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• Bainugelak

DATUAK...
• Edurne Elizondo Berako
kazetariak “Itoitz: porlanezko
gezurra” liburua argitaratu
berri du.
• Egin egunkarian eta Egin eta
Xorroxin irratian hasi ondotik
Euskaldunon Egunkarian aritu
zen Juan del Olmo epaileak itxi
zuen arte. Nafarkaria-ko
arduraduna izan da hainbat
urtez, eta egun, Berriako
kazetaria da.
• Bere lehenbiziko liburuan
Itoitzen 20 urteko borrokak
eman duena ekarri nahi izan
du gogora.

Edurne ELIZONDO Berako kazetaria eta idazlea

ARGAZKIA: BERRIA

«Itoizko aferan komunikabideetatik
kanpo gelditu dena bildu dut liburuan»
Joseba OLAGARAI

Itoitz urtegiaren afera denok segitu dugu hedabideen bidez. Hala ere
zuk ez duzu komunikabideek agertutako errealitatea erakutsi nahi
izan…
Ez, nik komunikabideetatik kanpo gelditu dena eta egunkarietan lekurik
izan ez duena bildu dut liburuan. Batez ere pertsonak dira protagonista,
euren testigantzak bildu bait ditut.
Jende aunitz 20 urtez urtegiaren baldintzapean bizitu da. Horma horrek
goizetik gauera aldatu die bizitza.
Hainbat urtez goardia zibilak bijilatuta egon dira, eta orokorrean, urtegiaren inguruan mugitu da euren bizimodua. Hori da liburuko mezu nagusia, pertsona hauen bidez bizipen
horiek kontatzea.
Bizipen horiek hagitz hurbila egiten dute liburua. Solidarioak, herritarrak... agertzen dituzu.
Dudarik gabe hurbiltasun gehiago dago liburuan bertze edozein artikulutan baino. Izan ere, euskarri bakoitzak bere arauak ditu eta artikuluetan bistan da ezin zarela pertsonengandik hain hurbil jarri, egunkariak
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ELKARRIZKETA
ELKARRIZKETA

ttipi-ttapa

«Nafarroako Gobernuak behar bat
bezala saldu digu Itoizko urtegia
baina guk ez dugu horren
beharrik. Batzuk eskuartean duten
negozio bat bertzerik ez da»
berak horrela eskatzen duelako. Liburuan ordea bai, pertsonengana
gehiago hurbildu naiz eta nere iritzia
ere gehiago agertu dut. Itoizko Koordinakundearekin, Elkartasun taldearekin, Artozkiko eta Itoizko herritarrekin, Agoizko biztanleekin... jende
aunitzen ahotsa bildu dut. Horien artean istorio aski hunkigarriak ere badaude. Gainera izenburutik ikusten
da nire ildoa zein den eta gai honi egiten diodan irakurketa.
Zein da izenburuan aipatzen duzun “porlaneko gezur” hori?
Urtegia bera porlanezko gezurra da
Nafarroako Gobernuak behar bat bezala saldu digulako. Garapena eta
modernitatearekin lotu dute beti eta
nik liburuan erraten dut hori gezurra
dela. Saltzen digutena negozio bat
da, interes berezi batzuen arabera

egindako proiektua eta horren gibelean pertsona aunitz dago. Izan ere,
urtegi honetaz solasterakoan kontuan
hartu behar dugu pertsonak daudela
hor, etxerik gabe gelditu direnak. Beraz, horma hori gezur bat da, behartzat saldu digutelako eta azkenean
ez delako behar bat. Guk ez dugu
Itoitzen beharrik. Batzuk eskuartean
duten negozio bat bertzerik ez da
Itoitz.
Liburuak kazetari lana, literatura
eta kritika biltzen ditu. Hori zen zure helburua?
Egia erran ez nuen asmo edo helburu zehatzik baina jendearekin hitz egiterakoan ikusten duzu denen ahotan
dagoela kritika. Gainera, azken kapituluan nere kritika agertzen dut. Hasieran zalantzan egon nintzen eta
pentsatzen nuen nire iritzia azaltzea
ez zela beharrezkoa, nahiko agerian
gelditzen zelako jendearen testigantzekin. Hala ere, azkenean erabaki
nuen nere liburua zela eta nire hitz
eta gogoetak sartu nituen. Beraz, erranen nuke kritika badagoela eta nabarmena gainera. Eskerrak Sanzek
ez dakien euskaraz!
2004/11/18 • 386. zbk.
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ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI

Joxan Oiz, Berako Labiaga ikastolako zuzendaria Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxearen atarian. Hamar
urte daramate legalizazioa eskatzen eta hori lortzeko mobilizazioak egiten.

