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Lanean euskaraz
Bortzirietan
Sindikatu ezberdinak biltzen di-
tuen Bortzirietako Lan Munduko
Euskara Batzordeak kanpaina
eginen du «euskara zure laneko
erreminta» izenburupean.2004ko irailaren 9a • XXIV. urtea
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14Herriaren neurri
gabeko hazkuntza ez!
Oronoz-Mugairiko bizilagunek Hi-
rigintza Planaren onarpenak ekarri-
ko lukeen «neurri gabeko hazkun-
dearen kontra» agertu dira. Elena
Zabaleta alkatearekin solasean.

03

Ulibeltzak Elkartea

Mende laurden baino gehiago 
Sunbilla girotzen

Ulibeltzak Elkartea

Mende laurden baino gehiago
Sunbilla girotzen
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Aitor AROTZENA
2002an Baztango Udalak onartu
zuen Udal Planari buruz informa-
ziorik izan ez dela salatu duzue Oro-
noz-Mugairiko bizilagunek. Isilpe-
an gorde nahi zela uste duzue?
Ez zuen orai dagoen Udaletxeak onar-
tu, lehengoak baizik, baina ez dut us-
te gogo txarrarekin egin zenik. Pren-
tsan, boletinean… agertu zen, be-
raien bideak erabili zituzten, baina he-
rritarrak ez ziren horretaz jabetu. Ber-
tze moduren bat erabili beharko zen
jendea ongi enteratzeko. 
Gaur egun 90 etxebizitza okupa-
tuak dituen herrian 165 etxebizitza
berri eginen lirateke Plan Urbanis-
tikoa onartuz gero. Neurri gabekoa
dirudi…
Garbi gelditu behar da ez daudela
etxebizitza guziak proiektu bakarre-
an. Badira bizpahiru lau proiektu eta
denetara etxebizitza kopuru hori da.
Oronoztarrok, eta nik alkate bezala,
ez dugu etxebizitzak egitearen alde-
ko edo kontrako jarrerarik, baina hain-
bertze egitea sobera da.
Azkazkorroko bidetik San Martin
Kolejiora 60 etxebizitza egiteko

proiektua zegoen, baina ekainaren
19an batzarrak gehiengo osoz erre-
fusatu zuen proiektua…
Proiektu horietako bat da. Oraintxe
bertan Baztango Udalak onartu du
San Martin eskola birkalifikatzea eta
aparkalekuak egitea. Baina ondoko
lur eremu guziak, futbol zelaia eta,
dauden bezala geldituko dira. Le-
henbiziko proiektuan hor ere etxebi-
zitzak egitea aurrikusten zen. Ikaste-
txea eta ondoko lurrak birkalifikatzen
zituen San Martineko proiektua ager-
tu zen, baina lur horiek dotazionalak
dira, hau da, eskolak, anbulatorioak
edo gauza horiek egiteko erabili be-
harko lirateke. Herriak ez zuen hori
galdu nahi eta hori lortu zen. Ikaste-
txea bakarrik birkalifikatu zen. Urru-
tia Fundazioak, lehenagoko ikaste-
txearen jabeak, zentro zibiko haundi

bat egin nahi zuen, hiru solairurekin…
Baina mantenimendu gastua haun-
dia izanen zela pentsatu genuen eta
kolegio barnean lau gela eskatu ge-
nituen. Hori lortu zen, gazteendako,
jubilatuendako, eskulanak egiteko eta
biltegi gisara erabiltzeko lau gela lor-
tu dira.
Herriaren neurri gabeko hazkun-
tzaren kontra manifestazioa egin
zen. Zein kezka somatzen da?
Oronozek zeukan lur dotazionala hor
segitzen du, Udalak ez duelakoz bir-
kalifikatu. Baina azkeneko batzarre-
an alegazio bezala zenbait puntu onar-
tu ziren, errateko, Oronozek ez due-
la hainbertze etxebizitza egitea jasa-
ten ahal. Lehenbizikoa urarena iza-
nen litzateke, Oronozek ez du urik,
depositotik etortzen diren tuberia gu-
ziak gaizki daude eta hor arazo haun-
dia izanen litzateke etxebizitza horiek
eginez gero. Herrian ez da halako
etxebizitza premiarik eta kanpoko jen-
deak erosiko lituzke, abuztuan eta as-
teburuetan bakarrik beteko lirateke,
auzolanetara ez dira gaten, batza-
rretara ez dira gaten: herrian badute
etxe bat baina ez dira herrian bizi.

• Gan den urtean hartu zuen
bere herriko alkate kargua
Oronoz-Mugairiko Elena
Zabaleta 26 urteko gazteak.

• 2002an Baztango Udalak
onartu zuen Hirigintza
Planaren kontra azaldu da
herriko batzarrea eta
manifestazioa egin zen
irailaren 12an herriaren neurri
gabeko hazkundearen kontra.

• Planaren barnean dauden
proiektu guztiak onartuz gero,
orain 90 etxebizitza okupatuak
dituen herrian 165 etxebizitza
berri eginen lirateke. 

«Hain herri ttikian hainbertze
etxebizitza egitea sobera da»

«Kanpoko jendeak erosiko lituzke,

abuztuan bakarrik beteko

lirateke, herrian ez lukete bizirik

eginen: herrian badute etxe bat

baina ez dira herrian bizi»
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ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Elena ZABALETA Oronoz-Mugairiko alkatea
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1979ko irailaren 23an Sunbillako Ulibeltzak elkartearen egoitza berria inauguratu zeneko argazkia. Bazkide aunitz  so-
ziedadearen blusa beltzarekin ageri dira.

Aitor AROTZENA
Elkarte guzietan bezala, lehenda-

biziko urteak izan ziren gogorrenak
Ulibeltzak elkartean ere. Egoitza eros-
teko mailegua hartu zen hamabi ur-

terako. 1990 urtean zorrak ordaindu
ziren eta momentu honetan nahiko
ongi dago elkartea diru aldetik. Urte-
ko gastu finkoa milioi terdi pezeta in-
gurukoa dela aipatu digu Antonio Es-

pelosin presidenteak: «Argia dela, gar-
bitasuna, kalefakzioa, telefonoa… Baz-
kideek urtean 44 euro ordaintzen du-
te eta urtean gastatzen den edaria-
rekin, hortaz bizi da elkartea». Le-
henbiziko urteetan jende aunitz sar-
tu zen elkartean, baina gero izan di-
ra urte batzuk bazkide gutti sartzen
zirela. Presidenteak argitu digunez,
«orduan pentsatu zen gazteari auke-
ra eta erreztasunak ematea bazkide
egiteko orduan, baina halere gazte
gutti animatu zen. Azkeneko urteotan
pixko bat mugitzen ari da gauza eta
gazte batzuk sartu dira, baina ez nahi
haina. Momentu honetan 179 bazki-
de ditu Ulibeltzak elkarteak». Beste-
tan ekitaldi ugari antolatzen ditu el-
karteak, baina urte osoan zerbait egi-
teko gogoa erakutsi digu Antonio Es-
pelosinek: «Iñauterietako karroza, sal-

1969 urtean hasi zen Sunbillako gazte koadrila bat biltzen,
herriaren alde zerbait egin eta elkarte bat osatzeko. Hiru urte
pasatu ondotik, 1972an aurkeztu zituzten estatutuak eta araudiak
Nafarroako Diputazioan, Ulibeltzak Kultur, Kirol eta Aisialdi
Elkartea sortuz. Behin elkartea sortuta, biltzeko leku baten bila
hasi ziren. Lehenbiziko urteetan apezaren etxean egiten zituzten
bilerak. Gero, herriari garbitokia, labaderoa eskatu zitzaion, hura
moldatu eta elkartea egiteko. Baina ttiki geldituko zela susmatu
eta Leku-Eder karrikan bajera bat erostea erabaki zuten 1978an.
Bazkideek auzolanean moldatu zuten eta 1979ko irailaren 23an,
duela 25 urte, ireki zuten gaur egun duten egoitza.

ULIBELTZAK ELKARTEAK OSPAKIZUNA EGIN DU LARUNBAT HONETAN

Sunbillako elkartearen egoitzak
hogeita bortz urte bete ditu



25 urteotan Ulibeltzak
elkartea pilotan, txirrin-
dularitzan, mendian eta
bertze hainbat arlotan lan
egiten saiatu da, baina lan
gehiena herriko bestetan
egiten du. Iñauterietan ur-
tero-urtero karroza ate-
ratzen du, salda, ardoa
eta bertze jan-edatekoak
eskainiz. Baina Santibur-
tzio bestetan du parte-
hartze haundiena eta eki-
taldi aunitz antolatzen di-
tu. «Bizi haundia eman
dio Sunbillari Ulibeltzak
elkarteak, ekitaldi pila bat
egin ditu eta gehien he-
rriko bestetan aportatu du.
Ekitaldi auniztan sartua
dago Ulibeltzak elkartea
eta bertze aunitz berritik
sortu ditu» dio lehenda-
kariak. 

Errate baterako, aur-
ten, hirugarren urtez Ra-
mon Latasa zenaren ome-
nez aizkolari saria anto-
latu du. Floren Nazabal
eta Mikel Mindegia izan
dira irabazle, Larretxea-
Olasagasti eta Arrospide-
Peñagarikano bikoteei au-
rre hartuz. Ostolaza eta
Goenatxo harrijasotzai-
leak ere aritu ziren saio
berean. Bertze aldetik, ur-
tetik urtera indartzen ari
dira aitzur eta zartagi ti-
raketa txapelketak. Aur-
ten Daniel Bertiz eta Ira-
txe Eizagirre izan dira txa-
peldunak. Goitibera txa-

pelketak ere ikusmina sor-
tu du azken urteetako
Santiburtzioetan. Aurten
Igor Bertiz, Mikel Ibarra
eta Imanol Apeztegia izan
ziren irabazleak. Joan den
urteko arrakasta ikusita,
herriko segalari txapel-
keta aurten ere egin da.
Bidasoa auzoko Meliton
Irazoki eta Iñaki Mikela-
rena «Arrixko» izan ziren
txapeldunak, Mendaurko
Santiago Espelosin eta
Lorenzo Petrirena eta
Miakako Patxi Mitxelena
eta Migel Mari Mitxele-
naren aitzinetik. Toka txa-
pelketa ere jokatu da aur-
ten. Gizonezkoen artean
Santiago Espelosin izan

zen irabazle, emakume-
en artean Txaro Goizue-
ta. Plater tiraketan Daniel
Bertiz gailendu zen eta
mus txapelketan Migel
Angel Otxandorena eta
Jaione Otxandorena. Pi-
lotan eta igerian ere ari-
tu ziren kirolari gaztetxo-
ak, guztiak ere Ulibeltzak
elkarteak antolatutako eki-
taldiak. Txaranga eta ar-
gi soinuak ordaintzen di-
tuztela eta baztan zopak
elkartean prestatzen di-
tuztela kontuan hartzen
baldin bada, Ulibeltzak el-
karteak bestetan izuga-
rrizko animazioa jartzen
duela erraten ahal da za-
lantzarik gabe.
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Elkartean gazteak sartzea
nahi duzue. Horrelako pre-
mia somatzen duzue? 
Gaztea da edozein elkarteren
etorkizuna, ideia berriak ekar-
tzen ditu, bizia ematen diote…
Hondarreko urte hauetan gaz-
te jendea gehiago animatzen
ari da, baina ez guk nahiko ge-
nukeen haina. Sunbillak 700
biztanle eskas ditu, beraz, erra-
ten ahal da kasik familia gu-
zietan badela elkarteko baz-

kideren bat.
Zer eskaintzen ahal dio el-
karteak gazte horiei?
Gaur egun edaria garestia da-
go ostatuetan eta hemen erdi
prezioan dago, hori jakina da.
Lokalean 110 bat lagun sar-
tzen ahal dira. Baina egoitza
ez da bakarrik otorduak egi-
teko. Astean edozer gauza egi-
teko eta antolatzeko balio du.
Etorkizunera begira, zein as-
mo ditu elkarteak?

Azaroaren 20rako bazkari bat
antolatzen ari gara eta lehen-
go kantu zaharrak aditzeko
modua izanen da. Denetara
60 bat lagun heldu dira kan-
tatzera, Eratsundik, Baztan-
dik, Iparraldetik… Bertze 50
bazkideri aukera eskainiko dio-
gu bazkarira apuntatzeko. Hel-
du den urtarrilaren 8an bertso-
afaria eginen dugu Amets Ar-
zallus, Peñagarikano, Estitxu
Arozena eta Xabier Silveira
bertsolariekin. Patxi Larretxea
izanen da gai-jartzailea. %40a
Euskadiko Kutxak subentzio-
natuko du.

da banatzen duena, gehien bat gaz-
teek antolatzen dute, guk lokala uz-
ten diogu. Ameriketan ibilitako ar-
tzainen besta maiatzaren 1ean egi-
ten da. Gero, urte hasieran ma-
hainguru bat ekarri genuen, beti jen-
deari ematen diogu aukera zerbait
ikusteko eta aditzeko, elkartea ez
da jateko bakarrik».

HERRI KIROL SAIO BEREZIA
HOGEITA BORTZ URTEAK
OSPATZEKO

Egoitzaren 25. urteurreneko bes-
ta eguna umore ederrean joan zen
larunbatean. Ikusmin haundiena he-
rri kirol proba konbinatu bereziak
piztu zuen. «Lehengo baserriko la-
nak gogoratu eta jendeari erakutsi
nahi genizkion» dio Antoniok: «Bi
arto erreldo jarri eta horien artean
hesia, bertze batzuk alperra deitzen
dutena, erabili zuten hura xehetze-
ko. Gero, garai batean bezala, ura
garraio egin zuten, eskuetan bi po-
zalekin eta buru gainean bertze bat
eramanez. Belar-zama garraio ere
aritu ziren. Artoa bildu, zuritu eta
bayoneta deitzen zuten burni bate-
kin hanka azpian artoa hartu eta ha-
rekin irauzi egin zuten. Gero egur
egitea izan zen, garai batean be-
zala. Enborra bota eta egurrezko
astoaren gainean xehetu zuten, ber-
tze bi lagun arpanan aritu ziren eta
trontza horiek lau puskatan banatu
eta pilatu egin zuten». Izan ere, he-
rri kirolarekin lotura haundia izan du
Ulibeltzak elkarteak. Dena den, jen-
deak bertzela uste baldin badu ere,
1990. hamarkada hasieran Nafa-
rroako hainbat txapel lortu zituen
Sunbillako taldea ez zen elkartetik
atera. «Bazkide aunitz baziren tal-
dean –dio Espelosinek– baina el-
karteak ez zuen bere gain hartu».

IÑAUTERI ETA BESTETAKO ANIMATZAILEA

Antonio ESPELOSIN Ulibeltzak Elkarteko lehendakaria

“Gazteak dira elkarteen bizia
eta horiek sartzea nahi dugu”

Goitibera txapelketak izugarrizko arrakasta izan du
azken urteetako Santiburtzio bestetan.
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Agur informatikari!
Hezkuntzaren xede

nagusietako bat ikasle-
ei beren denborako kul-
tura ulertzeko gaitasuna
ematea da. Informatika
gure kulturaren partea
da, eta azken urteotan
izandako garapen han-
dia dela eta, hezkuntza
ezin daiteke kanpoan
gelditu. Komenigarria da
informatika aukerako ira-
kasgai gisara eskaintzea. 

Gaurko gizartean sor-
tu eta erabiltzen den in-
formazioa hain da zabala
non beharrezkoa baita
pertsonek informazio
egokia hautatzeko be-
harrezkoak diren tresnak
izatea. 

Curriculumaren arlo-
etako ikasketak aurrera
eramateko informatikak
ematen duen laguntza
didaktikoa ere ez da txi-
kia. Gaur egun, ikus-en-
tzunezko material asko
daude arlo guztietan. 

Teknologiak erabil-
tzeko proposamen ba-
tzuk badaude eta infor-
matika berez ikastea
osagarri ona da, berezi-
ki erreparatuz maizenik
erabiltzen diren tresnen
azpian dauden algorit-
mo eta metodologiei. 

Beraz, informatikak
bide ematen digu batxi-
lergoko etapan interes,
gaitasun eta ezaguera
desberdinei erantzuna
eman eta ikasketa bide
desberdinei loturiko au-
kerak aberasteko. Oro-
korrean, ikasleak pres-
tatu behar dira industriari,
ikerkuntzari edo enpre-
sari dagozkien lan ingu-
runetan jardun dezaten,
horietan ohikoak diren
tresna informatikoak era-
biliz.

Hala ere, informatika
batxilergoko hautazko-
en artetik desagertzen
da. Hurrengo ikasturte-
rako Nafarroan ikasten

duten gazteei informa-
zioaren teknologiak (in-
formatika) aukeratzeko
posibilitatea kentzen
zaie. Hau dela eta, in-
formatikari buruzko eza-
gupenak jaso nahi di-
tuenak zentro pribatue-
tara jo beharko du.

Gaur egungo tekno-
logia berrien garaian, zer-
gatik kendu informatika
batxilergoko hautazko-
en artetik? Nori intere-
satzen zaio?

Irakasle bat.

Adorea, hitz potoloa
379. alean irakurrita-

ko Mikel Illarregiren Az-
ken Agurrak, harridura
sortu digu, nola erabili-
tako moduarengatik, ha-
la edukiarengatik ere.

Mikel, lehenengoa eta
azkena izanen da esku-
titz hau, ez baitzaigu hau
biderik egokiena irudi-
tzen. Beste heziketa mo-
du bat eman izan digu-
te txikidanik. Baina no-
labaiteko erantzuna
emateko beharrean iku-
si dugu geure burua, zuk
uste baino jende gehia-
go sartu baituzu zure hi-
tzen artean.

