTZU-
GARAI ETXE-
BESTEk urte bat
beteko du
maiatzaren
21ean. Zorio-
nak etxekoen
partetik. Aupa
txapeldun!
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38383838 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.

JON LEIZA

aranztarrak 3
urte bete ditu
maiatzaren
15ean. Muxuak
Osildeko fami-
liaren partetik.

ASIER LA-
RRALDE KORTA

lesakarrak urtea
bete du
maiatzaren
1ean. Zorionak
familia guziaren
eta bereziki
Ainhoaren
partetik.

ASIER OSES

GAINZA

beratarrak 6
urte beteko ditu
maiatzaren
23an. Zorionak
attona, amona
eta osabaren
partetik. Aupa
irakurle bikaina!

ASIER OSES

GAINZA

beratarrak 6
urte beteko ditu
maiatzaren
23an. Zorionak
eta muxu bat
Saioa, atta eta
amaren partetik.
Aupa txapeldun!

JONE ETXEPA-
RE ELRIO

beratarrak 3
urte bete ditu
maiatzaren
17an. Zorionak
eta muxu
haundi bat
familiaren
partetik.

Etxalarko XABIER SANZBERROk
7 urte beteko ditu maiatzaren
14an eta ENEKO SANZBERROk 4
urte ekainaren 20an. Berako
AITATXI JUANek 81 urte beteko
ditu ekainaren 22an. Zorionak
familiaren partetik.

JULEN ALTZU-
GARAI URZELAI

ek 8 urte bete-
ko ditu maia-
tzaren 20an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat «tia Esthe-
rren» partetik.

JAIONE IRAZU

ARRUTI berata-
rrak 2 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 29an. Zorio-
nak gure kaska-
rrari.

AINHOA LARRE-
TXEA AGIRRE

beratar trikitilari
gazteak 8 urte
egin ditu maia-
tzaren 13an.
Zorionak eta
aunitz urtez Pu-
txurrita, etxeko-
en partetik.

Leitzako AMAIA

ASTIBIAk
«veintiontze»
urte bete ditu.
Muxu aunitz zu-
re lehengusina-
ren partetik.
Txanpaina
noizko?

Sunbillako
JANIRE

APEZTEGIAk
urteak bete ditu
maiatzaren
12an. Aunitz
urtez familiaren
partetik.

ZORIONAK

JEXUX! Adinak
marka uzten
duela ile-xuri!
Je, je. Ongi
pasa zure
eguna!

AINARA

ETXEBERRIA

TERREROS

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

JESUS BERISTAIN zarauztarra
eta JOSEPA BEREAU aranztarra
(10-05-1954) (10-05-2004). Zuen
ezkontza egunak bete ditu
mende erdi arnasa eta bizia
emanaz familiari. Zorionak
familiaren partetik.

Etxalarko ELENE eta MAITANEk
3 eta 12 urte bete dituzte
maiatzaren 7an eta 15ean.
Zorionak gurasoen partetik eta
bereziki Unairen partetik. Muxu
aunitz.

ITXASO ESTAN-
GA OTXANDORE-
NA donezteba-
rrak 3 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 22an. Zorio-
nak eta bi muxu
amatxi, Jexux,
Edurne eta Ain-
hoaren partetik.

LAIDA OIZ CA-
LAHORRA bera-
tarrak urtea be-
teko du maia-
tzaren 30ean.
Zorionak ama,
atta eta Beña-
ten partetik.

BULDA IN
AGENTZIA INMOBILIARIOA

Amazabal kalea 37, behea • LEITZA
% 948 510534 eta 649 476615

Bulegoko Ordutegia: Goizetan 10:00etatik 11:00etara

BULDA IN
AGENTZIA INMOBILIARIOA

Amazabal kalea 37, behea • LEITZA
% 948 510534 eta 649 476615

Bulegoko Ordutegia: Goizetan 10:00etatik 11:00etara

LEITZAN:
1. Leitzelarrean Tolareko Borda eta Txabola salgai, 8.500 m2ko lur eremuarekin,

dena propietatean.
2. Manuel Lasarte kalean. Pisua salgai, bi logelakoa, bizitzeko prest.
3. Manuel Lasarte kalean. Garagea salgai. DIA Autozerbitzuaren azpian.
4. Leitzelarreko bidean. Familia bakarreko etxe adosatua salgai.

70 m2ko jardinarekin.
5. Pisuak behar ditut, saltzeko eta alokatzeko. Eskaera handia dago.