BERAN EGINEN DA 2006KO NAFARROA OINEZ

30 urteren ondotik legalizatu gabe
segitzen du Labiaga Ikastolak
Ostiko franko hartu eta traba zenbait pasatu ondotik 30 urte
bete ditu aurten Berako Labiaga Ikastolak. Hala ere ospakizun
hau ez da Labiagako ikasle, irakasle eta gurasoek nahiko luketen
bezain pozgarria izan. Izan ere, hamar urteko borrokaren ondotik
oraindik ez dute Ikastola legalizatzea lortu. Horretako bide
guztiak agortu dituztela erran digu Joxan Oiz Ikastolako
zuzendariak eta “zirt edo zart” egiteko tenorea ailegatu dela.
2006ko Nafarroa Oinez Beran eginen den aitzakian luze eta zabal
solastu dugu berekin.
Joseba OLAGARAI

Duela 30 urte izan zen guraso eta
lagun talde batek Ikastola sortzeko
erronka hartu zuela. Ez ziren garai
erraxak baina talde honen gogoak,
ilusioak eta lanak poliki-poliki proiektu hura aitzinera ateri zuen. Ibilbide
2004/11/18 • 386. zbk.

luze horretan hamaika oztopo eta traba pasatu behar izan dituzte eta horien artean DBHko legalizazio kontuak izan dira burukominik handienak
eman dizkietenak. Izan ere, 1994tik
aurten arte, ziento bat harat-honat
egin dituzte administratiboki eta judi-

zialki. Ez dute oraindik deus lortu eta
ikastolak legalizatu gabe segitzen du.
Joxan Oizek erran digunaren arabera «10 urte eman ditugu indarrak gastatzen behar ez genukeen gauzetan.
Ikastola ez da Nafarroako Gobernuak
baimendutako edo homologatutako
zerbait, baina izan, bagara. Gu ez gara izkutuan dabilen talde klandestinoa. Espero dugun gauza bakarra
errekonozimendu minimo bat da. Ez
dugu eskatzen inork erratea gu garela onenak baizik eta zenbait gurasok aukeratu duten eredu linguistiko
eta pedagogiko bat garatzea. Alde
horretatik arantza haundi bat dugu,
gure eskubideak direnak aldarrikatzeagatik zenbait jende eta erakundek erasotzat hartzen dutelakoz. Guk
aukera bat egin dugu eta aukera ho-
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ri garatzen uztea eskatzen dugu. Iduritzen zaigu zenbait jendek espero
duela halako uniformetasun edo monopolizazio bat egotea irakaskuntzan
eta guk ez dugu eskatzen horrelakorik. Bertzerik gabe lana egiten uztea,
ongi edo gaizki, baina uztea. Era prekario batean ari gara aspalditik baina
aitzinera segitzeko intentzioa dugu».
Egoera honekin gehiago ezin eta,
Nafarroako Parlamentuan izan ziren
joan den urriaren 27an euren egoera
azaltzen, edo Joxanek dioen bezala
«gure penak eta miseriak kontatzen».
Hainbat alderdiren aldekotasuna jaso
zuten eta bertze batzuk berriz “mus”
edo “paso” egin omen zieten. «Hala
ere erran behar dugu sentsazio mingarria eman zigula Nafarroan guztiz
eskuindar eta anti-euskaltzalea den
UPNren aldetik argudiatzerakoan erabili zuten irizpideak, hain xuxen hemen Bortzirietan gure bizikide, bizilagun eta zenbait kasutan lankide diren
zenbait jenderen argudioak. Hau da,
guk eskaera bat egin Iruñean eta UPNko agintariek erantzuten digute guk ez
dugula inolako babes ofizialik, honek,
honek eta honek zenbait paper sinatu dituztelako gure eredua babestu gabe. Guk erraten ahal dugu Bortzirietako udalen babesa badugula, berriki berritutakoa gainera, baina Parlamentura joanda UPNkoek gure argudioen kontra egiteko duten makulua

NAFARROAKO PARLAMENTUTIK MADRILERA
Parlamentuko agerraldian azaldutako gauzen artean azkeneko hamar
urteotako ibilbideak hartu zuen protagonismorik handiena. «1994ko Oinezaren ondotik egurra bertzerik ez
dugu jaso –adierazi digu ikastolako
zuzendariak– eta erran genien zenbait prozedura administratibo ireki ditugula, bortz eskaera egin ditugula
DBH eskuratzeko… eta batzutan ixiltasuna izan dela erantzuna eta bertzetan gezurrezko argudio teknikoak.
Argudio hauetan gainera hagitz modu txarrean erantzun digute. “Kaskagogorrak”, “burugogorrak”eta “fede
txarrekoak” deitu digute bertze adjektibo batzuen artean. Beraz, argi
dago Iruñean ez gaituztela sobera
maite eta orain Madrilen dagoela gure gaia erran genien. Argi eta garbi
adierazi genien Parlamentuan nazkatuta gaudela. Ez gaudela prest burua eta indarra galtzeko bide administratibo eta judizialetan. Eskatzen
duguna errekonozimendu minimo bat
da eta horrek ekarriko duen laguntza
ekonomikoa».
hemengo zenbait jendek sartutako ziriak dira. Konturatu gara ziri hauek gure kontrako ikuspegi politiko eta lin-

Joxan OIZ

Hirugarren aldia izanen da
Labiaga Ikastolak Nafarroa
Oinez besta antolatzen duela. 1983an egin zuten lehenbizikoa, 1994an hurrengoa eta hemendik bitara egi-

nen dute hirugarrena. «Nafarroako ikastola guztien artean baloratu zen zein ziren
beharren arabera lehentasuna zuten ikastolak eta erabaki zen gu ginela egoera

Hainbat mobilizazio egin dituzte Labiagako irakasle, ikasle eta gurasoen
legalizazioaren alde

Izan ere, azkeneko 10 urteotan Labiaga Ikastolak Nafarrroako Gobernutik jaso ez dituen diru-laguntzak
2.000.000 eurotik goitikoak dira. «Diru hau guzia zor zaigu eta nahiz eta
ez garen orain eskatzen hasiko, segiduan behar duguna legalizazioa da.
Heldu den ilbeltzaren 1erako Labiagako DBH legalizatua eta kontzertatua egotea eskatu genuen. Orain,
erantzunaren esperoan gaude».

guistikodun alderdi baten makulu direla. Horixe da guretzat benetan mingarria dena».