Hasitzeko eta behin,
Saldiasko eskolak au-
rrera darrai ,  ardura
gehien izan beharko lu-
keen gizon horri esker.
Lehendik ere erronka
haundietan ibilitakoak,
berriz ere inork ez be-
zalako adorea erakutsi
digu denei, kanpoko ino-
ren idatzizko zein hi-
tzezko erreklamuen be-
harrik izan gabe. Eran-
tzuna herri osoak eta ba-
tez ere eskolan gelditzen
diren haurrek jaso dute.
Norberak berean ari be-
har du Mikel, gainontze-
koak moldatuko dira be-
ren lanetan, ez duzu us-
te? Ongi egindako lanak,

gau gozo eta lasaiak pa-
sarazten ditu, eta hori da
gehiengoaren helburua,
denek beteko ez badu-
te ere.

Ardura, adorea, mi-
na, zure pertsonari bu-
ruzko adierazpenak…
hitz asko, eta jende as-
ko sartu duzu zure adie-
razpenetan, denak ere
okerreko aldean, zeure
herrikoak barne. Ate jo-
ka nor norengana etorri
den, aurretik ikasia izan
behar zenuen. Ezjakin-
tasunak behar ez diren
gauzak esatera bultza-
tzen gaitu.

Zure hitzekin diozu-
nez, gazi-geza darama-
zu, baina guk adina da-
kizu zuk, gazi-geza ga-
lanta nork izanen duen
denbora luzean. Mina eta
oroitzapen txarrak utzi
dituzu bihotz ttiki baten
txoko batean. Adoretsu
deritzozu horri? Utzi du-
zun adina pake eraman
dezazula zeurekin.

Luze jo genezake Mi-
kel, baina ez luke mere-
ziko. Hizketarako inor ez
bezalakoak gara eus-
kaldunak, ea egi horri
ohore egiteko gauza ote
garen.

Esaerak dioen beza-
la, DAMUA BERANDU-
KO DOLUA.

Mertxe URRUTIA 
JUANENEA eta 15 
sinadura gehiago

Goizuetako herria
eta eliza

Plazeneko alorra tar-
tean dela eliza eta uda-
laren arteko desadosta-
sunak ttipi-ttapak argita-
ra emandakoak esames
asko sortu du herrian du-
darik gabe. Fresnestik
Iñigo Elizegik (bidena-
barkoan besarkada be-
roa, Iñigo) bidalitako gu-

tunean esandakoa osa-
tu nahiean komeniko da
herritarrei oroiaraztea,
53.400.000 pezeta kos-
ta zela guztira elizaren
konponketa. Iruñeko Go-
tzaitegiak –elizaren ja-
beak alegia–, 2.300.000
pezeta eman zituen.
Nondik atera ziren gai-
nerako 51 milioiak? He-
rritik. Hainbat partikula-
rrek lana doan egiteaz
eta Udalak era askotara
l agun t zeaz  ga i n ,
18.700.000 pezetarekin
lagundu zuten herritarrek
obra horretan. Gainera,
eta hemen komentario
hauek sortu dituen Eu-
logia Navarroren eta be-
re anaia Juanitoren do-
nazioak aipatzen hasi be-
harrean gaude, Plaze-
nea etxea, 16 milioi, eta
Mintegi baserria, 20 mi-
lioitik goiti, saldu ziren.
Biek, egun hauetan hiz-
pide den alorrarekin ba-
tera, Eulogia eta Juani-
to Navarrok «GOIZUE-
TAKO ELIZAREN beha-
rrei aurre egiteko» utzi-
tako ondasunak. Hau ho-
rrela izanda, ez da ha-
rritzekoa Udalaren es-
kaintzari Gotzaitegiak
emandako erantzuna ja-
kindakoan herritar askok
sentitu dugun amorrua.
Hala ere, ez dugu uste
amorruan eta bizpahiru
gutunetan gelditu be-
harko lukeenik gai honi
emandako erantzuna.
Alor hori «kendu» behar
diogu elizari, horretara-
ko arrazoiak ditugulako
batetik, eta Goizuetak
behar duelako bestetik.
Ekimenaren aurrean
Udala bera jarri beharko
lukeela uste dugu. He-
rritar gehienen laguntza
eta babesa izanen du
inolako zalantzarik ga-
be.

Goizueta Bizirik 
Herri Plataforma.
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Iruñera Osasunarekin jokatzera jo-
an berria zaitugu. Zer moduz ego-
kitu zara Larrabiden egotera?
Hasieran gogorra egin zitzaidan, bai-
na orain gustora nago. Giro ona da
bertan eta lagunak egiten hasia naiz.
Eskolaz aldatzea ere tokatu zaizu.
Alde handia al dago Toki-Ona eta
oraingoaren artean?
Tamainuz berdintsuak dira, baina ia
inor ezagutzen ez dudanez gogor sa-
marra egin zait bertan hastea.
Futbolak eraman zaitu Iruñera. Noiz
hasi zinen jokatzen?
Beti gustatu izan zait futbola eta zaz-
pi urte nituenean hasi nintzen Lesa-
kara joaten, Beti Gaztera.
Futbolariek beldurra omen diote au-
rredenboraldiari. Zuri ere hala ger-
tatzen al zaizu?
Beldurrik ez, baina egia da lan gehia-
go egin behar izaten dela denboraldi
hasieran. 
Oraingoa bertzeetan baino gogo-
rragoa izan al da? 
Ez, alderantziz. Egun gehienetan ba-
lonarekin aritu gara eta hori gustokoa
dut.
Zein da zure futbol talde gustoko-
ena?
Taldeak baino gehiago futbolariak ai-
patuko nituzke. Ronaldinho, Zidane,
Xabi Alonso aunitz gustatzen zaizkit.
Futboletik aparte, zein kirol gehia-
go dituzu gustokoak?

Ikusteko pilota partidak eta saskiba-
lioa ditut gustoko, baina oraingoz fut-
bola bakarrik praktikatzen dut.
Herriko bestetara agertzeko inten-
tziorik bai?
Noski baietz, ahalik eta gehien etor-
tzen saiatuko naiz.
Zer da herriko bestetatik gehien
gustatzen zaizun ekitaldia?
Aukeratzekotan betizuak eta herrita-
rrek egiten du-

ten herri
kirol
saioa
hartu-

ko nituzke.
Dantzaria
ere bazara.
Zein dantza
duzu gus-
tokoen?
Aunitz ba-
dira gusta-
tzen zaiz-
kidanak,
baina bat
berezi be-
har banu so-
ka-dantza har-
tuko nuke.

• 10 GALDERA LABUR•

«Gerra amaitu zenean
etxera etorri behar izan
genuen. Familiak nola
zeuden ez genekien,
haurrak jaso zitzaketen
edo ez. Batzuek, kar-
gua zutenek, ezin zu-
ten hona itzuli eta
Ameriketara jo behar
izan zuten. Besteak
itzuli egin ginen. Fran-
co egotea ez zitzaigun
inporta. Kasu gutxi egi-
ten genion, ez genion
beldurrik. Nire familia
oso ezaguna zen,
Loiartetarrak, abertzale
porrokatuak, baina
deus ez ziguten egin».

Pilare ALBA LOIARTE
Goizuetako andereñoa
Argia 2004-08-01

«Ez dut nere burua
Asegarceko haur
mimatua bezala
ikusten. Profesional
mailan ari naizen bi
urte hauetan lana
gogor egin dut eta
orain hasi naiz lan
horren fruitua ikusten.
Uste dut jokuaren arlo
guztietan hobetu
dudala. Orain kantxa
barnean lehen baino
askoz zentratuagoa
egoten naiz.
Errematean hobetu
behar dut, baina badut
denbora aurretik
akatsak zuzentzeko».

Oinatz BENGOETXEA
Leitzako pilotaria
D. Vasco 2004-09-17

Argia 2004-08-01

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Ibai RETEGI ZAMORANO
Osasunako jokalari igantziarra

PINTURAK
DROGERIA

• Esmalteak
• Bernizak
• Lasurea urpintura
• Margo klase guziak

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal duen makina

10 minututan
zuk nahi duzun kolorea

Profesionalentzat prezio berezia

Helbide berria:
Zalain auzoan, 

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

BERA

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK



ttipi-ttapa
Elias León Siminia-

nik zuzendutako «Ar-
chipiélago» laburme-
traiak irabazi du Bida-
soaldeko Filme Labu-
rren Nazioarteko zazpi-
garren zinemaldiko
lehiaketa. Honenber-
tzez, Urrezko Iratzea eta
3.000 euroko saria jaso
zuen irailaren 3an, Be-
rako Kultur Etxean egin-
dako sari banaketan. Bi-
garren saria, Zilarrezko
Iratzea eta 1.500 euro-
koa, Monica Alonso Vei-
gak zuzendutako «Nie-
bla» filmearentzat izan
zen. Ingurumen, natu-
ra, ekologia, etnografia
edopaisaia baloreak ho-
bekien islatzen zuen la-
burmetraiari eskainita-
ko Brontzezko Iratzea
hutsean utzi zuen epai-
mahaiak, sari honen
ezaugarriei egokitzen
zen kalitatezko lanik ez
zegoelakoan. Mezu in-
tegratzaile eta bakeza-

lea egokien agertzen
zuen f i lmearentzat
emandako Brontzezko
Iratzea eta 1.000 euro-
ak Iñaki Peñafielek zu-
zendutako «Amigo no
Gima» lanarentzat izan
zen. Nafarroa, Euskal
Autonomi Elkartea edo
Akitaniako egile batek
egindako lan onenari
emandako Brontzezko
Iratzea eta 1.000 euro-
ak Ane Muñozek gida-
tutako «El salto de Be-
amon» laburmetraia-
rentzat izan zen.

AKTORE ONENAK LAU
FILMETAN PARTE HARTU
DU LEHIAKETA HONETAN

Modu berean, akto-
re edo interpretazio one-
nari emandako Bron-
tzezko Iratzea eta 1.000
euroko saria Alvaro An-
tonio Garciak  jaso zuen,
«Calla para siempre»,
«Terrones», «La guari-
da del Ermitaño» eta
«Los niños del jardín»

laburmetraietan egin-
dako lanarengatik. Az-
kenik, bertze bi Bron-
tzezko iratze banatu zi-
ren, baina diru saririk
gabekoak. Fotografia
onenari emandako sa-
ria Marc Giralt-en «Ra-
wal Recycle» lanak es-
kuratu zuen eta publi-
koaren saria Monica
Alonsoren «Niebla« fil-
meak.

Bidasoaldeko Filme
Laburren Nazioarteko
zazpigarren zinemaldi-
ko filmeak Bera, Do-
neztebe, Elizondo eta
Hendaian ikusgai izan
ziren abuztuaren 23tik
urriaren 3ra eta saritu-
tako lanak, berriz, irai-
laren 7an eman ziren
Iruñeko Saide Olite zi-
ne aretoetan. Aurtengo
edizioan hogeita zazpi
filme labur aurkeztu di-
ra lehiaketara eta lehia-
ketatik kanpo, ttikienei
zuzendutako «Glup» fil-
mea eskaini da.

ttipi-ttapa • herriz herri
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«Archipiélago»
laburmetraiak irabazi du
Bidasoaldeko Lehiaketa
Zazpigarren edizioan 27 filme labur aurkeztu dira

KULTURA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

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

Goitik beheiti: «Archipielago», «Nie-
bla», «Amigo no Gima», «El salto de
Beamon» eta Alvaro Antonio Garcia
«La Guarida del Ermitaño» lanean.
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Amaia eta Ainhoa
Gure Txokoa Elkar-

teak Kultur Batzordea-
ren laguntzarekin anto-
latu du datorren iraila-
ren 26rako X. Dantzari
Ttiki Eguna. Gure Txo-
koakoekin batera Eus-
kal Herriko herri des-
berdinetako dantzariak
izango ditugu dantza-
tzen: Lesakako Tantiru-
mairu Folklore Taldea
eta Gipuzkoatik, Pasai
Antxo eta Zumarraga-
ko taldeak. Goizeko
10:30etan harrera egin-
go zaie dantzariei eta ir-
teera goizeko 11:00etan
eginen dute. Eguerdiko
12:00etan indarrak be-
rritzeko gosaldu eta
12:45etan Jamotenean
elkartuko dira dantzari
guztiak berriro. Kaleji-
ran Altzateko plazara jo-
anen dira eta bertan
13:00etan Dantza Jaial-
dia eskainiko dute. Jaial-
dia akaututa dantzariak
Berako dantzarien etxe-
tara joanen dira baz-
kaltzera eta arratsalde-
an 17:00etatik aintzine-
rat, Patxi Perezekin ani-
mazioa antolatu dute.
Aintzineko urtetan be-
zala, eguraldia txarra
bada Altzateko Plazan
beharrean, dantza jaial-
diaeta arratsaldeko eki-
taldia Eztegara pilota-
lekuan eginen dira.

Egur taila
ikastaroa Xabier
Zelaietaren
eskutik

Gure Txokoa elkar-
teak Berako Kultur Ba-
tzordearen laguntzare-
kin egur taila ikastaroa
antolatu du. Xabier Ze-
laieta Berako gaztea iza-
nen da irakaslea eta urri-
tik uztailera luzatuko da.
Ikastaroa larunbatetan
emanen du goizeko

10:00etatik 13:00etara
udaletxeko gela batean.
Matrikula Gure Txokoa
Elkarteko bazkideentzat
80 eurokoa izanen da
eta bazkideak ez dire-
nentzat 100 eurokoa. In-
formazio gehiagorako
eta izena emateko 012
info-local telefonora dei-
tu daiteke irailaren 23tik
urriaren 1a bitarte. Ikas-
taro hau hasi berrien-
tzat pentsatua dago, eta

helburu nagusia taila tra-
dizionala ikastea da. Tai-
la geometrikoekin abia-
tu eta ikasle bakoitzak
bere gustukoa duen es-
kulan bat egin beharko
du, gero nahi duenak er-
liebetan sartzeko auke-
ra izanik. Ikasle bakoi-
tzak egurrezko mailua,
formoia, gubia angula-
rra, sarjenta, arkatza eta
goma eraman beharko
ditu.

Irailaren 26an eginen da
hamargarren Dantzari Ttiki Eguna
Egur taila ikastaroa emanen du Xabier Zelaietak

Kiroldegiko matrikulazio epea zabalik
Urriaren 4an hasiko da ikasturte berria Toki Ona kiroldegian. Ikastaro des-
berdinetan izena emateko epea irailaren 20an ideki zen eta irailaren 26a ar-
te luzatuko da. Aurreko urteko eskaintzaz gain (muskulazioa, mantenimen-
du gimnasia, multikirolak, yoga, aerobic, tai-chi…) ciclo indoor deitzen de-
na da aurtengo eskaintza berria. Ikastaro hauetakoren batean izena emate-
ko edo argibide gehiago eskatzeko 012 Info-localera deitu beharko da. Ar-
gazkian, kirol anitzen barnean ematen den psikomotrizitate ikastaroan joan
den urtean parte hartu zuten neska-mutikoak ageri dira.

BERA

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

& 948630052•Zalain•BERA

Bortzirietako
igerileku estalia
Lesakako Udalak, Bor-
tzirietan igerileku esta-
lia egin ahal izateko, Be-
rako Udalari hartutako
erabakiarekin bat egi-
tea eskatu dio, horrela
Nafarroako Gobernua-
rekin behar diren trami-
teak egiteko. Berako
Udalak abuztuaren
18an egindako Udal Ba-
tzarrean gaia eztabai-
datu ondoren, botazio-
aren emaitza ondoren-
goa izan zen: 3 botu al-
de (Aralar), 4 botu alde
baldin eta Berako igeri-
leku estalia ez bada ge-
rorako hipotekatzen
(EA) eta 4 aurkako bo-
tu (Herrialde). Beraz, Le-
sakako Udalak bidalita-
ko erabakiarekin bat egi-
nen du Berako Udalak. 

Manuel
Altzuguren
istripuz zendu
zen irailaren
5ean
Joan zen irailaren 5ean
Manuel Atlzuguren Agi-
rre, 78 urteko beratarra,
Julio Caro Baroja karri-
kan, bere etxeko gan-
barako balkoitik erorita
zendu zen. Manuelek
etxeko azken solairura
egurra goitzeko polea
sistema bat eraiki zuen
eta bertako polea bat
moldatzen ari zela, ore-
ka galdu eta erori zen.
Jubilatu aitzinetik zurgi-
na izanda, Berako San
Esteban Elizan bolon-
dres ibilitakoa zen eta
bertzeak bertze sakris-
tia berreskuratzen eta
teilatua, dorrea eta atea
moldatzen aunitz la-
gundu zuen. 

FLASH



Aitor AROTZENA
Nafarroako Gober-

nuak behin betiko ones-
pena eman dio Lesa-
kako Udalak aurkeztu-
tako Kultur Etxe proiek-
tuari. Jakina denez, Kar-
meldarren konbentuan
eginen da Kultur Etxea
eta liburutegia, audito-
rio edo eszenalekua,
erakusketa gelak, taile-
rrak eta ikasgelak bil-
duko ditu konbentuko
elizan eta ondoan egi-
nen den bertze erai-
kuntzan. Lesakako Uda-
lak heldu den urte ha-
sieran hasi nahi ditu la-
nak eta hasierako au-
rrekontua, oraindik Na-
farroako Gobernutik ja-
soko den dirulaguntza
zehaztu gabe dagoela,
4 milioi eurokoa da, ga-
rai bateko 665 milioi pe-
zeta baino gehiago.
Juan Fermin Mitxelena
alkatearen ustez, Uda-
lak bere zatia egoki or-
daindu ahal izateko %60
inguruko dirulaguntza

i zan  beha rko  l uke
proiektuak.