Informatzen ahal zarete, tasazioa dohainik egingo da, behar izanez gero.
6. Iragarkian jar ez daitekeen informazioa daukat, etorkizunean egin behar

diren eraikuntzataz eta dauden edo izan daitezkeen proiektuetaz.

LEITZAN:
1. Leitzelarrean Tolareko Borda eta Txabola salgai, 8.500 m2ko lur eremuarekin,

dena propietatean.
2. Manuel Lasarte kalean. Pisua salgai, bi logelakoa, bizitzeko prest.
3. Manuel Lasarte kalean. Garagea salgai. DIA Autozerbitzuaren azpian.
4. Leitzelarreko bidean. Familia bakarreko etxe adosatua salgai.

70 m2ko jardinarekin.
5. Pisuak behar ditut, saltzeko eta alokatzeko. Eskaera handia dago.

Informatzen ahal zarete, tasazioa dohainik egingo da, behar izanez gero.
6. Iragarkian jar ez daitekeen informazioa daukat, etorkizunean egin behar

diren eraikuntzataz eta dauden edo izan daitezkeen proiektuetaz.



BAZTAN. Bizitzen jartzeko mo-
duko baserria errentan ema-
ten da, kalefakzioarekin. Arras
goxoa, sukaldea, egongela
euskal tximiniarekin. Lau lo-
gela, sukalde ekipatua haritzez-
ko mobleekin eta elektragailu-
ekin. Bi bainugela, garajea eta
trasteroa. Eta borda bertze etxe-
bizitza bat egiteko baimena-
rekin. Sarbide ona, hegoalde-
ra begira eta 10.000 m2ko lur
eremua. Prezioaz solastuko
dugu. Jose Maritaz galdetu.

LERIN. Moldatzeko etxea sal-
gai, La Cadena auzoan, La Ca-
dena jatetxearen ondoan. Erai-
kitzaileendako edo bi fami-
liendako egokia. 8.000.000 pe-
zeta - 48.000 euro.

LERIN. Harrizko etxe haundia
salgai, bodegarekin. Landaet-
xerako egokia, herri honetan
ez baita bertzerik. 12.500.000
pezeta - 75.126 euro.

LIZARRA inguruan. Bizitzen
jartzeko moduko etxea salgai,
terrazarekin eta zurgindegi ne-
gozioarekin. 200 m2ko bajera
eta bezero aunitz. Prezioaz so-
lastuko dugu.
BURGI. 160.000 m2ko men-
dia salgai pinuekin, erretiroa
hartzen dutelakoz. Prezioaz
solastuko dugu. 

CALAHORRA. Moldaketa be-
har duen borda salgai. 60 m2koa
eta 2.200 m2ko lur eremua ura-
rekin. Bigarren etxebizitza erai-
k i tzeko ba imenarek in .
3.500.000 pezeta - 21.000 eu-
ro.

AMAIUR. Borda salgai, 30.000
m2ko lur eremuarekin leku zo-
ragarrian. 4x4 autoendako sar-
bidea, urarekin eta argia sart-
zeko aukera. 14.000.000 pe-
zeta - 84.000 euro.

BAZTAN. 100m2ko borda sal-
gai, urarekin eta argia sartze-
ko aukera. Prezioaz solastu-
ko dugu.

AZPILKUETA. Bizitzen jart-
zeko moduko borda salgai, sar-
bidea, ura eta argiarekin. 12.000
m2ko lur eremua. Prezioaz so-
lastuko dugu.

ZARAITZU BAILARA (Na-
baskoitz inguruan). Harrizko
etxea salgai, lur eremua, ura
eta argiarekin. Moldatzeko da-
go. Landaetxea edo posada
egiteko egokia. Prezioaz so-
lastuko dugu.
ARANTZA. 20.000 m2ko lur ere-
mua salgai, zaindu ezinagatik.
Prezioaz solastuko dugu. 

LEITZAinguruan. Bizitzen jart-
zeko moduko 700 m2ko base-
rria salgai, 30.000 m2ko lur ere-
muarekin. Donostiatik 45 mi-
nutura eta Iruñetik 40 minutu-
ra. Landetxe, sagardotegi edo
atseden etxera egiteko ego-
kia. Prezioaz solastuko dugu.
LEKUNBERRI inguruan. So-

lairu bakoitzeko 80 m2ditun ba-
serria salgai. 3 solairu. Molda-
tu beharra. 8.000 m2ko lur ere-
mua. Prezioaz solastuko du-
gu.
ORBAITZETA. 400 m2ko bor-

da salgai (2 solairu) eta 8.000
m2ko lur eremua, erreka on-
doan. Ormigoiztatutako sarbi-
dea, bibrazio onak eta mag-
netismo haundia. 8.500.000
pezeta - 51.000 euro.
BAZTAN. ORONOZ-MUGAIRI
inguruan. Bizitzen jartzeko mo-

duko baserria errentan ematen
dut, berogailuarekin eta mo-
bleztatua. Hilean 100.000 pe-
zeta, 600 euro.