Labiaga ikastolako zuzendaria

ekonomiko eta administratiboarengatik 2006ko Nafarroa Oinez antolatzeko egokiak». Erran behar da besta erraldoi honen helburu
behinena euskara bulkatu
eta eraikin berri bat egitea
izaten dela normalki. «Hala
ere guk 1994ko Oinezarekin egin genuen Lehen Hezkuntzarako eraikin berria.
Oraingoarekin ez dugu deus
eraiki nahi. Ikastolaren biziraupenerako bakarrik eginen dugu Oineza. Hemendik bi urtetara DBH legalizatua egotea nahi dugu eta
horrek ekartzen dizkigun sosak ikastolako eguneroko
gastuetan inbertitu; bertzeak bertze soldatak, ordenadore berriak, paretak berri-

“2006ko Nafarroa Oinez-a ikastolaren
biziraupenerako eginen dugu»

tzea, eta mila kontu gehiago. Izan ere, oraingo egoeran, dugun diru pixarra arnasa hartzeko erabiltzen dugu, ezin baitugu proiektu
haundiagoekin hasi. Nahiko
genuke biziraupen hori administrazioak ziurtatzea eta
Oinezeko dirua bertzelako
proiektuak egiteko erabiltzea
baina tamalez gure egoeran
ezin dugu horrelakorik egin».
Bien bitartean, bertzelako lanetan ere segitzen dute:
«Gure energiak behar den
leku guzietan gastatzen ditugu, bai sosa lortzeko bai
gure egoeraren berri emateko. Orain bertze saio bat
ari gara egiten Nafarroako
Ikastolen Elkartearen bitartez eta Nafarroako aurrekontuak egiten ari diren honetan gure gaia hor sartzea
lortu dugu. Esperantza
gehiegirik ez dugu baina desesperazioa ez da gure nortasunaren zatia».
2004/11/18 • 386. zbk.
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Aldizkari honek Nafarroako
Gobernuaren laguntza jaso du

• IRAKURLEAK MINTZO •

Juanito guarda
(Goizuetakoa)
Laurogeita bat urterekin joan zaigu beste bizitzara gure lagun xaharra Juanito. Gaztea zelarik borondate haundia
zuen laneko.
1- Oraindela berrogei
ta iru urte, Don Ramon
apaizari asko lagundu
zion Goizuetako «Kabalgata» antolatzen. Alaxen atera zen. Zoragarria. Oberena.
2- 1959ko maiatzaren bostean inauguratu
zen Goizuetako zentro
parroquiala: zine ederra
(350 butaka), antzerki leku bikaña, taberna ederra, egongelak, etab…
Bi urte iraun zituzten
obrak. Beti han egon zen
laguntzeko zain. Hamar
urtez lana egin zuen zentro honek, eta Juanitok
laguntza asko eman zion
etxe honeri. Esan beharra dago zentro parrokiala egiteko Don Saturnino apaizak lan asko
egin zuela eta hamar urtean berak erabili zuen
zentroko martxa.
3- Meza berriak: Goizuetako bost apaiza berriak lendabiziko meza
saindua eman zutenean: Don Juan, Don Lazaro, Don Ramon, Don
Jose Javier eta Don pedro, Juanitok egin zituan
hainbeste eta hainbeste
lan, adornatzen elizako
ataria.

4- Oraindela urte pilla bat, baita ere etorrizen gure herrira, Fatimako Ama Birjiña. Plazan monumentu bat egin
zen, oso polita. Juanito
izan zan lan hoien buru.
Esan beharra dago,
nahiz meza berrietan eta
Ama Birjiña Fatimakoa
etorri zenean, hainbeste lanen buru Juanito izan
arren, berarekin batean
equipo ona aritu zela lanean aunitz: Felixa, Xixili eta beste nexkatx borondate onekoak.
Jaunak eman dezayola betiko pakea.

Anttoniko (Goizueta).

Labiaga-Toki Ona:
aukera guztiak,
nola?
Izan zen duela 10-12
urte gure zonaldean behar den bezalako ikastetxe nagusi bat sortzeko aukera. Horretarako
ikastetxe guztiak bilera
batetan elkartu ziren,
ikastetxe nagusi hori denen artean eta adostasunez diseinatzeko intentzioakin.
Bainan ez zen lortu.
Ez ziren ados jarri. Eta
bi proiektu desberdinetan banatu ziren: batetan bi ikastolak bildu ziren “Labiaga” proiektuan.
Bertzean gainontzeko
ikastetxeak bildu ziren
“Toki Ona” proiektuan.