Behin betiko proiek-
tua, aitzinetik egina ze-
goena bezalaxe, Pedro
Bruguera, Jose Herre-
ra eta Maria Jesus Vi-
las arkitektuek egina.
Lehenagokoan, audito-
rioa elizatik kanpo egin
behar zen eraikuntza
berrian sartua zen, li-
burutegiaren ondoan,
eta eliza erakusketa-ge-
lak eta ikasgelak egite-
ko probestuko zen. Prin-
cipe de Viana erakun-
deak, ordea, karmelda-
rren eliza bere hortan
mantentzera behartu
zuen udala, daukan ba-
lio historiko eta artisti-
koarengatik. Proiektu
berriaren arabera, es-
zenalekua eliz buruan
jarriko da eta erdiko na-
beak 165 eserleku iza-
nen ditu. Erdiko guru-
tzeak lehendabiziko
eserlekuak hartuko di-
tu eta gainerakoak gi-
belean izanen dira. Ko-

roan, argi eta soinu kon-
trolerako tresnak jarri-
ko dira. Konbentuaren
barnean bi aldagela, bi-
lera-gela eta ikasgelak
eginen dira. 

IRAKURKETARAKO ETA
IKASKETARAKO GELAK
LIBURUTEGIAN

Konbentuaren es-
kuinaldeko belagian egi-
nen da konbentuarekin
lotua egonen den libu-
rutegia. Bi eraikinen ar-
teko loturak bi solairu
izanen ditu eta 128 me-
tro koadroko erakuske-
ta gela izanen du be-
heitiko solairuan eta ber-

tze horrenbertzeko dan-
tza-aretoa goitikoan,
bertze ikasgela batzue-
kin batera.

Liburutegi berrian ira-
kurketa orokorreko ge-
la eta ikasketa gela iza-
nen dira. Eraikuntza ho-
nek argi naturala ausarki
izanen du, kanpoko al-
deko harri tartean hain-
bat kristal paratuko bai-
tira.

MUSIKA ESKOLA EZ
Hasiera batean, Kul-

tur Etxean egitekoa zen
Udal Musika Eskola ere,
baina Udalak iritziaz al-
datu du, Nafarroako Li-

burutegi Saretik musi-
ka eskola eta liburute-
giak elkartzea ezinez-
koa dela jakinarazi bai-
tute, irakurtzeko eta
ikasteko isiltasuna be-
har delakoz. Modu be-
rean, hasieran audito-
rioa kultur etxe berrian
egin beharrean Zambra
erabiltzea aztertu zuen
Udalak, baina aukera
hori baztertu da, gaur
egun Zambra itxia de-
lakoz eta ekitaldi bat an-
tolatzen den bakoitze-
an argindar zerbitzuan
alta eman eta gastu izu-
garriak sortzen direla-
ko.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Nafarroako
Gobernuak behin
betiko onespena
eman dio Kultur
Etxearen proiektuari
Lau milioi euroko aurrekontua
izanen du eta heldu den urte
hasieran hasiko dira lanean

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

LESAKA

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826



Joseba eta Nerea
Irailaren hasierare-

kin batera, lehendabizi-
ko larunbatean, Iar-
mendin uso ehizirako
dauden postuen en-
kantea egin zen. Jende
multzoa hurbildu zen
udaletxeko batzar are-
tora, batzuk jakinminez,
eta bertze aunitz sake-
la bero-beroarekin.
Eguerdiko hamabietan
eman zitzaion hasiera
enkanteari. Hasiera
nahiko motela izan bal-
din bazen ere, giroa po-
liki-poliki berotzen joan
zen. Ehizturiek postu gu-
ti ukitu zituzten, gehie-
nak irteerako prezioan
adjudikatu baitziren, bai-
na ukitu zituztenak ha-
gitz mugituak izan ziren.
Sei postu ukitu zituzten
baina horietako lau
3.000 euro baino gehio-
agotan hobetu zituzten.
Gehien jo zutena 13.
postua izen zen 6.750
euro goitu zen (irteera-
ko prezioa baino 4 aldiz
gehiago). 10. postua-
gatik 5.650 euro jo zu-
ten (irteerako prezioa
baino hiru aldiz gehia-

go). 12. postuak ia hi-
rukoiztu egin zuen irte-
erako prezioa, 4.100 eu-
ro jo baitzituzten. Eta
akabatzeko 24 postua
laukoiztu egin zuten
3.600 euro gehiago or-
dainduz. Subastaren on-
dotik udalekoak kontent
ageri ziren, baina ses-
ta ematea esperatu be-
harra zegoen kontuak
ikusteko. 

Ehizturiek aste bat
izaten dute sesta ema-

teko eta 3 sareei eta pos-
tu bati eman zioten ses-
ta aurten. Bertze urtee-
kin konparatuz gero,
postu guttiagori eman
diote sesta aurten bai-
na hauetan ere diru au-
nitz mugitu zen, lau pos-
tuetatik hiruk lortu bai-
tzuten irteerako prezioa
biderkatzea. 

Behin kontu guziak
egin eta gero Udalak
81.875 euro (13,6 milioi
pezeta) lortu ditu Iar-

mendiko postuekin, su-
bastako postuak eta he-
rriko ehiztarienak kon-
ta tu ta .  Aur ten d i ru
gehien biltzea lortu du-
ten postuak hauek izan
dira: posturik garestie-
na 13.a izan da 9.758,27
euroko prezioarekin; bi-
garrena 10. postua
8.750,34 euroko pre-
zioarekin eta hirugarre-
na lehendabiziko sarea
8.348,40 euroko pre-
zioarekin.
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Uso postuengatik azken urtetako dirutza
berdintsua bilduko du aurten Udalak
81.785 euro lortu dira denetara eta 13. postua ordaindu da gehien

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Aurten ere animazio izugarria izan da uso postuen enkantean.

ETXALAR

Altzate, 19•948630786 •BERA & 948631076 • BERA

SAROBE
okindegia

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

Piriniotako
eraztunaren
inaugurazioa
Irailaren 12an Lizaieta-
ko gainean inauguratu
zuten GR10 eta GR11
Pirineoetako ibilbideak
lotzen dituen eraztuna.
100 laguntik goiti bildu
ziren, batzuk Saratik oi-
nez joan ziren, eta ber-
tzeak herritik. Bertan
Etxalar eta Berako al-
kateak, Nafarroako
Mendi Federazioko eta
Federazio Frantseseko
ordezkariak elkartu eta
testu bat irakurri zuten
euskaraz, frantsesez eta
gaztelaniaz. Ekitaldi ho-
ni bukaera emateko
luntx bat banatu zen bil-
dutako jende guziari. 

Zalainek
prestatuko du
eskolako
bazkaria
Landagain eskolako
haurrek Zalain jatetxe-
ak prestaturiko bazka-
ria janen dute aurten.
Orain dela 18 urte, jan-
gela ireki zenetik, iazko
ikasturte arte lanean ari-
tu den Enkarna Iparra-
girre jubilatu denez ge-
ro, Guraso Elkarteak
haurren bazkaria pres-
tatzeko ardura Zalain ja-
tetxearen gainean utzi
du. Hala eta guztiz ere,
orain arte jangelako or-
duan lanean aritu diren
Blanka Perez eta Mari
Jose Iparragirrek bertan
segituko dute.

FLASH



Oskar TXOPERENA
Heldu den igandean,

irailaren 25ean, 10:30e-
tan hasiko dira Igantzi-
ko I. Pala Txapelketa-
ren finalak. Hiru final jo-
katuko dira, ttikieneta-
tik hasi eta gaztetxoe-
kin akautuz. Finalen on-
dotik sari banaketa egi-
nen da eta bazkaria iza-
nen dute antolatzaileek,
pilotariek eta gurasoek.

Arratsaldez, Artzai-
zakur Lehiaketa izanen
da. 25 urtez jarraian an-
tolatu da ekitaldi hau,
eta lehenbiziko urte har-
tan izandako zenbait
protagonista berdinekin.
Gibelera begiratuz Pe-
llo Pagarizabal aiarra
2003an, Felix Irigoien
amaiurtarra 2000 eta
2002an, Alejandro Iba-
rra lakuntzarra 2001ean,
Mikel Aizpurua oiar-
tzuarra 1999an eta Xa-
bier Urien abadiñoarra
1998an izan dira azken
sei urteotako irabazle-
ak. Urtero erakutsi diz-
kigute gauza berriak, ar-
tzai eta zakurraren ar-
teko ezagutza zenbate-
rainokoa izaten ahal den
agerian utziz. Esku-es-
kura daukagun ikuski-
zuna. Ilunabarreko sa-
gardo bestak, triki-ber-
tsoak eta opil-jateak bo-
robilduko dute besten
lehen eguna.

Joxe Mari Goia
berriz ere
irabazle 

Irailaren 5ean jokatu
zen aurtengo Mendi-bi-
zikleta Ibilaldia. Eguer-
di aldera gogotik bero-

tu zuen baina bi itzuliak
osatzerakoan giro ede-
rra izan zuten txirrindu-
lariek. 9:30ak aldera ha-
si zuten haurrek ibilbi-
de ttikia eta ordu erdi
beranduago hasi zen
proba nagusia. 112 la-
gunek emana zuten ize-
na, partehartze bikaina
izan da, beraz, aurten
ere. Joxe Mari Goia he-
rritar gaztea izan zen,
hirugarrenez jarraian,
probaren irabazlea. Ibil-
bide guzia egiteko ordu

bete pasatuxea behar
izan zuen, iaz baino hi-
ru minutu guttiago. Egu-
raldia lagungarri izan
zuen horretarako, bide-
ak egoera ezin hobean
baitzeuden. Bigarrena-
ri, Julen Garcia Merce-
ro donostiarrari, hiru mi-
nutuko aldea kendu zion
eta hirugarrenari, Da-
niel Beloki orkoienda-
rrari, segundu batzuk
gehiago. Gainerako
mailetan hauek izan zi-
ren irabazleak: haurre-

tan: Aitor Begino igan-
tziarra; mutikoetan: Da-
niel Ariztia beratarra; ka-
detetan: Iker Ezkarai
ororbiarra; gaztetan:
Aritz Odriozola donos-
tiarra; azkenik, 40 urte-
tik goitikoetan: Juan Car-
los Delgado irundarra.
Probaren ondotik giro
polita izan zen plazan,
bertan izan baitzen sa-
ri eta opari banaketa eta
batez ere Biltokikoek se-
kulako hamaiketakoa
eman zutelako.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Eskolako Haur Hezkuntzan daude argazkiko haurrak. Hiru mailatan bana-
tuak daudenez, badira batzuk lehenagotik eskolan hasiak, baina bertze ba-
tzuk lehenbiziko egunak dituzte, egun gogorrak gehienentzat. Bat edo ber-
tzen falta sumatuko duzue akaso, baina ez zuten gogorik nonbait taldeko
argazkian oraindik ateratzeko. Izanen dute geroago ere ateratzeko aukera. 
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Nesken Pala Txapelketaren
finalekin hasiko dira bestak
Joxe Mari Goiak irabazi zuen XIV. Mendi-bizikleta Ibilaldia

IGANTZI

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

Goizuetarren
bisita
Irailaren 25erako ikus-
kizun anitz aipatu dugu
orain arte. Bada, egun
horretako agenda es-
tuan bertze kontu bat
ere gelditzen zaigu sar-
tzeko, goizuetarrak eto-
rriko baitira mendiz Igan-
tzira. Ohitura denez, Bil-
toki Elkartean izanen du-
te bazkaria eta pentsa-
tzekoa da bazkalondo-
an giro polita arrautuko
dutela herrian barna.    

Mediku dantza
Azken urte honetan
Arantza eta Igantzin
egon den Agurtzane
Auzmendi medikuak
irailaren 17an akautu
zuen hemengo lana.
Gustora egon da jendea
berarekin, baina betitik
izandako mediku dan-
tzak jarraitu egiten du.
Lehen hemen egonda-
ko Begoña Martinezek
beteko hutsunea behin
behinekoz.

FLASH

ARGAZKIA: OIHANA TXOPERENA

Hirugarren urtez segi-
dan herriko txirrindula-
ri proba irabazi du Jo-
xe Mari Goiak.



Nerea ALTZURI
Hilabetea erditik go-

ra doa eta udako kon-
tuak gibelean utziz, ur-
taro berri bati ongi eto-
rri egin diogu. Egia erran,
urtero-urtero lan, egu-
neroko eta ohitura be-
retsuak izaten dira, bai-
na herriko kronika egi-
terakoan merezi du ho-
rien aipamena egitea.

Batzuek abudogo
bertzeek mantsoago,ira-
tzeak egiten dira orain-
dik ere. Gero eta gutti-
ago aritzen da irazpa-
ttan, baina etxeko ikui-
luan eta bordatan azien-
dak dituztenek eurei ne-
gurako guatze goxoa eta
idorra prestatzeko adi-
na egiten dute baserri-
tarrek. Baratzeak ema-
niko produktuak ere
onak izaten dira, eta ge-
rora begira, kontserbak
etxe frankotan egiten di-
ra. Bertzenaz, uzta bil-
du eta hozkailuetan sar-
tzeko ohitura batzuek
ez dute galdu. Fruitue-
kin ere berdin: nork ez
du probatu dagoeneko
etxean eginiko merme-
lada?

Abudo sartuko gara
urrian. Hurrengo alean
eskulanen eta gimnasia
ikastaroak izatekotan,
xehetasunaz emanen
dizkizuegu. Eskolan ere
ikasturtea hasi zen eta
hilabete osoan goizez
bakarrik eskolako saioa
izanen da. Urrirutik ai-
tzinera, jantokiko zerbi-
tzua abiatuko da. Es-
kolaz kanpoko jardunei

dagokienez, pilota es-
kolak ia ikasturtea abian
jarria du.

Gainerakoan, ehiza-
rako zaletasunak ez du
hutsik eginen aurten ere.
Joan den hilabetetik mo-
torrak berotzen hasiak
dira ehiztariak bilera eta
ekintzen bitartez. Ehi-
zako morraleak eta ber-
tzelako tresnak prest
edukiko dituzte batek

baino gehiagok. Ekai-
tza eta Bagatxar ehizi
eremuetan auzolanak
egiten ari dira urriaren
batean abiatuko den ehi-
za denboraldian mur-
giltzeko. Ehizi postuen
eta setoen txukuntzeak
egin eta denboraldiko
egutegia egina dute. Ba-
gatxarren eta Ekaitzan
dauden hamar txabolak
ere elikagaiekin, egu-

rrakin eta bertzelako gai-
luekin hornituak izanen
dira. Tira, dozenaka
ehiztari daude herrian
eta urteroko tenorea gai-
nean dute.

Bertzenaz, mendian
ibilaldi bat egin bidena-
bar, onddoen bilaketa
egiteko ez da batere sa-
soi txarra. Onddo tokiak
dakizkienak errazagoa
izanen du.
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Mendiko lanek, ehizi denboraldiak eta
ikastaroek hornitzen dute urtaro hasiera
Ehiztariak hasiak dira etxolak eta postuak txukuntzen

ARTXIBOKOA

Ehizi-denboraldia abudo hasiko da. Testuan aipatu bezala ehiztariak prestaketa lanetan ari dira. Au-
zoetan eta mendi gainetan, ehizirako eremuetan gaztelerazko seinalizazio sail bat jarri dituzte, horiak
eta xuriak, ehiza barrutiaren gainean. Euskaraz bizi garen herrian, gaztelerazko seinaleak paratzea
ere... Ezkerreko argazkian Bagatxar mendia ikusten da Aientsa auzoari itzal emanez.

ARANTZA

A
R
TE

K
A
R
I

Langile Autonomoak

Nekazariak eta mendi-langileak

Nominak eta Aseguro Sozialak

Lan-kontratutarako laguntzak

Enpresa berri ezberdinen sortzea

Diru-laguntza ezberdinak

Kontabilitateak

IVA eta IRPF

Errenta aitorpenak

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

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

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA
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ttipi-ttapa
Irailaren 16an eman

zuen Bortzirietako Lan
Munduko Euskara Ba-
tzordeak Cederna Ga-
ralurrek Alkaiagako in-
dustrialdean duen en-
presa mintegian “Eus-
kara lan munduan” egi-
tasmoaren berri. Pren-
tsaurrekoan Urko Ikar-
do Bortzirietako euska-
ra teknikaria, LAB sin-
dikatuko Julen Mitxel-
torena, ELAko Manuel
Agirre, UGTko Patxi Al-
txu, ELAko Antton Es-
kudero eta Bortzirieta-
ko Euskaltegiko (IKA)
Mentxu Peña bildu zi-
ren, guztiak Lan Mun-
duko Euskara Batzor-
dekoak. Bertzeak ber-
tze, orain arte Lan Mun-
duko Euskara Batzor-
deak egindako ibilbidea
oroitarazi zuten eta lan
munduan euskararen
egoera hobetzeko as-
moz egindako ekime-
nen berri eman zuten.
Honela, Julen Mitxelto-
renak batzordea duela
hiru urte sortu zela ai-
patu zuen eta geroztik
hainbat ekimen burutu
dituzte, lan munduan
euskararen egoera ho-
betu asmoz. Horretara-
ko hiru ardatzetan aritu
dira nagusiki: «Sentsi-
bilizazio kanpainak egn
ditugu lantegietan, eus-
kararen aldeko kon-
tzientzia piztu asmoz;
bertzetik euskaldutza-
alfabetatze kanpainak
egin dira lantegietan. Az-
kenik, iraganean beza-
la, hemendik aitzinera
ere, enpresetan euska-

ra bultzatzeko eta nor-
malizatzeko neurriak
adostea izanen da gu-
re helburua».