JACAKO errepidean. Borda
nekazaritza nabearekin eta lur

eremuarekin salgai. Basurde
ehiztarientzat eta elur zale-
entzat egokia. 7.500.000 pe-
zeta - 45.000 euro.
BAZTAN (BELATE INGU-
RUA). 200 m2ko borda salgai

(bi solairu) sarbidearekin. Ura
eta argia. Baratzearekin. Teila-
tua moldatu berria. 15.000.000
pezeta - 90.000 euro.
ESAKO URTEGI INGURUA.
Moldatu beharra duen borda

salgai. 3.000.000 pezeta -
18.000 euro.
IRURITA(BAZTAN). 120 m2ko
borda salgai. Leku zoragarria.

Sarbide ona, ura eta argia. Pre-
zioa? Moldatuko gara!
BAZTAN. Baserria salgai, ura
eta argiarekin. Sarbidea eta

600 m2ko lur eremua. 8.500.000
pezeta - 51.000 euro.
ERRONKARI (UZTARROT-
ZE). Moldatu beharra duen et-

xea salgai. 80 m2 solairu ba-
koitzeko (3) eta 180 m2ko lur
eremu eraikigarria. Landetxe-
rako edo eraikuntza enpresa
batentzat egokia, apartamen-
tuak egiteko askari haundia
baita. 15.000.000 pezeta -
90.000 euro.
LERIN. Hau bezalako etxe bat
eraikiko dizugu, 1000 m2ko lur

eremuan, Udaletxearen ba-
menarekin. 50 metro eta 20
metroko portxea.15.000.000
pezeta - 90.000 euro baino gut-
tiagotan.
OTSAGIKO BIDEA. 180 m2ko
borda salgai, sarbide ona, ha-

gitz eguzkitsua eta lurra eros-
teko aukera. 5.500.000 peze-
ta - 33.000 euro.
OLLOKI (HUARTE-IRUÑA
ONDOAN). Xabierko San

Frantzisko denboraldi luzeak
ematen zituen jauregia salgai.
3.000 m2ko lur eremua. Mu-
seoa, atseden etxea edo ja-
tetxe-hostala egiteko egokia.
1.000.000 euro - 166.386.000
pezeta.

ATARRABIA
INMOBILIARIA ZERBITZUAK
Serapio Huizi 14, behea • ATARRABIA (Nafarroa)
Tel.: 948 124541 • 627 258753

• Lur-eremu, lokal, baserri
eta borden salerosketa

• Traspadoak eta errentamenduak
• Erreforma, tasazio eta neurketen

aurrekontua guziz doan
• Diru maileguak

• Lur-eremu, lokal, baserri
eta borden salerosketa

• Traspadoak eta errentamenduak
• Erreforma, tasazio eta neurketen

aurrekontua guziz doan
• Diru maileguak
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dentziak erretegiak eskabazioak estetika estankoak etxe ruralak eus-
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kuak kiroldendakkooperatibak kristaldegiak lan bertikalak landareak
lentzeriak liburudenda loredendak loteria eta apostuak lurrindenda mar-
moldegiak masaiak medikuak mertzeriak mezulariak mobledendak mo-
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ostatuak papertegiak pentsioak pentsuak pintoreak pizzeriak posta bu-
legoak prentsa publizidade agentziak sikiatrikoak sikologoak sindika-
tuak sonorizazioa suhiltzaileak tabako dendak taller mekanikoak tanato-
rioak taxiak telebistak tindategiak toldoak turismo bulegoak turismo et-
xeak txatarrak udalak zahar etxeak zalditegiak zapatadendak zeramikak
zerrategiakzur biltegiak zurgindegiak  … ttipi-ttaparen

Telefono gidan
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Badakizu zenbat balio duen 
zure anuntzioa 

ttipi-ttaparen 
Telefono Gidan sartzeak

…eskatu informazioa
948 63 54 58

Inguru honetako etxe guzti-guztietan sartuko den Telefono Gidan
Ofiziale, saltoki eta lantegi guzti-guztiekin batera agertzeko
Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatua
Urte osoan eta momentu guzietan zure bezeroak kontsultatzeko erraxa
Zure iragarkia sartzeko aukera eta tarifa desberdinak dituen Gidan
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