Geroztik “Labiaga”
borrokan dabil ez duelako bere proiektua legeztatzea lortzen. “Toki
Ona”k berriz ezin du bere eskeintza guztia martxan jartzen ahal ez delako nahiko ikasle kopururik elkartzen.
Gurasoen aldetik berriz, hauxe ikusten dugu:
alde batetik “Labiaga”
eta “Toki Ona” proiektuen artean aukeratzen
ahal izatea abantaila bat
dela guretzat. Bainon
bertze aldetik bi ikastetxe izate horrek desabantailak ere ekartzen
dituela ikusten dugu: ez
dagoelako ikasle nahiko
elkartzen, ez ikastetxe
batean ezta bertzean,
baliabide batzuk eskeintzen ahal izateko.
Adibidez:
- Nere seme/alaba
DBH 2. mailan gaizki dabil, eta ez dut errepikatzea nahi. Ba, aukera bat
badago DBH 3. maila berezi bat sortzeko bera bezala dauden bertze ikasleekin, eta horrela aintzinago gainontzekoen
martxa hartzen ahal izateko.
- Gauza bera gertatzen ahal da DBH 4. mailan: talde berezi bat sortu ez gero titulua lortzeko aukera izanen luke.
- Ikasgai konkretu batzutan zailtasunak dituzten ikasleek harreta
berezia jasotzen ahal izanen zuten, ikasleen kopurua nahikoa balitz.

Bidali
ttipi-ttapa
herritik kanpo bizi diren lagun edo familiakoei

Aldizkari honek Eusko
Jaurlaritzako Kultura Sailaren
laguntza jaso du

Bakar bakarrik bidaltze gastua ordaindu
behar da.
Eskatu informazioa

✆ (+34) 948 635458

- Ikasleek urtero hautatzen ahal dituzten aukerako ikasgaiak zabalagoak izanen ziren, zenbat eta ikasle gehiago
izan.
... eta horrela bertze
baliabide gehiago, non
eta ikasle kopuru zabala behar den martxan
eman ahal izateko.
Laburbilduz, azkeneko 10-12 urtetatik honat
gure zonaldean bi arazo
gelditu zaizkigu:
Bat: “Labiaga” proiektuaren alde daudenen
borroka, eta hauek beren proiektua aurrera ateratzeko daukaten eskubidea.
Bi: Gure umeak ahal
bezain ongi atendituak
izatea dugun eskubidea,
eta hori oraingo egoera
banatu honetan ez da
lortzen. Ikasle guztiak elkarturik heziketa hobeagoa izanen zutelakoz...
eta hori da nahi duguna:
baliabide guztiak hezkuntza hobeago baterako.
Nola moldatu bi arazo hauek? nola uztartu
bien arteko irtenbide
bat?; Ez ote da egoera
hau osotasun batetik hartu behar eta ez ikastetxe bakoitzaren interesetatik?. Ez ote dute ikastetxeek haien artean moldaketa bat bilatu beharko? (10-12 urte atzera
eginez); Gurasoek kapaz gara behar dugun
hori eskatzeaz?; Herrietako Udalek ere ez
ote dute zertxo bait laguntzen ahal?
Gure zonalde honetan arazoak ditugu. Hitz
egin beharko ginuke
GUZTIENTZAT hoberena zer den bilatzeko. Bildu beharko ginateke. Eztabaidatu beharko ginuke. Guztion arazoak dira. Gurasoak, zer diozue?...
Guraso batzuk.

iritzia • ttipi-ttapa
• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

D.Navarra 2004-11-02

«Negar egin baldin
badut ere edo
haserretu baldin
banaiz ere, edo
izugarrizko atsekabeak
hartu baldin baditut
ere, inoiz ere ez dut
etsi eta uztea
pentsatu».
«Joan den urtean
50.000 lagunek
bazkaldu edo afaldu
zuten Beolan. 1998an
Belateko tunelak
inauguratu zirenean
Espainiako Erregeak
etorri ziren».
Alicia BIDEGAIN INDA
Almandozko Beolakoa.
2004ko Emakume
Enpresaria Saria.
D.Navarra 2004-10-20

«Nola izanen da
errentagarria bada
herriko alkate izatea,
ez badugu soldatarik!
Urtean ematen
dizkiguten 500
euroekin ez dugu ezta
telefonorako ere
ateratzen, ezta joanetorriak egiteko behar
dugun
gasolinarendako!
Korporazio berria atera
zenean herrietako
juradoak hobeki
egonen zirela erran
zuten, baina ez dute ja
ere egin».
Maribel SAN JOSE
Iruritako alkatea
D.Navarra 2004-11-03

• 11 GALDERA LABUR•
Bonboa eta txingak jotzen dituzu…
kontua buila ateratzea da?
Buila ateri bidenabarkoan ongi pasatzea da helburua.
Musika banda eta txaranga… Seriotasuna eta juerga?
Bandan seriotasuna, baina baita juerga ere. Lesakako Txakain eta Doneztebeko Beti-Alai txarangetan juerga ere egiten dugu, baina lana egin
behar denean, serio!
Hainbertze musikarekin, besta egiteko astia ateratzen duzu?
Beti ateratzen da tarte bat, bertzenaz
ez ginen hain kontent biziko. Jotzen
ere gozatzen duzu.
Musika jotzeko bestarik gogokoenak?
Aunitz: Doneztebe, Iruñeko Sanferminak, Amaiur, Arantza…
Musika mota eta talderik gustokoena?
Bakailua ezik dena gustatzen zait, txarangatik heavy metalera, baina batez
ere musika latinoa. Taldeen artean
Extremoduro aipatuko nuen.
Besta egiteko, feria, iñauteriak edo
Sanferminak?
Sanferminak, dudarik gabe.
Perkusioa jotzeko, solfeo jakitea
beharrezkoa da?
Solfeoa ez da nahitaezkoa, baina izugarrizko aldea dago solfeo jakitea eta
ez jakitearen artean. Perkusioan %50
solfeoa eta %50 inprobisazioa da.
Lesakako historia eta monumen-