Manuel Agirrek irail
hondarrean eta urri ha-
sieran egin behar diren
jardunaldien berri eman
zuen eta ondotik, Patxi
Altxuk lan munduko era-
gile guztiei jardunaldi
hauetan parte hartzeko
gonbita helarazi zien:
«Euskarak bertze alor
batzuetan bidea egin du
eta egiten ari da. Lan
munduak ere behar du
denon ahalegina, eus-
kararen egoera norma-
lizatzeko. Bada garaia
lan mundua euskaldun-
tzeko urrats eraginko-
rrak emateko».

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Mentxu Peña, Julen Mitxeltorena, Urko Ikardo, Patxi Altxu, Manuel Agirre
eta Antton Eskudero, irailaren 16ko prentsaurrekoan.

Lantegietan euskara sartzeko egitasmoekin
segitzen du Lan Munduko Euskara Batzordeak
Euskara Mankomunitatea, Euskaltegia eta sindikatu ezberdinak ari dira erakundean

BORTZIRIAK

«Euskara lan munduan» jardunaldiak eginen
dira irailaren 30ean eta urriaren 1ean eta 7an
Hizkuntzaren normalizazio esperientzia ezberdinak ikusiko dira 

«Euskara lan munduan: ego-
era eta erronka nagusiak. Nor-
malkuntza saioak» izeneko jar-
dunaldiak antolatu ditu Bortzirie-
tako Lan Munduko Euskara Ba-
tzordeak irailaren 30ean, urria-
ren 1ean eta urriaren 7an. Jar-
dunaldi hauen helburu nagusia
normalizazio ekintzak bideratu
edo bideratu nahi dituzten en-
presek erabilera planen berri iza-
tea da. Horretaz gain, euskara-
ren erabilera enpresa munduan
normalizatzeko egin diren espe-
rientzia arrakastatsuak erakutsi
nahi dituzte eta euskarak lan mun-
duan duen egoerari buruzko iru-
di orokorra eskaini, erronka na-

gusiak zeintzuk diren aztertzea-
rekin batera.

Jardunaldien egitarauari da-
gokionez, lan munduko euskal-
duntze esperientzia baten aur-
kezpena eginen da irailaren
30ean, ortzeguna, 19:30etan Al-
kaiagan Cederna-Garalurek duen
egoitzan, lan munduko eragileei
zuzendua. Zehazi, enpresetan
gauzatzen diren erabilera pla-
netako adibide bat eskainiko du-
te Miel Guridik (Elhuyar), Benito
Aiestaran Orkli enpresako eus-
kara arduradunak eta Patxiku Iri-
sarri Bortzirietako Euskara Man-
komunitateko lehendakariorde-
ak.

Urriaren 1ean, ortzirala, leku
eta ordu berean, euskararen ego-
era lan munduan izenburupean
mahai-ingurua eginen dute Agur-
tzane Loidik (Elhuyar Aholkula-
ritza), Joxe Urrozek (Lanbide He-
ziketa, Jose Luis Urdangarinek
(Savera), sindikatu bateko kide-
ak eta moderatzaileak. Bakoitzak
bere arloan egungo egoera,
emandako aitzinapausoak eta
etorkizuneko erronkak aztertuko
ditu.

Urriaren 7an, ortzeguna, lan
munduko eragileei zuzenduta
Idiazabalgo Ampo fundiziora txan-
goa eta bisita gidatua eginen da
17:00etan.  
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Tel.: 948 456 080
Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

ttipi-ttapa
Joan den denboral-

dia jautsiera postuan
akitu zuen Erreka es-
kubaloi talde nagusiak.
Baina Boscos taldeak
kategoriari uko egin be-
har ziola eta, kategoria
mantentzeko aukera
zuen Doneztebeko tal-
deak, eta aurten ere Na-
zionaleko bigarren mai-
lan aritzekoa zen, jau-
tsi gabe. Baina orain,
Federaziotik jakinarazi
dutenez, Boscos talde-
ak ez du kategoria uz-
teko asmorik. Horrela,
Errekak kategoria bat
beheitiago jokatu be-
harko du aurten, Na-
zional 2. B mailan hain
zuzen. Joan den urteko
mailara igaitea izanen
da doneztenarren hel-
burua aurten. 

Entrenamenduak ha-
si dituzte dagoeneko,
bai senior taldeak baita
jubenil mailakoak ere.
Joan den urtean ez ze-
goen mutikoen jubenil
talderik, baina aurten tal-
dea ateratzea lortu da,
iaz denboraldi borobila
osatu zuten kadete mai-

latik pasatutako jokala-
riekin batez ere. Liga
urrian hasiko da.

Iraola pilotaria
azpitxapeldun
Logroñon

Erreka kirol elkarte-
ko pilotaria den Iraola
azpitxapeldun gelditu da
Logroñon jokatzen den
El Cortijo txapelketa
ezagunean. lau terdia-

ren barrenean jokatzen
da txapelketa hau eta fi-
nalean 22-18 galdu zuen
Bizkaiako Azagirreren
kontra. Finalerako txar-
tela, Errekakoa den
Tainta lesakarraren kon-
tra lortu zuen Iraolak.

Turismoa
bultzatzeko
dirulaguntza

Nafarroako Gober-

nuko Kultura eta Turis-
mo Departamentuak
3.700 euroko dirula-
guntza eman dio Do-
neztebeko Udalari tu-
r ismoa bul tzatzeko
proiektuak abiatzeko.
Udalak prestatutako eki-
taldiak 6.150 euroko au-
rrekontua dutela kon-
tuan hartuz, %60a bai-
no gehiago diruz la-
gundu du Udalak.

ARTXIBOKOA

Joan den urtean kadete mailan hain denboraldi bikaina egin zuten gazte
gehienek jubenil taldea osatuko dute aurten.

Erreka eskubaloi taldeak maila bat
beheitiago jokatuko du aurten
Turismoa bultzatzeko dirulaguntza jaso du Udalak

DONEZTEBE
Kuadrilen
arteko futbito
txapelketaren
finala
Aste hondar honetan jo-
katuko dira Erreka el-
karteak antolatutako
kuadrilen arteko futbito
txapelketaren azken
partidak. Lehenik, ortzi-
ralean, irailaren 24an,
finalerdiak jokatuko di-
ra. 20:00etan Karmeli-
tas, S.L., Komando
Txanklasen kontra ari-
tuko da eta 21:00etan
Duff taldea Bestondo-
ren kontra, Irailaren
25ean, larunbatean, fi-
na l a  j o ka tuko  da
18:00etan. Lehen fase-
an ikusitakoaren ara-
bera, Komando Txan-
klas da faborito nagu-
sia, B multzoko hiru par-
tidak irabazteaz gain gol
gehien sartu eta guttien
hartu dituen taldea bai-
ta. A multzoan Duff eta
Karmelitaslehen pos-
tuan berdinduak akitu
dute.

Udal aktak
elebitan
PNVko Serafina Gra-
zeneak udal aktak gaz-
teleraz eta euskaraz zer-
gatik ez diren idazten
galdegin zuen azken ba-
tzarrean. Alkateak ai-
patu zuenez, gaien ko-
purua eta bere zailtasun
teknikoa dela eta eus-
karara itzultzea zaila de-
la jakinarazi zion eus-
kara teknikariak.

FLASH



ttipi-ttapa
Sunbillako Udalak

herriko plaza egiteko in-
tentzioa du, eliza eta Bi-
dasoa errekaren arte-
an, bi zubien artean da-
goen belagian. Horre-
tarako 2.000 metro ko-
adroko lur eremu hori
erosi zuen duela bi ur-
te 54.100 eurorem tru-
ke, garai bateko 9 milioi
pezeta. Garai batean
patata eta artoa ereite-
ko erabiltzen zen, bai-
na aspaldian ez zen bes-
tetako aitzur eta zarta-
gi tiraketa txapelketa
bertzerik egiten bertan. 

Gainera, duela 35 ur-
te laxoa jokatzen zen pi-
lota plaza estali eta fron-
toia egin zenetik ez ze-
goen plazarik Sunbillan
eta haurrek eta adine-
koek batez ere, ez zu-
ten bertze biltokirik.

Patxi Txokarro eta
Maria Urmeneta arki-
tektuek egindako txos-
t e na ren  a rabe ra
210.350 euro gostako
litzateke bertan plaza
egitea. Hori ordaindu
ahal izateko Nafarroa-
ko Gobernuaren dirula-
guntza beharko luke
Sunbillako Udalak, bai-
na ez da hori arazo ba-
karra. Confederacion Hi-
drografica del Norte uren
erakundeak ez du lur
eremu horretan eraiki-
tzen uzten, Bidasoa
erreka bazterrean ego-
nik, uholde arriskua bai-
tu erakunde horren us-
tez. Erabaki horrek Iru-
ñetik dirulaguntza jaso-
tzeko aukera mugatuko
luke. 

Beraz, oraindik egi-
tasmoa bertzerik ez da
Sunbillako plaza, baina
horretan aitzinera segi-

tzeko intentzioa du Uda-
lak. Dagoeneko izena
pentsatua daukate pla-
zarentzat: Ramon La-

tasa Plaza, Euskal He-
rriko aizkolari haundie-
netakoa izan den herri-
ko semearen ohoretan. 
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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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Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

ARGAZKIA: AITOR

Santiburtzio bestetan zartagi eta aitzur tiraketa txapelketak egiten diren be-
lagian egin nahi du Udalak Ramon Latasa plaza.

Eliza ondoan Ramon Latasa Plaza
egiteko asmoa du Udalak
210.000 euro inguru gostako litzateke udal arkitektuen arabera

Aritz ARRIOLA
Bestetan musika para-
tzeko lekurik ez dago eta
behar da horrelako plaza
bat. Bi auzoen tartean,
eliza ondoan, tokia ezin
hobea da. Nere ustez pla-
za bat inundatuta ere ez
da arazo haundirik, etxea
balitz aunitzez okerragoa
izanen litzateke. Izena on-
gi iruditzen zait, herri ho-
netatik atera den pertso-
nairik inportanteenetakoa
da eta omenaldi gisara
ongi iruditzen zait.

Adela LARROQUE
Plaza behar da haurren-
tzat eta jende guziaren-
tzat, gauza hagitz polita
da. Toki egokia dela iru-
ditzen zait. Izen hori jar-
tzea ongi iruditzen zait,
hemen Latasa da fama-
tua, bertakoa da eta on-
gi iruditzen zait.

Fermin ANDUEZA
Hagitz beharra da plaza
bat, denentzako da eta
tokia ere aproposa da, er-
di-erdian. Ez dut uste pla-
zaraino inoiz urik ailega-
tuko denik, nik ur haun-
diak ikusi ditut eta ugal-
dea zabaldu zenetik ez
da inoiz urik sartu belagi
horretan. Hainen fama-
tua izan zenez, ez lego-
ke gaizki Ramon Latasa
izena jartzea.

SUNBILLA
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TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

MOSKITERAK, PERTSIANAK MOTORIZATUAK,

VENECIANAK… PVCzko LEIHO ETA ITXITURAK

Ortzirala 24
20:00etan altxaferoak
eta ezkilak bestei ha-
siera emateko.  20:30e-
tan Zopak eta txuri-bel-
txa Herriko Ostatuan.
Gauez  dan t za l d i a
LAIOTZ taldearekin.

Larunbata 25
8:00etan gazteen reti-
rada. 10:00etan Urroz-
ko I. Gazteen txirrindu-
lari txapelketa. 11:00-
etan herriko gazteen ar-
tean pilota partiduak.
12:00etan Urrozko pi-
lota partiduak, VII. Txa-
pelketa helduen artean.
18:00etan alebin, ben-
jamin eta jubenilen I.
Urrozko pilota torneoa.
20:00etan herriko gaz-
teek tanborra eta ka-
zuelekin poteoa. Arra-
tsaldez eta gauez dan-
tzaldia TRIKIDANTZ tal-
dearekin.

Igandea 26
9:00etan alkolemi kon-
trola eta gehien ematen
duenari, gosaria debal-
de. 13:00etan aizkora
apostua: Mindegia eta
Daniel Vicente; Larre-
txea eta Senosiainen
kontra. 17:00etan gaz-
telu haizatuak eta karts.
20:00etan Urrozko I.
Tortilla eta postre txa-
pelketa. Arratsaldez eta
gauez JOXE ANJEL soi-
nularia.

Astelehena 27
14:00etan herri bazka-
ria, Xebastian Lizaso  eta
Iñaki Murua bertsola-
riekin. Ondoren sokati-
ra, txingak eta joko
gehiago ezkonduak eta
ezkongabeen artean.
Iluntzean xingar jatea.

Asteartea 28
10:00etan herriko gaz-

tetxoak trikitixekin karri-
kak alaituko dituzte.
11:00etan mus txapel-
keta. 17:00etan haur jo-
koak eta txokolatada.
19:00etan goitibera
lehiaketa. Arratsaldez
eta gauez JOXE ANJEL

soinulariarekin dantzal-
dia. 

Astezkena 29
San Migel eguna

11:30etan Meza Nagu-
sia. Ondoren hameke-
takoa Herriko Ostatuan.

13:30etan herri kirolak:
herritarrak baserritarren
aurka (joan den urteko
errebantxa). 17:00etan
Gorriti eta bere abere-
ak. Arratsaldez eta
gauez AGERRALDE
soinularia.

Sanmigel
bestak
irailaren 
24tik 29ra
Igande arratsean Urrozko lehen
tortilla eta postre lehiaketa
eginen da

Aurten ere mahai inguruan bilduko dira urroztarrak. Herri bazkaria astele-
henean izanen dute, Lizaso eta Murua bertsolariekin.

URROTZ

Bidali

ttipi-ttapa
herritik kanpo 
bizi diren 
lagun edo
familiakoei

& (+34) 948 635458
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Natur Parketik
Otsagabira bidaia
egin zen irailaren 4an 
Azaroaren lehen hamabostaldian
Txingudira joateko asmoa dute

ttipi-ttapa
Bertizko Natur Par-

ketik Irailaren 4an Otsa-
gabiko herrira, Iratiko
Basora eta bertan du-
ten Naturaren Interpre-
tazio Zentroa ezagu-
tzera joan ziren antola-
tutako bidaian. Egun
hortan ospatu zen Or-
hipean bestan murgil-
durik  ere ibili ziren. 

9:00etan abiatu eta
11:30etarako Otsaga-

bin zeuden bidaiariak.
Lehenik Interpretazio
Zentroan bisita egin eta
ondoren herritik buelta
bat eman zuten, han zi-
ren txoko guztiekin dis-
frutatuz. Bazkaltzera Ez-
karotzera joan ziren. 

Arratsalderako Mus-
kildako baselizara egin
zuten bisita, eta barre-
netik ikusi ez zuten
arren, aitzaki polita izan
zen handik herrira  do-

an xendatik ibilaldi motz
bat egiteko. Berriz ere
herriko giroa ikusi eta
18:00etarako bueltako
bidea hartu zuten. 

Denetara adin ez-

berdinetako 34  lagun
joan ziren. 

Hur rengo b ida ia
Txingudira eginen du
Bertizko Natur Parkeak,
Plaiaundiko Parkea eta

Hondarribia ikusteko.
Azaroaren  lehendabi-
ziko hamabostaldian
izanen da, baina orain-
dik egitaraua erabat ze-
haztu gabe dago.

BERTIZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Adin ezberdinetako hogeita hamalau lagunek parte hartu zuten bidaian. Ar-
gazkian, Otsagabiako Naturaren Interpretazio Zentruan.
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Igandea 26
10:30etan nesken pala
txapelketaren finalak.
16:30etan XXV. Artzai
Zakur Lehiaketa Mea-
kaundiko zelaian.

19:30etan Sagardo
Besta. Triki-bertso saioa
eta opil jatea.

Asteartea 28
17:00etan Mus eta Par-

txis txapelketak.
20:00etan Altxaferoa
eta ezkil jotzea TXA-
KAIN txarangak eta

txanpainak lagundurik.
Ondotik karrika buelta
kankailu eta buruhaun-
diekin. 

0:30etatik aitzinera
Dantzaldia IRATS tal-
dearekin.

Igantziko
Sanmigel
bestak
irailaren 
26tik urriaren
2ra
Hogeita bortz urte beteko ditu
igandean eginen den Artzain
zakur lehiaketak

Irailaren 26tik urriaren 2ra 19

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
San Migel eguneko Meza ondotik Igantziko Dantza Luzia eskainiko dute he-
rriko dantzari gaztetxoek. 

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei
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Lander Sein - Mikel Arburua

Piedade gaina z/g • 31790 Igantzi

% 948 637 249

Tarimak, ateak, leihoak, eskailerak…
Obretako lanak orokorrean

DESGUACES

& 608 876 456 • 948 637 552
Lesaka-Igantzi errepidea, 2 km. • IGANTZI

• Istripua izan duten 
ibilgailuak erosten ditugu

• Harrapatzeko zailak 
diren piezak

• Repuestoak

Igantziko Harrobia
% 948 637288

Besta ederrak pasa!

Igantziko Harrobia
% 948 637288

Besta ederrak pasa!

JJOOSSEE AAGGEERRRREE
PPIINNTTUURRAA LLAANNAAKKPPIINNTTUURRAA LLAANNAAKK

• Fatxadak garbitu eta pintatu

• Kanpo eta barneko pinturak

• Papera lanak

• Barnizatzeak

• Moketa eta zintasol

& 610 22 15 28 • 948 638144 • IGANTZIKO BENTAK

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu
Tfnoa: 948 63 72 90 • IGANTZI

Besta zoriontsuak opa dizkizuegu

Igantziko San Migel bestak20

Asteazkena 29
San Migel Eguna

11:00etan Karrika buel-
ta, herriko txistulari eta
dantzariekin.
11:30etan Meza Nagu-
sia San Migelen ome-
nez herriko Abesbatzak
kantatua.
12:30etan Dantza Lu-
zia.
18:00etan Pilota parti-
dak: • Infantilak: Goie-
netxe-Sagastibeltza;
Ollo-Madariaga
• Helduak: Larralde-Re-
tegi; Mazkiaran-Arraz-
toa
20:30etan Igantziko
dantzarien dantza saioa.
0:00etatik aitzinera
Dantzaldia EGAN tal-
dearekin.

Ortzeguna 30
Haurren Eguna

Egun guzian haurren-
tzat jokoak eta gaztelu
haizatuak izanen dira.
11:00etanKarrika buel-
ta kankai lu eta bu-
ruhaundiekin herriko
txistulariak  lagunduta.
12:00etan betizuak.
14:00etanHerri Bazka-
ria. Andoni EGAÑA eta
Sebastian LIZASO ber-
tsolariekin. TXAKAIN
txaranga.
19:00etanHerri Poteoa
eta ondotik aparra.
0:00etatik aitzinera
dantzaldia EGAN talde-
arekin.

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Lesakako Txakain txaranga gazteak San Migeletako arratsalde eta gauak girotuko ditu aurtengoan ere.
Ea jendea dantzara animantzen den!
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• Txapa mozketa eta
tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta
diseinuaren arabera.

• Enbalaketa 
elementuak eta 
flejeak.

• Garraio zintak eta
mahaiak.

• Mantenu rodilloak.Igantziko Bentak
&& 948 63 74 11

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

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

ARGIZTAPENA
MATXURAK • ALARMAK

% 666 57 58 99 - 948 637 541
IGANTZI

josecanabal@tiscali.es

Jose CanabalJose Canabal
Instalazio elektrikoak 

orokorrean

Oskar Txoperena
Baratzondo 1

IGANTZI
Tel.Faxa: 948 637236

Mug.: 610 507579

Klase guzietako
aseguruak 

herrian bertan!

BI-BIDEBI-BIDE
janaridendajanaridenda

BESTA ALAITSUAK

OPA DIZKIZUEGU

Tfnoa: 948 63 72 78
IGANTZI

Tel. 948 637 460

Besta ederrak pasa!

Gas-olioa etxez etxe banatzen da
Kotxe berri eta zaharren sdalmenta

Irailaren 26tik urriaren 2ra 21

Ortzirala 1
Ezkonduen Eguna

9:00etan Herri gosaria.
10:30etanKarrika buel-
ta txistulariekin.
12:00etan Patata Torti-
la Txapelketa.
17:00etan Bertso pilo-
ta PEÑAGARIKANO eta
IRAZU bertsolariekin.
19:00etan Betizuak.
21:00etatik 22:00etara
Herriko dantzak.
0:00etatik aitzinera
Dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Larunbata 2
10:00etan Pilota parti-
dak. Herriko haurren txa-
pelketaren finalak.
13:00etanPala partidak
(Emakumeak).
17:00etan Betizuak.
19:00etanHerri Kirolak.
0:30etatik aitzinera
Dan tza l d i a  TR IK I -
DANTZ taldearekin.

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Hondarreko egunerako herri kirol jaialdia antolatu du Igantziko herri kirol taldeak. Aurten ere saio ikus-
garria prestatu izanen dute, dudarik gabe.
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Zurekin gara berriro

1996. 
urteko 

zerbitzu 
onenaren
aitzindari

Zurekin gara berriro
Matrikula epea: Iraila

Mugi zaitez ordua hartzeko:
Lehenengoek lehentasuna dute

• Euskara
• Ingelesa
• Frantsesa

• Alemana
• Gaztelera
• Italiera

% 948 510 635 • 629 818310
Elbarren, 20 - 1. • 31880 LEITZA

% 943 670 052
Martin Jose Iraola - 8. • TOLOSA

% 943 674 733
Kondeko aldapa - 30. • TOLOSA

% 943 310 753
DONOSTIAelduaien@elduaien.com

                                              

               

         

             

Nafarroako Gobernua
Industria eta Teknologia,
Merkataritza eta Lan Departamentua
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San Migeleko erromerian parte
hartu zuen herriko parrokiak
irailaren 5ean
Baserrietako putzu septikoen garbiketa begiratzen
ari da Udala
Juana Mari SAIZAR

San Migeleko erro-
merian, irailaren 5ean,
Aresoko parrokiak bes-
te 40 parrokiarekin ba-
tera parte hartu zuen.
Guarda etxetik otoitz gi-
roan aurtengoan sinis-
mena gaia hartuta, he-
rriko gurutzeak aurrean
zirela, santutegira aile-
gatu ziren eta San Mi-
gel aingeruak banan ba-
na ongietorria eman

zien. Penitentzia ospa-
kizunak eta Meza San-
tuarekin aurtengoa bu-
katu zen. Esan behar,
badirela urte mordoxka
erromeria hau hasi ze-
la eta pixkana-pixkana
jende gehiago hurbil-
tzen dela.

Putzu septikoen
garbiketa

Baserrietako putzu
septikoen garbiketa be-

giratzen ari da Udala.
Aurrekontuak eskatu di-
ra eta putzu septikoa
daukaten guziekin hi-
tzegin da.

Ehiza postuen
enkantea

Ehiza postuen le-
hendabiziko enkantea
irailaren 18an, joan den
larunbatean egin zen eta
honen sesta irailaren
25ean egingo da.

Gripearen
kontrako txertoa
kontsultan

Gripearen kontrako
txertoa irailaren 23 eta
urriaren 14an egingo da
herriko mediko kontsul-
tan. Aldez aurretik or-

dua eskatu behar da 948
510800 telefonoan.

Udal
kontribuzioak

Urrian udal kontribu-
zioak kobratzen hasiko
dira. 

ARTXIBOKOA

San Migel aingeruak maiatzaren 23an herrira egin-
dako bisita bueltatu zuen parrokiak.

ARESO

Hiru herritarri
omenaldia eginen die
Ittur-Ondo elkarteak
Urriaren 2an herri kirola, artisau erakusketa, herri
afaria eta dantzaldia izanen dira
ttipi-ttapa

Beintza-Labaiengo
Ittur-Ondo elkarteak, he-
rriko udalaren lagun-
tzarekin hiru herritarrei
omenaldi-besta antola-
tu die urriaren 2rako. El-
karteak Jose Luis Te-
lletxea aizkolaria eta Flo-
rentino Ibarra artisaua
omendu nahi izan ditu
eta Antonio Baleztena
aizkolaria zenari oroi-
menezko omenaldia es-

kainiko zaio. Honela,
arratsaldeko 4etatik ai-
tzinera herri kirol saio
berezia ikusgai izanen
da Labaiengo plazan.
Aizkoran Larretxea, Min-
degia, Jaunarena, Loiar-
te, Jose Luis Telletxea
bera, Jon Telletxea, Xa-
bier Mindegia, Jesus
Etxeberria, Pello Telle-
txea, Marcos Telletxea,
Jose Luis Agesta eta
Pello Bertiz arituko di-

ra. Trontzalariek ere la-
na izanen dute eta Bar-
berena anaiak, Pikabea
anaiak eta herriko bi bi-
kote arituko dira zere-
gin honetan. Artisauak
ere izanen dira La-
baiengo plazan, Flo-
rentino Ibarra herriko
guante egileari ome-
naldia egin asmoz.
Gauez, afaria izanen da
aretze errearekin eta
afal ondoan dantzaldia

Jalisko Band taldeare-
kin. Afarirako txartelak
aurretik salgai izanen di-

ra. Helduek 18 euro eta
haurrek 9 euro ordain-
du beharko dituzte.

ARTXIBOKOA

Bertzeen artean Florentino Ibarra eskulangilea
omenduko dute.

BEINTZA-LABAIEN
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Mikel ILLARREGI
Aurreko alean Erle-

ta eskolako ikasle eta
irakasleen lan itzulera
gogoratzen bagenuen,
oraingo honetan Ama-
zabal Institutuko kideen
ikasturte honetako ha-
siera aipatu beharra da.
Hilaren 16an hasi zen
ikasturtea ikasleentzat.
Aurten ere, aldaketak
izan badira. Horien ar-
tean irakasleen murriz-
keta. Ikasturte honetan
guztira, 29 irakasle di-
ra, iaz baino bat eta er-
di gutxiago (erdi hau jar-
dunaldi erdiko irakaslea
da). Hauetan, magiste-
ritza titulua duten hiru
andereño soilik daude.
Bestetik lizentziatura du-
ten 24 irakasle eta az-
kenik, orientatzailea eta
pedagogi terapeutikoko
espezialista. 

Ikaslegoari dagokio-
nez, DBHko lehen mai-
lakoak 34 dira (4-5 Are-
sokoak), 2. mailan 27
ikasle (lehenbiziko bi
hauetan Areso eta Ez-
kurrako ikasleak dau-
de). 3. mailan 54 (haue-
tatik 10, Araitz-Betelu
eta Goizuetakoak) eta
4. mailan 33 ikasle. Ba-
txilergoan, 1. mailan,
zientzietako espeziali-
tatean 20 eta Letretan
13. Bigarrenean 20 ikas-
le guztira, zientzietan, 6
ikasle eta letretan 14.

Zuzendaritzari da-
gokionez, aldaketa ba-
karra izan da, Itziar Vi-

guerak idazkaritzako la-
nak utzi ditu eta bere or-
dez, Xabier Sanz ariko
da. Bestetik, Pello Zes-
tau eta Idoia Beloki, hu-
rrenez hurren dira zu-
zendaria eta ikasketa-
burua.

Ordutegiari dagokio-
nez, batxilergoa egiten
dutenek, 34 ordu izanen
dituzte klase, iaz baino
bi ordu gehiago. 

Leitzan
harrobirik bai
ala ez?

Hau izanen da ha-
rrobiaren inguruan egi-
niko herri kontsultari bu-
ruz baiezkoa eman on-
doren, adostutako gal-
dera. Irailaren 10ean
eginiko Udal Batzarre-
an, Herri Kontsultaren
Aldeko Taldeak aurkez-
tutako 442 herritarren
eskaera onartu zen. Ara-
larreko 4 eta EAren 2
bozka izan ziren kontu-
tan hartu zirenak, La-
rrain plataformak ere,
aldeko jarrera azaldu
zuen. UPNek aurkako
iritzia azaldu zuen bere
5  bozken  b i ta r tez .
Hauen aburuz, lau ur-
tetik behin egiten diren
hauteskundeen bitartez
egiten da herri kontsul-
ta eta honen ondorioz
aukeratutakoek eman
behar dute hitza. Iritzi
honek kontrako iritziak
sortu zituen jendearen
artean. Azkenik, UPN
taldeko ordezkariek ida-

tzia irakurri zuten, era-
baki horrekin ados ez
zeudela azalduz eta al-
de egin zuten, horrela-
ko erabakiak hartuz “al-
perrik zeudela” esanez.
Hemendik  aurrera,
deialdia egiteko Esta-
tuaren baimena esku-
ratu behar da, 27/2002
Foru Legeak dioenaren
arabera. 

Hurrengo puntuaren
eztabaidan, Larraingo
kide-hautetsiak, Arala-
rreko eta EAko zinego-
tzien ondoko aulkietan
eseri ziren. Idazkariak
horrela jarraitzerik ez zu-
tela eta alkateak ma-
haitik jeisteko eskatu on-
doren, publikoen artera
itzuli ziren eta bestela-
ko gora beherarik gabe
jarraitu zuten.

Baigorri
2004ko mendi egu-

tegiaren arabera, iraile-
ko irteera, Baigorritik ha-
si, Adartza mendira igo-
tzea (1250 m) eta Lu-
zaidera jausteai izanen
da ibilbidea. Oraindik ir-
teerarako bilera egin ga-
be dagoenez, ohikoa
den bezala, kartelen bi-
tartez jakinaraziko da ir-
teeraren berri.

Gripearen
aurkako
txertaketa

Irailaren 15etik urria-
ren 15a arte, Osasun
Etxean, gripearen aur-
kako txertoa jaso ahal

izanen da. Txanda har-
tzeko aldez aurretik 948-
510 800 telefono zen-
bakira deitu behar da,
goizeko 8etatik 10eta-
ra.

Euskaraz 
ez badakizu
jai duzu

Nafarroako Gober-
nuaren laguntzaz Udal
Euskara Zerbitzuak eta
euskaltegiek aurtengo
kanpaina berria jarri du-
te abian. Etxeetara igo-
rri duten orrian, euska-
raz irakurtzen eta idaz-
ten, askotan kostatzen
zaigula aipatzen dute.
Hala ere, euskaraz ira-
kurtzeko eta idazteko
gaitasuna, hobetu de-
zakegula ziurtatzen du-
te, “dezente gainera”.
Hau guztia horrela izan
dadin bertako IKAk gu-
re beharretara egokitu-
tako ikastaroak eskain-

tzen ditu; “praktikoak,
arinak, eta, gehienetan,
laburrak”. Hau guztie-
taz, beste argibideren
bat nahi izanez gero,
948 610 776 telefono
zenbakira dei dezake-
zue.

Internet
Maila aurreratuko in-

formatika ikastaroa an-
tolatu dute institutuan.
Hau urriaren 4an hasi-
ko da eta 30 orduko ikas-
taroa izanen da, aste-
lehenetan eta asteaz-
kenetan.Edukiak hona-
ko hauek izanen dira;
Internet, posta elektro-
nikoa, antibirusak, Ex-
cel eta Acces aurrera-
tua… 

Izena Astiz liburu-
dendan eman behar da
eta lehen egunean ira-
kasleari 90 euro eman
behar zaizkio ikastaro-
aren truke.

Berrehun ikaslek hasi
dute 2004-05 ikasturtea
Amazabal Institutuan
Harrobiari buruzko herri kontsulta eginen da

LEITZA

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Bi hilabete igaro ondoren, beraien herrialdera edo-
ta kanpamenduetara itzuli ziren Saharatik etorri-
takoak. Hurrengo aldizkarian, bere etxean haue-
tako gaztetxo bat izan duen gurasoen testigantza
azalduko dugu.
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Esteban AROTZENA
Dagoeneko Nafarro-

ako ia herri guzietan ger-
tatu den bezalaxe, he-
rri-lurraren hitzarmena
sinatzeko zorian egon
liteke gurean ere. Urria-
ren 2ko arratsaldeko
6:30etan jasoko dute he-
rritarrek Udalak presta-
tu duen akordioaren zi-
rriborroaren berri. Hor-
tik aurrera hasiko da
egiazko eztabaida.

Udal tasak eta 
egur loteak

Herriko Etxetik hel-
du diren beste berri ba-
tzurekin segituz, tasak
(urak, zaborrak, sanea-
mendu kanona…) or-
daintzeko borondatez-
ko epea urriaren 22a ar-
tekoa izanen da. Bes-
talde, sutarako egur lo-
tea behar dutenek irai-
laren 30a baino lehen
izena eman beharko du-
te Udaletxean. Egurra
etxeko atarira garraia-
tzeaz norbera arduratu
behar omen da aurten.

Tailerrak
Gaztetxean

Nafarroako Gober-
nuaren babespean,
Udalak, eskualdeko Gi-
zarte Zerbitzuaren pre-
bentzio programak eta
Gaztetxeak antolatuta-
ko tailer edo ikastaroak
egiten ari dira herrian,

Gaztetxean bertan hain
zuzen. «Gozamenez,
sexualitatea eta gazte-
ria» izena darama kan-
paina honek eta lehen-
go larunbatean sabel
dantza tailerra egin zen.
Larunbat honetan, be-
rriz, irailak 25, goizeko
11:00etatik 13:00etara
bitarte, laztan tailerra
izanen da. «Sexualita-
te, erotika eta zentzu-
mena» izeneko erakus-
keta ere ikusgai dago
Gaztetxean aste osoan.
«Anima zaitez, sentitu,
gozatu eta ongi pasa».
Ez dira aholku txarrak
antolatzaileek emanda-
koak.

ARGAZKIA: J.A. LUJANBIO
Goizuetan ere tomate ederrak egin dira aurten. Begiratu bestela Konejera-
ko Joxek eskuetan daukan 1,190 kiloko ale eder honi.

Komunalen
hitzarmenaren
ziriborroa urriaren 2an
aurkeztuko du Udalak
«Gozamenez, sexualitatea eta
gazteria» kanpaina gauzatzen ari
da Gaztetxean

GOIZUETA

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

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

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak
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Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

JULIE’S ENGLISH ACADEMY

SPARK
44 2004-05erako

matrikula irekia
urriaren 1a bitarte.
Plaza mugatuak.

44 Haur eta helduen-
dako ingeles klaseak

44 Azterketa ofiziale-
tara aurkezteko
prestakuntza.

948 580 175 - 636 858 850
Paularena, 35-1.A • ELIZONDO

** **

Launbeta 2
Bezpera

20:00etan ezkil jotziak
e ta  a l t xa fe ruak .
20:45etan Baztan-Zo-
pak Elkartean. 0:30eta-
tik 2:00etara TXUTXIN
IBAÑEZ Mariatxia. On-
dotik dantzaldia. Aki-
tzeko zinger jatea.

Igendia 3
Arrosarioko Ama-
birjinaren Egune

11:00etan Doneztebe-
ko txistulariekin kalejira.
12:00etan Meza Nau-
sie. 13;00etan otordue.
17:00etan pilota parti-
dek. Ondotik irri dantzak
(tartean Anizko dan-
tzak). 18:30etan Txan
Magoa. 20:00etan mu-
til dantzak. Ondotik tri-
kitilari gazteak.