toak erakusten ere ibili zara. Hainbertze ezagutzen duzu zure herria?
Ezagutzen dut zerbait, zaharrei aditu
eta ikasi dietena. Aunitz gustatzen zait
historia.
Zer aldatu da duela 500 urteko feriatik gaur egunekora?
Feria bera. Lehen herriari emandako
sari bat zen eta gaur egun aziendak
ekartzea anekdotikoa da, dena postuak eta juerga da.
Feria egunerako plana?
Goizean plazara joan, feria eta aizkolariak ikusi, bertsolariak aditu, bazkaldu, pilota partidua ikusi eta goiz
etxera, biharamonean klasea dugu
eta.
Musika eta kulturan aritua eta aditua… bertsolaritza alde batera utzi
duzu?
Oraindik aritzen naiz
bertso idatzietan,
bertso antzerkietan
eta gisako esperimentuetan. Nire
frustrazioa da
bertsolaritza,
hagitz urduri jartzen
nintzelako.

Egoitz TELLETXEA
Lesakako musikaria

PINTURAK
Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

DROGERIA

HARRI NATURALA
ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak
‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK
ZOLAK

Helbide berria:
Zalain auzoan,
Aceralia fabrikaren parean
✆ 948 63 02 40 • Mug.: 627 622333
BERA

•
•
•
•

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
2004/11/18 • 386. zbk.
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IKASTAROAK

BERTIZ

Negozio txikia administratzeko
ikastaroa eskaintzen du Cedernak

Ehizari
buruzko
gastronomia
jardunaldiak
azaroan
13 jatetxetan

Alkaiagako Enpresa Zentroan emanen da abenduaren 9tik 17ra
ttipi-ttapa

Cederna-Garalur elkarteak, ANELen lankidetzarekin, Negozio txikia administratzeko ikastaroa eskaintzen du.
Fundanelek antolatu eta
emanen duen ikastaro
hori Cederna-Garalur
Elkarteak Nafarroako
mendialdean dituen hiru Enpresa Zentrotan
emanen da, Arbizun, Izizen eta Lesakan. Lesakako Alkaiaga industrialdean, zehazki, abenduaren 9tik 17ra emanen da.
Beren lana sortu duten edo sortze bidean
dauden, eta beren negozioa modu eraginkor
eta autonomoan kudeatzeko prestakuntza
gehiago behar duten
pertsonei zuzenduta dago bereziki prestakuntza-ekintza hori. Hala
ere, zerbitzu-kalitatearen, administrazioaren
eta finantza eta kontabilitate kudeaketaren arloan oinarrizko ezagutzak eskuratu nahi dituen edonork egin dezake.

ttipi-ttapa

EHNEk behi gasnagintza ikastaroa egin du Anizen

ARGAZKIA: ONDIKOL

EHNE sindikatuak antolatutako behi gasnagintza ikastaroan hamazazpi abeltzain eta gasnagilek parte hartu dute. Ikastaroa. Kantabriako behi gasnan
aditua den Paco Fernandez kantabriarrak eman zuen Anizko Jauregian urriaren 25etik azaroaren 5era eta ikastaroa akitzeko, otordu baten inguruan bildu ziren partehartzaile guziak.

Ikastaroa lau modulutan banatuta dago:
zerbitzuen kalitatea,
kontabilitatea, finantzakudeaketa eta zerga-arloa. Ikastaroan izena
emateko kuota 50 eurokoa da, eta partaide-

ak izen-ematearen ordena zorrotzean onartuko dira, gehienez ere
20 lagunek har baitezakete parte.
Prestakuntza-ekintza
honetan interesa dutenak ikastaroa jasoko

duen Enpresa Zentroarekin jar daitezke harremanetan. Horretarako, Lesakako Bidasoa
Enpresa Zentroaren 948
625122 telefonora deitzen ahal da (Begoña
Iparragirre).

Bertizko Turismo
Partzuergoak hamabigarren aldiz antolatutako Ehizari buruzko Jardunaldi Gastronomikoak eginen dira azaroaren 28a bitarte Baztan,
Malerreka eta Bortzirietako 13 jatetxetan. Almandozko Beolan,
Arantzako Aterpe eta
Burladan, Berako Zalainen, Donamariako
Bentan, Doneztebeko
Ameztian, Elgorriagako
Hilarionen, Elbeteko
Oñaskan, Elizondoko
Eskisaroin, Igantziko La
Villa eta Igantzin eta Lesakako Kasino eta Koxkontan uso, basurde,
orein, erbi edo oilagorrez osatutako menuak
dastatzeko modua izanen da, betiko moduan
edo era berrietan eginak, 16 eta 32 euro bitarteko menuetan. Dena den, jatetxe guztiek
beraien ohiko karta eta
zerbitzuak ere eskainiko dituzte.

SAROBE
okindegia
SANDERS Pentsuak

Bizikleta Tailerra

Kanttonberri 1, bis • BERA
Fax - Tel: 948-631218
2004/11/18 • 386. zbk.

errepide, mendi, trekking
eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak
Salmenta eta konponketa

Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA

Hostala
14 logela,
bainu eta TBrekin

herriz herri
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Ibardingo gasolindegia gizarte
intereseko izendatu du Udalak

Irabaziak azpiegitura eta zerbitzuen hobekuntzarako erabiliko dira
Amaia eta Ainhoa

Udalak egindako azken batzarrean, Ibardingo Merkataritza, Ostalaritza eta Zerbitzuen
Elkarteak eskatuta, Ibardinen eraiki nahi duten
gasolindegiaren zerbitzua gizarte intereseko
deklaratzea onartu du,
baldin eta zerbitzu-gune honetatik datozen irabaziak azpiegitura eta
zerbitzuen hobekuntza
eta mantenimendu lanak ordaintzeko erabiltzen badira. Horrela gaur
egungo azpiegituren gabeziak hobetuko dira
Bera eta bertako bizilagunentzat garapen eta
dinamismo soziekonomiko eta laborala bermatuz. Aipatu funtzio
hau betetzen ez den
unetik, Gizarte Intereseko deklarazioak bere
efektu guztiak galduko
ditu. Gasolindegia udalaren lurzorua izanik, herriak azpiegura honetatik aterako diren irabazietatik kopuru proportzionala jasoko du, udalarentzako urteroko diru sarrera zuzena iza-

Ertzeko bortz urte

Azaroaren 26tik 28ra, ERTZ Arte Guneak antolatuta, Ertzen 5. urteurrena ospatzeko, Pablo Lasa eta Ertzen Soinu Instalazioa ikusi ahal izanen da Kultur Etxean. Ortziralan, 20:00etatik 22:00etara eta larunbata eta igandean
16:00etatik 22:00etara zabalik egonen da.

nik, eta aldi berean, udal
lurzoruaren jabetza hori ez du galduko. Erabaki hau hartzeko orduan, Aralarrek ez du
aldeko botua eman. Zinegotziek ez dute gasolindegia oztopatu nahi
baina ez daude ados hirigintza arloan gauzak
egiten ari diren moduarekin, beste herritarrei

exigitzen zaiena ez bait
zaie exigitzen ari. Gainera Aralarrek dioenez,
ez da oraindik komenioa
sinatu eta komertzianteak zerbitzu-gunea laister idekiko dela iragartzen ari omen dira. EArentzat aldiz, hirigintzarena eta gizarte intereseko izendatzearena bi
gai desberdin dira eta

✆ 948630052•Zalain•BERA

Ibardingo komertzianteekin egindako azken
bilkuran aipatu omen zitzaien baimen guztiak
eskatzeko. Gainera,
EAk dio gasolindegia gizarte interesekoa dela
onura guztiak azpiegitura eta zerbitzutarako
erabiliko direlako. Herrialdek ere aldeko botua eman zuen.

✆ 948 63 54 58

ANSONEA jatetxea

Itxita

Eguneroko menua eta karta
Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

azaroaren 12tik 30era
(biak barne)
Barkatu eragozpenak

Foruen Plaza 1 • ✆ 948 631155 • BERA

Liburutegia itxia

Berako liburutegia, moldatze lanak direla eta,
itxia egonen da azaroaren 8tik aintzinera obra
bukatu arte.

Elikadura,
dietetika eta
sukaldaritza
ikastaro-tailerra

Lamixine BATek, Berako Gizarte Gaietarako
Batzordearen laguntzarekin, Elikadura, dietatika eta sukaldaritza
ikastaro-tailerra antolatu du. Azaroaren 16ean
hasi da eta eta otsailaren 8a arte luzatuko da.
Jone Arrospide izanen
da irakaslea eta asteartero Iamotenean izanen da 15:00etatik
17:00etara. Izena ematea 012an egin daiteke
edo 948217012 telefonora deituz. Prezioa 40
euro izanen da.

Irudi
korporatibo
berria

Udalak irudi korporatibo berria egitea erabaki du eta horretarako herriko diseinatzaile bati,
Gorka Ibargoieni, lan hori egitea eskatu dio. Beraz, behin diseinua bukatuta Udala konforme
bada, Herriko Etxeko
idatzi, kartazal eta bertze hainbat tokitan irudi
korporatibo berria ikusi
ahal izanen da.

Soziolinguistika
jardunaldiak

Bidasoa Ikerketa Zentroak, aurtengoan “Nafarroan euskeraz idaztea” gaia jorratzeko asmoarekin, V. Soziolinguistika Jardunaldiak
antolatu ditu. Azaroaren
19an Juanjo Olasagarre eta Castillo Suarez
eta azaroaren 26ean Mikel Taberna eta Jon Abril
beratarrak arituko dira,
Iamotenean 18:30etan.
2004/11/18 • 386. zbk.
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FLASH

Sukaldaritza eta irrati ikastaroak
antolatu ditu Herri Eskolak

Azaroaren 27an eginen da Bortzirietako Gazteen Bai Euskarari Eguna
Aitor AROTZENA

Herri Eskolak bi ikastaro antolatu ditu udazken honetarako. Sukaldaritza ikastaroa antolatu du Herri Eskolak
Udalaren laguntzarekin.
Kasinoko Imanol Elizalde izanen da irakaslea
eta asteazken honetan,
azaroak 17, hasita, bi
orduko hamabi saio eginen dira.
Bertze aldetik, irratsaio bat nola egiten den
ikasteko aukera eskaini du Xorroxin Irratiarekin batera eta Udalaren
laguntzaz. Azaroaren
20an hasita lau orduko
hiru saio eginen dira.
Atxaspi ostatuan eman
behar da izena azaroaren 18a baino lehen, horretarako 5 euro ordainduta.