Astelehena 4
Haur eta 

Nekazarien Egune
9:00etan argi soinuak
Maider eta Maitane tri-
kitilariekin. 9:30etan
Baztango VIII. Golf txa-

pelketa. 10:00etan he-
rrikoen arteko pilota txa-
pelketa. 12:00etan mus
txapelketa. 14:00etan
paellaz asetzeko auke-
ra ederra. 16:00etan
Ginkana. 17:00etan
haur jokoak. 19:00etan
t x o k o la te  j a t i a .
21:00etan herri afaria.
Ondotik dantzaldia JO-
XE ANGELekin. Aki-
tzeko Anizko IX. Putzi-
partol Laisterketa.

Astiertia 5
Adiskidetasun

Egune
10:00etan argi soinuak
Maider eta Maitanere-
kin. 11:00etan pilota par-
tiden finalak. 13:00etan
mus txapelketako fina-
la. 14:30etan zikiro ja-
tea JOXE ANGELek
alaiturik. Ondotik herri-
k o  b e r t s o l a r i a k .
17:00etan sokatira: ez-
konduak ezkongabeen
kontra. 21:00etan zin-
ger jatea. 0:00etan Gi-
xajua ni bestei akabai-
la emateko

Anizko Arrosarioko
Amabirjin bestak
urriaren 2tik 5era
Astelehenean eginen dira golf eta mus txapelketak
eta Putzipartol laisterketa

ARGAZKIAK: MAITANE
MARITORENAK UTZIAK

Bi argazkiak, 1935eko
bestetan ateriak dira.
Goiko argazkian, Jau-
regiko larrainean ageri
dira gazte bestazaleak
eta beheitian Kokotxe-
ko larrainean. Bistan da,
musika eta giro ona ze-
ramatela Anizko gazte-
ek.

BAZTAN
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ttipi-ttapa
Mariezkurrena erai-

kuntza enpresak eginen
ditu N-121-B errepide-
an Elizondo eta Elbete-
ko zeharbidea, azken
udal batzarrean ahoba-
tez onartutako eraba-
kiaren arabera. Hasie-
r a ko  au r rekon tua
1.470.678,96 eurokoa
zen eta Mariezkurrenak

aurkeztu zuen propo-
samen  baka r ra ,
1.463.225,55 eurokoa.
Beraz, %0,50 jautsi du
hasierako prezioa.

Lana Toki Azpiegitu-
ra Planaren barnean
sartua dago eta edate-
ko uraren eta ur zikinen
eta euritako uren sare-
ak berrituko dira. Ho-
rretaz gain, argiteria eta

zerbitzu ezberdinak ka-
nalizatuko dira eta ze-
harbidea oso-osorik zo-
laberrituko da, bai bidea
baita espaloiak ere. Na-
farroako Gobernuko To-
ki Administrazio eta He-
rrilan departamenduek
1.192.000 euroko diru-
laguntza emanen diote
Balleko Udalari.

Elizondoko sarreran,

57 kilometro inguruan
hasiko dira lanak eta
Santiago karrika osoa
moldatuko da, Elbete-
ko irteera, kasik 59 ki-
lometrora bitarte. Guz-
tira kilometro terdi in-
guru moldatuko da.
Proiektu honek gaur
eguneko aparkalekuak
eta berdeguneak erres-
petatuko ditu.

Mariezkurrena enpresak eginen du
Elizondo eta Elbeteko zeharbidea
1,46 milioi eurotan eginen ditu kilometro terdian gauzatuko diren lanak

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

137 haurrek, 52 Erratzun, 45 Elizondon, 28 Iruritan eta 12 Oronozen, parte hartu dute Euskara Zerbi-
tzuak antolatutako Baztango Udako Jostaldian. Maddi Arrijuria, Maria Santesteban, Itziar Plaza, Iratxe
Garmendia eta Izaskun Zabaleta izan dira monitoreak. «Arras ongi» pasatu omen dute uda.

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

Euskara
bultzatzeko
dirulaguntzak
Urtero bezala, hizkuntz
normalizazio plangin-
tzaren barnean, euska-
ra eta normalizazio ekin-
tzak bultzatzeko dirula-
guntzak banatu ditu Ba-
lleko Udalak. Honela,
Xa loa  Te l eb i s t ak
6.291,20 euro jasoko di-
tu; Xorroxin Irratiak
5.448, 40 euro; ttipi-tta-
pa hamabostekariak
4.214,80 euro; Suinki-
AEK Baztango Euskal-
tegiak 4.112 euro; Doi-
ke Euskara Taldeak,
Baztango Gidaren tru-
ke 1.500 euro eta Etxe-
tik Plazarak 1.233,60
euro. Horretaz gain, Li-
zarrako Nafarroa Oine-
zek, Herri Urratsek, Kon-
tseiluak eta Hizkuntz Es-
kubideen Behatokiak,
bakoitzak 300 euroko
dirulaguntza jasoko du.

Musika
Eskolako tasak
Udal Musika Eskolaren
tasak ez dira igo 1998
urteaz geroztik. Tarte
horretan gastuak igo eta
Nafarroako Gobernua-
ren dirulaguntzak ber-
din mantendu direnez,
Udalaren finantziazioa
%38a izatetik %42 iza-
tera pasatu da sei urte-
otan. Hori dela eta, Uda-
lak tasak igaitea eta ur-
tero KPIaren (IPC) ara-
bera eguneratzea era-
baki du.

FLASH
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Franck DOLOSOR
Buruilaren 12az ge-

roz, ehiztarien tiroak en-
tzun ditaizke berriz he-
rriko oihanetan eta pen-
tzeetan. Gaurko egu-
nean, 260 ehiztari in-
guru daude Senperen.
Azken urteetan, ehizta-
rien kopurua apaldu da
orain baimenak behar
direlakotz. Permisa pa-
satu behar ez balitz, jen-
de gehiagok hartuko li-
tuzkete armak. Denbo-
raldi berri huntan, aste
buru oroz, herriko ehiz-
tari gehienak lehen ar-
gi ttirrinttekin ateratzen
dira faisaiak, oilagorrak,
biligarroak, erbiak eta
basurdeak ehizatzerat. 

Ehizaren inguruan,
lagun andana biltzen da
asteburuetan bereziki
eta aurten denen aho-
tan gauza bera entzun
ditaike, Akitania iparral-
dean zakurrak ezin di-
rela ehizatzerat ereman
hilabete batez. Fran-
tziako osasun agintariek
Dordona, Gironda eta
Lot et Garonne depar-
tamentuetako zakur gu-
ziak errabiaren kontra
txertatzea gomendatu
dute. Gan den udan
errabiatutako zakur bat
legez kanpo ekarri zuen
norbaitek Marokotik Bor-
delerat. Debeku hune-
kin beraz eritasun hori
gelditu nahi da. Charles
Sabarots eta Arnaud Ba-
cardatz ehiztari ezagu-
nak dira Senperen eta
beren ustez hobe da gi-

sa batean zakurrak de-
bekatzea hilabete batez
zerbait gerta. Hilabete
batez, txertoek beren
eragina eginen dute eta
ondotik ehiztariek beren
zakurrak hartzen ahal-
ko dituzte. Charlesen
erranetan komunzki
axeriek hedatzen dituz-
te errabia kutsadurak
bainan Iparraldean ez
da sekulan halakorik
gertatu. Alsazian aldiz,
halako kutsadura bat
izan zen denboran. Hor-
takotz, Charles eta Ar-
naud ren ustez hobre da
orain kasu egitea ber-
tzenaz ez baita sekulan
finitzerik izanen gaitz hu-
nekin. Ehiztarien zaku-
rreri inposatuak zaiz-
kioten txertoak eta kon-
trolak zakur guzieri he-

datzearen alde daude
bi senpertarrak. Herriz
herri zakurrekin dabil-
tzan jendeek ez dute se-
kulan kontrolik eta alta
haien bidez heda di-
taizke eritasunak.

Ibarrungo bestak
Ibarrungo bestak,

urriaren 1etik 3ra ospa-
tuko dira aurten. Hiru
egunez animazio fran-
go ospatuko da lehe-
nagoko herriko erdial-
dean: dantzak, mutxi-
koak, kontzertuak, pilo-
ta partidak…

Ehiza denboraldia
hasi dute gan den
astean 260 ehiztarik
Ibarrungo bestak urriko lehen
asteburuan ospatuko dira aurten

SENPERE

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

ARGAZKIA: FRANCK

Charles Sabarots eta Arnaud Bacardatz ehiza irekitze bezperan.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519 % (0033) 948635458

ARGAZKIA: STUDI DE LA NIVELLE

Menetre senar emazteek urrezko eztaiak ospatu
dituzte buruilaren 3an. 



Angela eta Xamo
Irailaren 12an, Marc

Berasategi gure pilota-
ri famatuak munduko
txapelketaren finala jo-
katzen zuen esku us-
kaz, Waltari Kubanoa-
ren kontra, "Moderne"
trinketean. Aitzinetik ba-
zakien partida zaila iza-
nen zuela, oiloko parti-
dan erreski galdu zue-
lako haren kontra. Igan-
de goiz huntan, gauzak
ez dira aldatu gure pi-
lotari gaixoarentzat. Ez-
ta mirakulurik izan pilo-
talekuan. Waltari jaunak
munduko txapela erres-
ki lortzen zuen. Mark Be-
rasategik ez zuen fitxik
egitekorik txapeldun
haundi horren kontra. 

Marmitakoa eta
Elkarteen Eguna

Azkeneko zenbakian
erran ginuen bezala, Az-
kaingo marmitakoa eta
elkarteen egunak uda-
ko manifestaldien bu-
kaera seinalatu dute.
Irailaren 4an, arratsal-
dean, herriko elkarteen
kideak Kiroleta kirol ze-
laian elgarretaratu dira

joko batzu egiteko. 
Arratsean, omeleta

txapelketa bat antolatua
izan zen haurrentzat. Bi-
kotez, entsaiatu dira
omeleta bat egiten,
gehienak heien bura-
soen aitzinean. 

Biharamunean, ha-
masei bikotek parte har-
tu dute marmitako txa-

pelketan. Claude Me-
haru eta Maite Azare-
tek irabazi baldin badu-
te, azpimarratu behar
dugu, halere, TTIPI TTA-
PAko Angela eta Ihintzak
bigarren tokia hartu du-
tela! Gero, bazkarri te-
norean, 250 jende bildu
dira txapelketako plate-
rak jateko. Erran gabe

doa denek nahi zutela
Angela eta Ihintzarena
jastatu!! 

Eguna famatu horrek
udako esku huska txa-
pelketaren finalarekin
bukatua izan da. Lehe-
nik, Azkaindarrak pilo-
ta eskolako haurrak ari-
tu dira, plazako fron-
toian. Partida nagusian,

Pantxoa Laduche ta sa-
rako Arotzarenek zaila-
tasunik gabe irabazi du-
te Jon Laduche ta Ina-
ki Etxeberri taldearen
kontra. 

Kontzertu bat
elizan
ikastolaren alde 

Azkaingo Larrun
Kanta koralak kontzer-
tu bat antolatu dute irai-
laren 14an, herriko eli-
zan, irabazitako dirua,
Ikastolari emanez. 

Gau eskolako
sartzea 

Alfabetatze eta Eus-
kalduntze Koordina-
kundeak ( AEK ) gaues-
kola urriaren lehen as-
tean hasiko du Azkai-
nen. Aurten hiru maila
desberdin eskaini nahi
lituzke. Lehen urteko
klaseak galderaren ara-
bera idekiko da. Izenak
ematen ahalko dira irai-
laren 24an, ostiralare-
kin, gaueko 6etatik 8ak
arte eta irailaren 25an,
larunbatarekin, goizeko
10etatik eguerdi arte,
Jauregi elkartetxean.
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Marc Berasategi herriko pilotaria
Munduko azpitxapeldun izan zen esku huska
Waltari kubatarraren kontrako finalean ez zen mirakulurik izan

AZKAIN

ARGAZKIA: ANGELA

Haurrentzako omeleta txapelketan, bikoteka, entsaiatu dira omeleta bat egi-
ten, gehienak heien gurasoen aitzinean.

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

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
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Saski eta Joana
Ainhoa, Sara, Urda-

zubi eta Zugarramurdi-
ko alkateek Sarako bes-
tak profitatu zituzten Xa-
reta elkartea ofizialki
osatzeko. Lau herriek
zenbait urte daramaz-
kite elkarlanean, turis-

moa, kultura eta hiz-
kuntzarekin lotutako
proiektuak gauzatzen.
Orain egitura juridikoa
eman diote erakundea-
ri, 1901eko Frantziako
legearen arabera elkar-
te gisara osatuz. Hone-
la, bere aurrekontua iza-

nen du Xaretak eta orain
arteko galdegindakoaz
gain dirulaguntza gehia-
go eskuratzeko modua
ere izanen du. Sinadu-
ra ekitaldian ez zen Na-
farroako Gobernuko edo
frantses administrazio-
ko ordezkaririk izan.

Xaretari egitura juridikoa eman
diote Sarako besten karietara
Lau herrietako alkateek sinatu zuten agiria

ARGAZKIA: GARA

Ainhoa, Zugarramurdi, Sara eta Urdazubiko alkateek sinatu zuten Xaretaren
konstituzioa.

Josuri gomita
Irailaren 13ko Garan

honako artikulua sinatu
zuen Ixabel Etxeberria
irakasleak, Gomita bat
izenburupean: «Urruña-
ko bestak joan zaizkigu
(…). Aukera izaten da in-
guruetako lagunen agur-
tzeko eta ondoko he-
rrietako hautetsiekin ara-
zo komunak aipatzeko;
horrela dugu Josu eza-
gutu. bere herriari lotua,
euskalduna, abertzalea,
umore handikoa, besta-
zalea eta musikari eta
kantari paregabea (…).
Josuk denok ezagutzen
dugu Urruñan. Urruñan
oposiziokoak ditugu eza-
gutzen, baina luzaz ha-
rreman asko izan ditu Jo-
suk Urruñako auzapez
eta hautetsi nagusiekin,
Berako auzapeza zela-
rik. Ondorioz, urtero par-
te hartu izan du Urruña-
ko Herriko Etxeak anto-
latzen duen bestetako
bazkari nagusian. Eta
aurten ere gomitatu du-
te Urruñako bazkarira.
Erran nahi baitu Parisko
Gobernuari lotutako hau-
tetsiek baztertutako hau-
tetsia gomitatu dutela
bazkarira, hautetsi ar-

dura balu bezala. Eta ho-
ri gutti balitz bezala, Do-
nibane Lohizuneko bes-
tetako bazkarira ere go-
mitatu dute. Hegoalde-
ko egoeraren berri ba-
duten eta hango martxa
jarraitzen duten seina-
lea. Herrialdeen arteko
hurbiltzearen froga? Ho-
ri guzia aipatzen zigula
eta gomita horiengatik
pozten ginela harridura
ere ekarri digu Josuk ma-
hai gainera, bera ingu-
ruko herrietako besteta-
rako gomitarik ez duela
izan azaltzearekin. Nos-
ki, Josu ez da gehiago
Berako auzapeza. baina
Josu ez bada gehiago
Berako auzapeza, Ma-
drilgo lege bati “esker”
izan da, inposatutako le-
ge bati “esker”, ez Bera-
ko biztanleek eskatzen
zuten neurri bati esker,
demokratikoa ez den
neurri bati “esker”, ba-
tzuek dituzten jarrerak
baztertu nahi izan dire-
lako». Artikuluak luzaz
segitzen du, baina nere
galdera. Sarako Herriko
Etxeak gomitatu du aur-
ten Josu Goia bestetako
bazkarira?  

A.M. Etxeberri

SARA
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SORTZEAK HERIOTZAK
Emmy Pommies, Senperekoa, martxo-
aren 30ean.
Oihan Aramendi, Senperekoa, apirilaren
30ean.
Ines Morgane Jauregiberri, Senpere-
koa, maiatzaren 11n.
Olivia Angelina Lopes, Senperekoa,
maiatzaren 17an.
Alexandre Sanchez, Senperekoa, ekai-
naren 18an.
Sara Pomme, Senperekoa, ekainaren
21ean.
Romain Errandonea, Senperekoa, ekai-
naren 23an.
Oihan Barrenetxe, Senperekoa, uztaila-
ren 6an.
Otsanda Davant, Senperekoa, uztaila-
ren 10ean.
Marie Caroline Jorajuria, Senperekoa,
uztailaren 22an.
Aldo Chastel, Senperekoa, uztailaren
28an.
Joris Lassere, Senperekoa, abuztuaren
5ean.
Elea Lacroix, Senperekoa, abuztuaren
5ean.
Axelle Lopes, Senperekoa, abuztuaren
16an.
Elaia Larroque, Senperekoa, abuztua-
ren 18an.  
Angèle Nathalie Jeanne Luberriaga, Az-
kaingoa, abuztuaren 23an.
Haize Aelis Aimat Calmettes, Azkain-
goa, abuztuaren 8an.
Lisa Dagerre, Azkaingoa, ekainaren 16an.
Gabriel Claude Stéphane Ferry, Az-
kaingoa, uztailaren 29an.
Maéva Perez, Azkaingoa, uztailaren 3an.
Joseba Telletxea Sarratea, Gaztelukoa,
abuztuaren 31n.
Julen Perez Lopez, Elizondokoa, abuz-
tuaren 31n.
Maialen Bertiz Orbegozo, Elizondokoa,
irailaren 2an.
Xabier Marcos Hualde, Oronoz-Mugai-
rikoa, irailaren 6an.
Aritz Arraztoa Carbajo, Elizondokoa, irai-
laren 8an.
Lorea Eugi Gamio, Iruritakoa, irailaren
7an.
Amets Lizaso Pikabea, Berakoa, abuz-
tuaren 31n.
Iradi Arretxea Otxandorena, Sunbilla-
koa, abuztuaren 21ean.
Haizea Belauntzaran Astibia, Leitzakoa,
irailaren 1ean.
Unai Muñoz Ursua, Aranokoa, abuztua-
ren 7an.
Maitane Subizar Quispe, Legasakoa,
abuztuaren 30ean.
Carlota Massano Mendes, Doneztebe-
koa, abuztuaren 2an.
Luis Miguel Burgete Veintimilla, Aran-
tzakoa, abuztuaen 8an.
Leire Bereau Etxeberria, Arantzakoa,
irailaren 13an.
Lorea Zubieta Larretxea, Arantzakoa,
irailaren 8an.