Bortzirietako
Gazteon
Bai Euskarari
Eguna
azaroaren 27an

Azaroaren 27an Lesakan eginen da Bortzirietako Gazteon Bai
Euskarari Eguna. Bera-

Aginako IX.
Auto Lasterketa
azaroaren 20an

Larunbat honetan eginen da Eguzki Sport eskuderiak antolatutako
IX. Rallysprint Aginako
auto lasterketa. Proba
arratsaldean eginen bada ere, goizetik adituko
dira motor burrunbak herrian eta Aginako errepidea itxia egonen da.

Santa Zezilia
Eguna

Arkupe elkartearen txapelketen finalak.

ARGAZKIA: AITOR

Urriaren 30ean jokatu ziren Arkupe elkarteak antolatutako emakumezkoen
paleta-goma eta gizasemeen pala-motza txapelketen finalak. Emakumeen
artean, Lizarrako bi bikote ailegatu ziren finalera eta Mari Paz eta Susanak
30 eta 24 irabazi zieten Asun eta Maiteri. Final honen maila nabarmentzeko
aipatu behar da bi atzelariak, Susana Muneta eta Maite Ruiz, Munduko txapeldunak izanak direla. Pala motzean, Iruñeko Urriza eta Manexek 40 eta 37
irabazi zieten Oiartzungo Antxin eta Ormaetxeari.

ko Gazte Asanbladak,
Lesakako Gaztik, Arantzako Gazte Asanbladak, Etxalar eta Igantziko gazteek eta Bortzirietako Euskara Mankomunitateak antolatutako ekitaldi honetan,

gazte jokuak eginen dira goiz eta arratsaldez.
Goizean herrika antolatuko dira neska eta mutilez osatutako taldeak
eta joku ezberdinak egin
ondotik, gisadu txapelketa eginen da. Bazka-

londoan jokuekin segituko dute eta eguna borobiltzeko kontzertua
izanen da. Ekitaldi honekin Bortzirietako gazteek Bai Euskarari akordioari euren atxikimendua adieraziko diote.

Musikariek azaroaren
22an ospatuko dute beraien zaindariaren eguna. Astelehen horretan,
musika eskolak kontzertua eskainiko du Herriko Etxean 18:00etan.
Ondotik, musika bandak
ere bere emanaldia eskainiko du. Azaroaren
27an, berriz, musika
bandak, txistulariek,
akordeoilariek eta trikitilariek kalejira eginen
dute arratsaldean eta elkarrekin afalduko dute.

Elikadurari
buruzko
jardunaldia

Azaroaren 26an elikadurari buruzko jardunaldia eginen da, Elaiak
antolatuta. 16:30etan
mahaingurua eginen da
Kasinoan. 19:30etan
«Chocolate» filmea eskainiko da eta gero Malkorrako txokolatea banatuko da, aparkalekuan jarriko den karpan.

ERRETEGIA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

• MOLDAKETA, ERREFORMA eta ERAIKUNTZA mota guziak egiten dira.
• ATEAK eta LEIHOAK. Korrederak eta finkoak.
• ZOLAK: Tarimak eta parketak
• ALTZARIAK: Enpotratuak eta neurrira eginak.
Bittiria 41•☎ 948 637518•LESAKA
2004/11/18 • 386. zbk.

Tfnoa: 948637027 LESAKA

Otsango industrialdea • Tel.-Faxa: 948 637715 - Mug.: 696 479698 • LESAKA
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80 urteko zazpi lagun omenduko ditu
Larraburua elkarteak abenduaren 3an
Mus eta partxis txapelketak ere hasi dituzte bertze urte batez
Joseba eta Nerea

Urtero bezala “Jubilatuen Eguna” ospatuko dute Larraburua elkartean heldu den abenduaren 3an. San Francisco Jabier eguneko
besta aprobetxatuz, 80
urteko 7 kide omenduko dituzte aurten. Zamateluko Feliciana Arburua, Iguzkiagerreako
Maria Isabel Arribillaga,
Armitxeko Mª Carmen
Zubieta Aldaitegiko
Asuncion Arburua, Gartxieneko Manuel Bizente, Juliana Etxeberria
eta Domekeneko Bordako Aureliano Ameztoi dira Jubilatuen Egunean eginen den bestaren barrenean elkartearen omenaldi xumea
hartuko dutenak. Bazkari ederraren bueltan
bilduko dira 70 bat lagun eta ondotik oroigarriak banatuko zaizkie
80 urteko zazpi lagunei.
Ramontxoren eskutik
dantzaldia izanen dute
bestarekin akabatzeko.
Lerro hauen bidez zorionak omenduei eta aunitz urtez!

48 lagun
uso-jatean

Bospasei urte badituzte Larraburuako jubilatuek urri hondarrean
uso-jatea egiten dutela
eta aurten ere ez zuten
hutsik egin. 48 lagunbildu ziren urriaren 31n
elkartean bertan egin
zuten bazkarian. Umoreak eta giro ederrak ez
zuten hutsik egin.