EZKONTZAK
Marie-Thérèse Treku (alargun Fagoaga),
Senperekoa, maiatzaren 20an.
Danielle Françoise Vincent, Senpere-
koa, maiatzaren 20an.
Augustin Estekorrena, Senperekoa,
maiatzaren 19an.
Antonio Etxenike, Senperekoa, ekaina-
ren 18an.
Gracie Lopez (ezkondua Guilçou), Sen-
perekoa, ekainaren 26an.
Franck Laurent, Senperekoa, ekainaren
29an.
Bengt Erik Edwall, Senperekoa, uztaila-
ren 1ean.
Guy Jean Jacques Montin, Senperekoa,
uztailaren 2an.
Marie Doihenart, Senperekoa, uztailaren
18an.
Marthe Paulette Heroguelle (alargun Ez-
ponda), Senperekoa, abuztuaren 6an.
Joseph Estekorena, Senperekoa, abuz-
tuaren 12an.
Jeanne Gabrielle Iantzi (alargun Bastid),
Senperekoa, abuztuaren 12an.
Marie Doihenart, Azkaingoa, uztailaren
24an.
Loïe Léon Jean Claude Bonnier, Az-
kaingoa, uztailaren 26an.
Louis Roger Ponzi, Azkaingoa, abuz-
tuaren 3an.
Marthe Etxebertz, Azkaingoa, abuztua-
ren 17an.
Henriette Piarrot, Azkaingoa, abuztua-
ren 14an.
Jean Claude René Chaussar, Azkain-
goa, abuztuaren 24an.
Santiago Garcia Mijangos, Elizondokoa,
abuztuaren 27an, 71 urte.
Joaquina Juanena Elizondo, Urrozkoa,
abuztuaren 31n, 87 urte.
Maria Angeles Sola Salinas, Elizondon,
abuztuaren 31n, 76 urte.
Maria Santesteban Etxekolena, Bera-
koa, irailaren 4an, 92 urte.
Manuel Altzuguren Agirre, Berakoa, irai-
laren 5ean, 78 urte.
Fermin Anso Imirizaldo, Oizkoa, iraila-
ren 5ean, 86 urte.
Asuncion Susperregi Otxoteko, Lesa-
kakoa, iraialen 10ean, 86 urte.
Hipolita Etxegarai Bertiz, Leitzakoa, iraial-
ren 12an, 96 urte.
Maria Paz Uriz Unziti, Elizondokoa, irai-
laren 9an, 86 urte.
Maria Luisa Garmendia Irigoien, Eli-
zondokoa, irailaren 9an, 95 urte.
Fernando Agerre Agerre, Almandozkoa,
irailaren 14an, 78 urte.
Joaquina Goñi Orbegozo, Donamaria-
koa, irailaren 14an, 35 urte.

Francisco 
ECHEVERRIA OTONDO

(Erratzu - Coalcalo, Mexiko. 2004.08.27)

Tio Francisco:
Gaztetatik Mexikoko lurraldeetan
eman zenuen bizitza.
Berriz ere bisitan etorriko zinela
eman zenuen hitza.
Baina,
ustekabean eta denon tristurarako
etorri zaizu heriotza.
Zure eta hango oroitzapenek
betetzen dute gure bihotza.

Euskal herritik muxuak eta
gero artio!

ETXEBERRIA ALBERROTARRAK
Donostia

Vincent Vaslin eta Estrella Herrero To-
rres, Sarakoak, uztailaren 24an.
Christian Iralde eta Myriam Junca, Sa-
rakoak, abuztuaren 7an.
Romain Henri Régis Dubrulle eta Ale-
xandra Rouselle, Senperekoak, maia-
tzaren 22an.
Francis Errekart eta Dominique Etxe-
bertz, Senperekoak, ekainaren 5ean.
Benoît de Rozario eta Charlotte Made-
leine Aviat, Senperekoak, ekainaren 19an.
Guillaume José Etxeberria eta Déborah
Petit-Clerc, Senperekoak, uztailaren 3an.
Jean Claude Etxeberri eta Odile Mor-
van, Senperekoak, uztailaren 7an.
Jean-Michel Barrenetxe eta Sophie Cha-
brol, Senperekoak, uztailaren 10ean.
Laurent François Marq eta Véronique
Spiewak, Senperekoa, uztailaren 17an.
Mathias Bruno Suberbie eta Murielle
Semerena, Azkaingoak, uztailaren 3an.
François Martinez eta Chantal Andrée
Fourcy, Azkaingoak, uztailaren 17an.
Henri Rey eta Marie Bernadette Pom-
mies, Azkaingoak, uztailaren 17an.
Jean Pierre Muxika eta Nathalie Goie-
naga, Azkaingoak, uztailaren 31n.
Jean Agirre eta Françoise Catherine Ri-
bereau, Azkaingoak, abuztuaren 16an.
Alexandre Galardi eta Sandrine Albis-
tur, Azkaingoak, abuztuaren 28an.
Jérôme André Nommé eta Marie Ro-
deau, Azkaingoak, abuztuaren 28an.
Javier Etxegarai Irazoki eta Nekane Or-
doki Gonzalez, Bera eta Arantzakoa, uz-
tailaren 17an.
Gorka Zabala Aranburu eta Maria del
Mar Moreno Makazaga, Hernani eta Goi-
zuetakoa, irailaren 4an.
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A.A.
Koteto Ezkurrak 35-

33 irabazi zion Iñaki Li-
zasori irailaren 4an Her-
naniko Galarretan joka-
tu zen Casino Kursaal
txapelketaren finalean.
Bi doneztebarrek final
bikaina eskaini zuten,
zoragarria,  inoiz ikusi
den onenetakoa eta es-
tuenetakoa, eta azke-
nean Kotetok bere zor-
tzigarren txapela jantzi
ahal izan zuen buruz bu-
ruko txapelketa hone-
tan. Lizaso ederki sar-
tu zen partidan, ikusga-
rri jokatu zuen eta be-
rehala zazpi tantuko al-
dea atera zuen, 2-9 eta
9-16, 10-17 eta 11-18an.
Partida erditsua joan ze-
nean hasi zen Ezkurra
bere jokurik onena es-
kaintzen. 1995ean bu-
ruz burukoan hasi ze-
netik, hemeretzi parti-
detatik bi bertzerik ez di-
tu  ga ldu ,  2000 e ta
2003ko finalak Lizaso
eta Eizagirreren kontra
eta erremonteko izar diz-
diratsuena izaten segi-
tzen duela nabarmen-
du zuen. Halere, hogei-
ta launakora arte ez
zuen partida berdintzea
lortu, Lizaso ere ez bai-
ta maingua. Ezkurra hi-

ru tantu aitzinetik jarri
zen, 28-25, 29-26 eta
30-27, baina 30na ber-
dintzea lortu zuen Liza-
sok. Beraz, txapela jo-
koan zutela, bortzera
partida berria hasi zu-
ten eta Ezkurrak ez zuen
hutsik egin. 32-30eko-
an bi pareteko zoraga-
rria egin zuen,finaleko
tanturik txalotuena. Az-
kenean, 88 minutuko
lehia gogorraren ondo-
tik, 35-33koa lortu zuen
Kotetok. Bi donezteba-
rrek, nekearekin xeha-
tuak, elkar besarkatu zu-
ten, zutik zeuden ikus-
leek txalo zaparrada ba-
tekin agurtzen zituzten
bitartean.

Ezkurra pozez txo-
ratzen zegoen bere zor-
tzigarren txapelarekin:
«Izugarria izan da. Nik
ez daukat gogoan hau
bezalako buruz buruko
partida gogor eta ikus-
garririk. Hasieran mo-
ttel ibili naiz sakean, bai-
na azkenean ongi sar-
tu zait eta min egin dut».
Lizasok hurbil ikusi zuen
bere bigarren txapela,
baina azkenean ez zen
posible izan: «Partidu
ona egin dut, ederki ha-
si naiz, baina Koteto bi-
kain aritu da».

32 ttipi-ttapa • kirola32

Ezkurraren
zortzigarrena
Lizaso haundi
baten aitzinean
Bi doneztebarrek Casino Kursaal
txapelketaren final bikaina jokatu
zuten irailaren 4an

PILOTA

URTEA TXAPELDUN Azpitxapeldun Tantuak
1986 AGERRE Intxauspe 35-31
1987 INTXAUSPE Mujika I 35-28
1988 MUJIKA I Aizpuru 35-9
1989 MATXIN Intxauspe 35-27
1990 MATXIN Mujika I 35-16
1991 MUJIKA I Elizalde 35-25
1992 MATXIN Mujika I 35-21
1993 AIZPURU Agerre 35-31
1994 MATXIN Aizpuru 35-27
1995 EZKURRA Aizpuru 35-21
1996 EZKURRA Eizagirre 35-31
1997 EZKURRA Eizagirre 35-25
1998 EZKURRA Lizaso 35-24
1999 EZKURRA Eizagirre 35-21
2000 LIZASO Ezkurra 35-25
2001 EZKURRA Lizaso 35-14
2002 EZKURRA Zeberio II 35-27
2003 EIZAGIRRE Ezkurra 35-28
2004 EZKURRA Lizaso 35-33

FINALAKFINALAK
1995 Ezkurra, 35; M. Lekunberri, 20
1995 Ezkurra, 35; Aizpuru, 34
1995 Ezkurra, 35; Agerre, 13
1995 Ezkurra, 35, Aizpuru, 21 (txap.)
1996 Ezkurra, 35; Eizagirre, 31 (txap)
1997 Ezkurra, 35; Eizagirre, 25 (txap)
1998 Ezkurra, 35; Lizaso, 24 (txap)
1999 Ezkurra, 35; Eizagirre, 31 (txap)
2000 Lizaso, 35; Ezkurra, 25 (azpitx.)
2001 Ezkurra, 35; Altuna I, 34
2001 Ezkurra, 35; Zeberio II, 26
2001 Ezkurra, 35; Lizaso, 14 (txap)
2002 Ezkurra, 35; Zeberio II, 27 (txap)
2003 Ezkurra, 30; Etxabe, 22
2003 Ezkurra, 30; Eizagirre, 29
2003 Ezkurra, 30; Zeberio II, 17
2003 Eizagirre, 35; Ezkurra 28 (azpitx)
2004 Ezkurra, 30; Lizaso, 24
2004 Ezkurra, 30; Altuna I, 26
2004 Ezkurra, 35; Lizaso, 33 (txap)

EZKURRA buruz buruEZKURRA buruz buru



2004/09/23 • 382. zbk. 

3333kirola • ttipi-ttapakirola

A.A.
Mitxel Aginaga kiro-

lari narbartearrak den-
boraldi berri bati ekin dio
talde berri batean, Ara-
goiko Bodegas Borsao
taldean hain zuzen. Ja-
kina denez, mendi dua-
tloian aritzen da Agina-
ga, baina denboraldia
prestatzeko irailaren
12an Olatzen egin zen
Eguesibarreko errepide
duatloieko bosgarren
edizioan parte hartu
zuen. Gainera, emaitza
bikaina eskuratu zuen,
bigarrena izan baitzen
Jonathan Hall austra-
liarraren gibeletik. Me-
ritu haundiko postua,
australiarra gaur egun

Munduko azpitxapeldu-
na dela eta 1997an txa-
peldun izan zela kon-
tuan hartuz. Txirrindu-
laritza profesionalean
ere aritu da Hall, 1997
eta 1999 urteen artean
Festina taldean aritu bai-
tzen. Beraz, bertze mai-
la bateko kirolari honen
ondotik Mitxel Aginaga
izan zen helmugaratzen
lehena eta kontent age-
ri zen. 72 kirolarik par-
te hartu zuten eta 7 ki-
lometro laisterka, 30 bi-
zikletan eta azkeneko
3,5 kilometroak berriz
ere korrika egin behar
izan zituzten.

Egueseko proba gi-
belean utzita, mendi

duatloian buru-belarri
sartu eta Green Cup txa-
pelketan parte hartuko
du aurten ere Aginagak.
Lehenbiziko proba igan-
de honetan, irailaren
26an, izanen du Ali-
kanteko Santa Pola he-
rrian. Iaz hirugarren izan
zen narbartearrak Gre-
en Cup txapelketa ho-
netan eta emaitza hori
berdindu edo hobetu
nahi du aurten. Kontuan
hartu behar da, gaine-
ra, heldu den urtean
Green Cupeko Mundu-
ko txapelketa jokatuko
dela Argentinan eta ber-
tan parte hartzeko hel-
burua jarri dio bere bu-
ruari Aginagak.

Green Cup txapel-
ketan lehiatzeaz gain,
Nafarroako Mendi Dua-
tloi txapelketa ere pres-
tatzen ari da Mitxel Agi-
naga. Aspaldiko urtee-
tan Gartzaingo besten
barrenean egin baldin

bada ere, aurten Oror-
bian izanen da urriaren
16an. Etxetik hain hur-
bil ez bada ere, zazpi-
garren txapelaren bila
gogoz lehiatuko da nar-
bartearra: «Marka poli-
ta izanen litzateke!».

Mitxel Aginagak denboraldi
berriari ekin dio Eguesen
bigarren postua lortuz
Nafarroako Mendi Duatloi txapelketa ez da
Gartzainen jokatuko aurten

HERRI KIROLA

Bigarren mailako aizkolari eta
arpanlari txapelketak jokoan igandean
Uharte-Iruñean jokatuko dira finalak 17:30etatik aitzinera

Igande honetan, irai-
laren 26an, 17:30etatik
aitzinera erabakiko dira
Uharte-Iruñean Nafa-
rroako bigarren maila-
ko aizkolari eta arpan-
lari txapelketak. Aizko-
ran, abuztuaren 15ean
burutu zen kanporake-
ta saioa Auritzen eta fi-
nalerako txartela esku-
ratu zuten Doneztebe-
ko Luis Mari Belarrak,

Beintza-Labaiengo Jon
Telletxea eta Xabier Min-
degiak, Uharte-Arakilgo
Jaime Gorritik eta Do-
neztebeko Juan Telle-
txeak. Finalean bi ka-
naerdiko, 60 ontzako bi
enbor eta oinbiko bat
moztu beharko dute.

Bigarren mailako ar-
panlari txapelketari da-
gokionez, Anizko An-
doni Irigoien eta Arraioz-

ko Josetxo Telletxeak
bikotea osatuko dute.
Beraiekin batera, Etxau-
riko Xabi Oderiz eta Al-
berto Oteiza eta Ga-
rraldako Jon Iriarte eta
Manex Pedroarena ari-
tuko dira txapelaren bi-
la. Horretarako 105
cm.ko enborrari etzan-
da 10 ebaki eta 4 eba-
ki zutik eman beharko
dizkiote.

ARTXIBOKOA

Kanporaketan ikusitakoaren arabera, Luis Mari
Belarra doneztebarra izanen da bigarren mailako
txapela janzteko faborito nagusia.

MENDI DUATLOIA

ARTXIBOKOA

Mitxel Aginaga helmugara sartzen, joan den urte-
ko proba batean.

Nafarroako mendi duatloi
txapelketa urriaren 16an Ororbian 
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g BESTAK

ANIZ
Urriaren 2tik 5era
Amabirjinaren bestak.
Xehetasunak 25. orrian.

IGANTZI
Irailaren 26tik urriaren 2ra
Sanmigel bestak.
Xehetasunak 19-20 orrian.

URROTZ
Irailaren 24tik 29ra
Sanmigel bestak.
Xehetasunak 17. orrian.

gANTZERKIA

LESAKA
Irailaren 24an Ramon
Agirreren eskutik "Zazpi
gezur txiki" izeneko
monologo musikatua eginen
da Matxinbeltzenean,
20:00etan. 

gDANTZAK

BERA
Irailaren 26an X. Dantzari
Txiki Eguna antolatu du Gure
Txokoak. Xehetasunak 9.
orrian.

gIKASTAROAK

BERA
Urritik uztailera egur taila
ikastaroa. Izen ematea
urriaren 1a baino lehen 012
telefonoan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Irailaren 20tik 26ra
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (R. Gezuraga),
Leitza (M.I. Larraia).

Irail. 27tik urriaren 3ra
Bera (A. Lasarte), Igantzi,
Ituren, Irurita, Leitza (M.T.
Plaza).

Urriaren 4tik 10era
Bera (A. Lasaga), Doneztebe
(S. Larraioz), Arizkun,
Oronoz-Mugairi, Leitza (O.
Erbiti) eta Goizueta.

Guraso aunitz kezkatuak age-
ri dira, ez baitakite bere seme-
alabaren garapena “egokia”
den edo ez (batez ere lehen-
dabizikoa baldin bada). Lehe-
nik erran behar da haur ba-
koitzak bere erritmoa dauka-
la, epeak malguak dira eta haur
batek bertzeak baino lehena-
go beteko ditu epe horiek. Ho-
rregatik, ez da kezkatu behar
gure seme-alaba 12 hilabete-
rekin oraindik ez bada ibiltzen
eta haurtzaindegian daukan
laguna oinez badabil. Dena
den, haurraren bilakaera oro-
korrean honakoa izanen da
(0tik 12 hilabetera):

6 ASTETIK 3 HILABETERA:
• Tripa gainean etzanez gero
burua altxatzen du.
• Irrifar egiten du.
• Mugitzen den pertsona se-
gitzen du begiradarekin.
•  Buruz beheiti dagoenean bu-
larra altxatzen du.
• Ez du gorputza bueltatzen.

3-4 HILABETE ARTEAN:
• Bera bakarrik altxatzen da
besoen laguntzaz
• Burua bueltatzen ahal du
• Burua xuxen mantentzen du
• Irrifar egin eta irrifarrak itzul-
tzen ditu.
• Jostailuak kontzen hasten
da.

4-5 HILABETE ARTEAN:
• Gauza ttikiak ongi eta inda-
rrez hartzen ditu.
• Irri-algarak egiten ditu.
• Besoak luzatzen ditu gauzak
hartzeko.
• Mugitzen diren gauzak eta
pertsonak begiradarekin segi-
tzeko burua itzultzen du.
• Buruz beheiti etzanda dago-
enean bakarrik altxatzen da. 

5ETIK 8 HILABETERA:
• Bizkarka dagoenean buelta
eman eta sabel gainean etza-

ten da.
•Laguntzarekin esertzen ahal
da
• Ezezagunak eta ezagunak
edo familiakoak bereizten di-
tu.
• 8 hilabetetan laguntzarik ga-
be esertzen da.
• Ezezagunekin beldurtzen
hasten da.
• Hitzen bat ulertzen du eta ba-
aki zer erran nahi duen.

8TIK 12 HILABETERA
• Sendo esertzen da, inolako
euskarririk gabe.
• Lau hankatan eta arrastaka
ibiltzen da.
• Oinez ibiltzen hasten ahal da.
• Soinu batzuk eta hitz solte-
ak erraten ditu.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzua

JAKIN BEHARREKOAK

Haurraren
garapena
jaiotzetik
urtebetera

Oihan nabarra

EUSKALTZAINDIA 2004

Luis GARDE IRIARTE

Euskaltzaindiak eta BBK Fun-
dazioak 2003ko Felipe Arre-
se Beitia Olerki Sariaren lan
i rabazlea arg i taratu du.
1961ean Iruñean sortu eta Do-
nezteben bizi eta lanean ari
den Luis Garde filologian li-
zentziadunak «Oihan naba-
rra» olerki bilduma karrikara-
tu du, bere lehen argitalpena.
Orri hauetako ahotsak «bizi-
tzaren bidearen erditik», bere
iraganeko eta oraingo bizipe-
netan zehar bidaia bati ekiten
dio. Oihan nahasietako infer-

nuak, purgatorioak, paradisuak
berrikusten ditu. Azkenean, bi-
daia bizitza bera da, eta bidaia
guztiak bezala, zirkularra: hel-
muga bertze abiapuntu bat bai-
no ez da.
Norberari gertatzen zaiona,
denei gertatzen zaie, zioen kla-
siko batek. Olerkiaren nia ez
da idazlearena, irakurlearena
baizik. Poesia, alegia, bi ho-
rien arteko komunikaziotik sor-
tzen da. Hemengo lerroren ba-
tean, beraz, zeure ahotsa aur-
kituz gero…

LIBURUAK
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Zortzi hilabetetan laguntzarik gabe esertzen da haurra eta eze-
zagunak eta ezagunak bereizten ditu.
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teburuetan edo egunero jan-

tokian lan egiteko, baldintza

onean. % 617 333015.

Pertsona bat behar da  irai-

letik aurrera haur bat zain-

tzeko. 8:00etatik 10:30etara

eta 18:00etatik 21:00etara

(laguntza izanen du). % 948

581341-679 613201.

Pertsona bat behar da Etxa-

larko Bentako tabernan lan

egiteko. % 948 635000.

IRUÑA. Ikasle euskaldun bat

behar da, 5 urteko ume bat

zaintzeko San Juan AUZOA.

12:00etatik 15:00etara, irai-

letik ekainera. %948 177629.

Neska bat behar da 2 haur

zaintzeko eta etxeko lanak

egiteko Etxalarren. % 605

772326.

Kamioi batekin inguruan lan

egiteko txoferra behar da, C

gida baimena duena. % 690

776147.

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.00-34

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

150378 edo 676 820101.

LANA
301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da

adinekoak zaindu edo etxe-

ko lanak egiteko. Badut es-

perientzia lan horretan eta

autoa mugitu ahal izateko..

% 948 631177 edo 675

803577.

Emakumea eskaintzen da

orduka edo goizeko 9:00eta-

tik 15:00etara lan egiteko. %

606 173304.

23 urteko neska batek as-

telehenetik ortziralera arra-

tsaldez lan eginen luke. %

699 491144.

LANA
302 Eskaintzak
LESAKA. Taberna batean

kamarero aritzeko pertsona

bat behar da. % 650 604108.

ARIZKUN. Jatetxe batean

hemengo bi pertsona behar

dira lan egiteko. Bat zerbi-

tzari eta bertzea sukalde la-

guntzaile. % 948 453165.

DONEZTEBE. Jatetxe ba-

tean neska bat behar da as-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Moldaketa beharra

duen pisua salgai, 3. solai-

rua, baratze eta ganbarare-

kin. % 943 634155 edo 667

074419.

ELGORRIAGA. Etxe bat sal-

gai, egoera onean eta bizi-

tzen jartzeko prest. % 948

451730 (20:00etatik aitzine-

ra).

DONEZTEBE. Pisua salgai,

Leitzako errepidean, 3. so-

lairua, mobleztatua eta ka-

lefakzioarekin. % 646

799828.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
BAZTAN-BIDASOA. Parti-

kularrak etxe txikia edo bor-

da moldatua lur eremuare-

kin  erosiko luke. % 619

889723 edo  943 624663

(gauez).

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
DONEZTEBE. Pisu bat

errentan emateko herri er-

dian. Berritua eta kalefak-

zioarekin. % 619 980909 -

646 403367.

IRUÑA. Pisu mobleztatua

errentan emanen nuke, Al-

de Zaharrean. 646 714929.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 676 222055.

BERA-LESAKA.  Pisua

errentan hartuko nuke. % 678

144358.

DONEZTEBE edo ingu-

ruan pisua errentan hartu-

ko genuke. Senar-emazte-

ak eta bi haur ttiki. lehen-

bailehen. % 647 118313.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑA. Neska euskalduna

behar da Iruñean ikasle pi-

sua osatzeko. %948 514299

(Maider).

IRUÑA. Pisua osatzeko bi

neska behar dira, Azpilagai-

na auzoan, unibertsitatea-

ren ondoan. % 678 895588

(Maite).

23 urteko neskak pisu kon-

partitu baten bila dabil Eli-

zondo edo inguruan. % 699

527178 edo 635 744673.

GARAJEAK/LOKALAK
111 Bertzelakoak
LEITZA. Taberna eskualda-

tzen dugu, sukaldea, terra-

za, MINP. Errenta txukuna.

% 686 585378.

IRURITA. Zaldubi poligono-

an nabe industriala errentan

emanen nuke. % 647 773124

edo 661 846548.

LURRAK/ORUBEAK
113 Erosi
BORTZIRIAK. Lur eremu

bat erosiko genuke, 1.500

m2 baino handiagoa, etxea

egiteko modukoa. % 669

948 63 54 58

• ELIZONDO. 
-2. eskuko pisuak salgai.
• DONEZTEBE.  
- Eraikuntza berriko 2 pisu eta
lokal komertzialak salgai.
• BORTZIRIAK. 
- Eskaera haundia dagoenez
baserri eta bordak erosten dira.
• BERA. -Pisu pare bat salgai.
-Terrenoak erosten dira.
• LESAKA. 
- Partzela eraikigarriak  salgai.
- Eskaera handia dagoenez
pisuak erosten dira.
BAZTAN-BIDASOAN: baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai.
948 451 841 / 948580705 / 607 978 656 

ADOSADOS

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

LEITZA 
Kale Nagusian,
Adur taberna 

salgai.
% 948 510534

Buldain inmobiliaria
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koan, Udaletxetan. Informa-

zioa doan. % 948 199596.

Foruzaingoa. Laster sarbi-

dea: Nafarroako Gobernua.

Informa zaitez. %948 199596.

Osasunbidea. Laster sarbi-

dea: Zeladoreak, erizain/la-

borategi laguntzaileak, iz-

pietan teknikariak, ATS, fi-

sioterapeutak. Informazioa

doan. % 948 199596.

Suhiltzaileak. Laster sarbi-

dea Nafarroan eta inguruan.

Informazioa doan. % 948

199596.

NUP, Udaletxeak bete be-

har dute: 193 administrari la-

guntzaile. 40 lanpostu gaz-

teleraz. Informazioa doan. %

948 199596.

ADHI Elkarteak, hiperakti-

bitate eta arreta eskasiaren

tratamendu eta ikerketarak-

ko nafar elkarteak bolondre-

sak behar ditu gurekin ari di-

ren profesional taldearekin

lanean aritzeko. % 948

581282 edo 948 331576.

MOTORRA
501 Salerosketak
Volkswagen Golf 4 TDI sal-

gai, 110 cv, 3 ate, grisa, kli-

ma berria, engantxea eta ex-

trak. % 679 012225.

Yamaha 200 Blaster quad-

a salgai. Kasik berria. Auke-

ra ona. % 667 766262.

Opel Zafira salgai, 15.000

km, gris metalizatua. % 948

581044.

Opel Corsa autoa salgai, 12

balbulakoa. 6 urtekoa. % 948

635170 - 660 525393.

Scooter Yamaha Neos 50

cc motorra salgai, 2003koa.

Berri-berri eta egoera one-

an. % 630 046830.

Toyota Rav4 4x4 autoa sal-

gai, 1999koa. 2.0 gasolina,

115 cv, 70.000 km, egoera

onean. % 626 389226.

Seat Ibiza GTI autoa salgai,

NA-AN, 107.000 km. % 948

634106 (19:00etatik aitzine-

ra).

Citroen Saxo VTS 16 au-

toa salgai, 1998koa, egoe-

ra oso onean. %659 576160.

Suzuki RM 125 eta Kawa-

saki Kx 125 motoak salgai.

% 661 345635.

Peugeot 206 GTI Racing

autoa salgai. Egoera oso

onean. % 635 202978.

BERA. Jatetxe batean egun

erdiz lan egiteko kamarerak

behar dira. % 948 631584

edo 650 831392.

BERA. Mutil bat behar da

Ibardinen lan egiteko. %609

480646.

Etxalarko Bentako igerile-

kuan urritik aurrera astebu-

ruetan lan egiteko sorosle

bat behar da, sorosle titu-

luarekin. % 948 635000.

Garbitzaileak, sukalde la-

guntzaileak, zerbitzariak. Pla-

za fijoak: Udaletxetan, Na-

farroako Gobernuan, ikas-

tetxetan. Informazioa doan.

% 948 199596.

Mantenimendua: zurginak,

igeltseroak, elektrizistak, mar-

golariak, peoiak. Udaletxe-

tan postu finkoak bete behar

dira. Informa zaitez. % 948

199596.

Sukalde laguntzaileak, zer-

bitzariak. Plaza finoak: Uda-

letxetan, Nafarroako Go-

bernuan. Informazioa doan.

% 948 199596.

Gidariak, txoferrak. Laster

sarbidea Nafarroako Go-

bernuan, Udaletxetan. In-

formazioa doan. % 948

199596.

Haurtzaindegi publikoek be-

har dute: irakasleak, hezi-

tzaileak, zaintzaileak, la-

guntzaileak. Informazioa do-

an. % 948 199596.

Telefonista-harreragilea,

kontserjeak. Laster sarbidea

Nafarroako Gobernuan, Na-

farroako Unibertsitate Publi-

A
Piaggio NR6-MC2 scooter

motoa salgai. 1998koa. Ego-

era onean. % 618 963429.

Ford Escort autoa salgai,

NA-Z matrikuladuna, egoe-

ra onean. % 948 580666.

Scooter Yamaha Neos Jo-

ce salgai, 2003koa, berri-be-

rria. % 630 046830.

Lada Niva autoa piezatara-

ko salgai: motorra, gurpilak,

etabar… % 652 754480.

Ford Focus TDDi autoa sal-

gai, beltza, 3 atekoa, alumi-

niozko llantak, 4 airbag, CDa,

50.000 km. % 645 722193

(ilunabarretan).

Golf III GTI autoa salgai, 105

cv, txuria, 1996 urtekoa,

145.000 km, gasolina. % 639

473488.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
601 Emateko
Hiru collie zakur doan ema-

nen nituzke. %948 630 552.

Arratoi txakurkumeak opa-

ritzen dira, politak eta bixiak.

% 948 451787.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Setter ingeles arrazako za-

kur kume bat salgai. Atta eta

ama oso onak. % 948 453262

(eguerditan edo arratsetan).

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 atekoa, Galloper Exceed 5 ate, Vitara 3-5
ate TD,  Toyota Land Cruiser 5 ate, Opel Zafira, Seat Ibiza,
Astra Sport 3 atekoa, Peugeot 206 XS, Ford Escort D, C15.

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2004ko urriaren 7an

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

% 948 635 254 - Etxalar

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua
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GURE BEÑATek
(Zubieta) 8 urte
egin ditu iraila-
ren 13an. Muxu
haundi bat atta,
ama eta Mike-
len partetik. Zo-
rionak eta urte
berri on!

JON

IPARRAGIRRE

OLASAGASTI

etxalartarrak 6
urte bete ditu
irailaren 1ean.
Zorionak bere
familiaren
partetik.

BEÑAT MAYOR-
DOMO ALMAN-
DOZ beratarrak
4 urte bete ditu
irailaren 12an.
Zorionak atta,
ama eta bere-
xiki Xabieren
partetik. Lau
muxu.

AINIZE SAN MI-
LLAN SOBRE-
VIELA arizkun-
darrak 2 urte
bete ditu iraila-
ren 20an. Zorio-
nak familia, atta-
tto eta amatto-
ren partetik. Mu-
xu haundi bat.

KUADRILAKO

zaintzaile onea-
nari zorionak
ume guzien
partetik, iraila-
ren 15ean.

AIMAR AROTZE-
NA MITXEO al-
mandoztarrak
irailaren 25ean
2 urte beteko di-
tu. Zorionak eta
muxu haundi bat
amatxi, aita,
ama eta Mikelen
partetik.

ALAITZ ARANI-
BAR IPARRAGI-
RRE beratarrak
5 urte beteko
ditu irailaren
25ean. Zorio-
nak eta musu
haundi bat zure
familiaren par-
tetik.

JOANA BENGO-
TXEA REKARTE

doneztebarrak 7
urte beteko ditu
irailaren 26an.
Zorionak eta
muxu bat atta,
ama eta anaia
Xabiren partetik.
Aupa sorgina!

Berako DUNIA

ABATAL ALTZU-
GURENek 9 urte
beteko ditu irai-
laren 27an. Zo-
rionak familia-
ren partetik.

ENERITZ MA-
RIEZKURRENA

APEZTEGIA be-
ratarrak 3 urte
egin ditu iraila-
ren 6an. Zorio-
nak zure fami-
liaren partetik.

DAVID SUAREZ

DEL MORAL eli-
zondarrak 6 urte
bete ditu abuz-
tuaren 31n. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat.

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.

ADOS ADOS
ELIZONDON 

ADOS INMOBILIARIA
HELBIDEA: SANTIAGO KARRIKA, 47
TELEFONOA: 948 580705
ORDUTEGIA:
astelehenetik ostiralera: goizez 9:30 - 13:30; arratsaldez 16:30 - 19:30
larunbatetan 9:30etatik 13:00etara
WEB-ORRIA: www.ados-inmobiliaria.com
HELBIDE ELEKTRONIKOA: adosbaztan@ados-inmobiliaria.com
• Baserri, etxe, borda, lur eremu, etab. salerosketa
• Kontratoak
• Gestioak
• Zerbitzu juridikoak (egunero: abokatuak, prokuradoreak, notarioak…)

DONEZTEBEN BETIKO LEKUAN SEGITZEN DUGU:
Parrokia, 9 • Tel: 948451841 • Korreo elektronikoa: ados@ados-inmobiliaria.com
WEB: www.ados-inmobiliaria.com

Ahari bat adarrik gabea eta

mutur gorria salgai. 2 urte, 3

egiteko. % 948 634170.

Hiru ahari adarrik gabeak

eta mutur gorriak salgai. %

646 003662-948 510587.

Behi beltza, sei urtekoa sal-

gai, ernari. % 646 003662-

948 510587.

Gorbeia arrazako zakurra,

bi hilabete ingurukoa, erosi-

ko genuke. % 606 911822

edo 948 514226 (David).

Euskal arrazako artzain za-

kurkumeak, labriak salgai. %

948 450 492.

Ardi zakurra salgai, urte be-

tekoa. % 617 122459.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak 
Bi zakur emegaldu dira. Ba-

ta setter ingeles arrazakoa,

xuria; bertzea sabueso ma-

rroi kolorekoa. Pagolleta in-

guruan galduak. % 616

681481-948 637161.

Argazki-kamara digitala

galdu zen abuztuaren 29an

Lesakatik Pagolletarako tar-

tean. %948 631641 edo 637

466120.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Haritz amerikanoak salgai,

hiru udakoak eta hiru me-

trotik goiti. % 948 580870.

Haritz mazizoko altzariak

salgai: liburuentzako armai-

rua, liburu-mahaia, 6 aulki jo-

ko, logelarako ohea, armai-

rua, ispilua, etab… % 635

145291 - 948 456189.

Etxe barneko eskailera, bur-

din eta zurezkoa, salgai, 16

mailakoa, barandarekin. %

948 630134.

Belar enpakadora salgai,

New Holland markakoa. %

689 042282.

Ferguson markako trakto-

rea salgai. % 948 634260.

Zurgindeko Tupi makina sal-

gai, kutxila-jokuarekin. %617

122459.



2004/09/23 • 382. zbk. 

39

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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