Sukaldaritza
ikastaroa ere
martxan

ARTXIBOKOA

Argazkian, joan den urteko mus eta partxis txapelketetako finalistak eta bertze partehartzaile batzuk ageri dira.

Mus eta partxis
txapelketak
martxan

Urtetako ohitura
mantenduz, martxan dago aurten ere Larraburuko mus eta partxis txapelketa. Joan den igandean hasi ziren musekoak eta Jabier Indaburu antolatzaileak
erran digunez “16 bikotek hartuko dugu parte
aurten. Bi taldetan ba-

natu gara eta igandero
jokatuko ditugu partidak.
Talde bakoitzeko irabazleek urte berri egunean jokatuko dute finala eta sari-banaketa
errege egunean eginen
dugu”. Martxa bera segituko dute partxisekoek baina aurten berrikuntza bat izanen dutela erran digu Birjinia Arburuaak. “Aurten emakumeak bakarrik aritu-

ko gara. Orain arte gizonak aritzen ziren bikoteak osatzeko baina
aurten 12 lagun bildu
garenez 6 bikote juntatzea lortu dugu”. Igande arratsaldetan jokatuko dituzte partidak partxiseko emakumeek eta
5 astez luzatuko dute
txapelketa. Sari-.banaketa denek elkarrekin
eginen dute heldu den
urtarrilaren 6an.

Altzate, 19•948630786 •BERA

Larraburuako kontuekin
akabatzeko, sukaldaritza ikastaroa aipatuko
dugu. Joan den astean
hasi zuten Herriko Ostatuko Iñaki Pikabea sukaldariak ematen duen
ikastaroa. 20 lagun biltzen dira asteartero Larraburuan gisa guzietako jakiak prestatzen
ikasteko.

Mendiko ote eta
zikinen erretzea

Mendiko oteak eta zikinak erretzea pentsatu
duten guziek erreketa
hauentzako baimen eskaerak Udal-Idazkaritzan aurkeztu behar dituzte Nafarroako Gobernuan tramitatzeko.
Eskaerak aurkezteko
epea azaroaren 15a da.
Erran behar da erabat
debekatuak daudela
baimenik gabeko erreketak, hagitz arriskutsuak direlako.

✆ 948631076 • BERA

2004/11/18 • 386. zbk.
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«Artzaintza
Igantziarrentzat»
izanen da abenduaren
8ko bestaren gaia
Albinte berria kontratatzeko
lehenbiziko pausuak ematen ari
da Udalbatza
Oskar TXOPERENA

Biltoki Elkarteak antolatzen duen abenduaren 8ko bestak emanen dio, urtero bezala,
akabila Igantziko Kultur
Egunei. Egun hauetako
egitarau osoa hurrengo
alean aipatzeko aukera
izanen dugu, baina
oraingoan, jendeak
prestatzeko eta beharbada parte hartzeko aukera izan dezan abenduaren 8ko bestaren berri emanen dugu. Orain
bi urte “Igantziko saskigileak” eta iaz “Kirola
Igantzin” izan ziren egun
honetako gaiak. Aurtengoa, erran bezala,
“Artzaintza igantziarrentzat” izanen da.
Oraindik zenbait ekitaldi lotzeko omen daukate, baina bistakoa denez eguna ardia eta artzaien inguruko gaiekin

AUXILIAR DE
TRANSFORMADOS
METALICOS S.A.

Igantziko Bentak
✆ 948 63 74 11

betetzeko asmoa daukate. Gazta lehiaketa
eginen da, kaikugile bat
ere lanean paratzeko
asmoa dago eta erakusketa ttiki bat ere izanen omen da. Arratsalde edo ilunabarrean, berriz, taloak, gazta eta sagardoa izane da hurbiltzen den guziarentzat.
Orain arte prestatu dituzten ekitaldiak ikusita, dudarik ez egin egun
ederra izanen dela.

Albintea

Aspaldidanik komentatzen da herrian albintearen beharra badela. Kruzito Ariztegi jubilatu zenez geroztik urteak joan dira- albinterik gabe dago Igantzi.
Bada, joan den ortziralean egindako hilabeteko bilkuran onartzekoa
zuen Udalbatzak albin-

• Txapa mozketa eta
tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta
diseinuaren arabera.
• Enbalaketa
elementuak eta
flejeak.
• Garraio zintak eta
mahaiak.
• Mantenu rodilloak.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Ardi, artzain eta zakurrek harreman handia
dute Igantzirekin argazkian ikusten ahal
den ekitaldiaren bitartez. Biltoki Elkarteak gai
horretan gehiago sakonduko abenduaren
8ko bestan.

te berria kontratatzeko
deialdia. Prozesu luze
baten hasiera bertzerik
ez da, baina litekeena
da 2005ko hasieran aurkezten diren lagun guzien arteko probak egitea eta uda aldera dagoeneko albinte berria
lanean hasia izatea.

Baratzondo
Elkartea

Igantziko Jubilatuen
Elkartea ere ari da poliki-poliki bere mus eta

partxis txapelketa akautzen. Heldu den astean
jokatuko dituzte finalak
eta abenduaren 3an izanen dute besta eta bazkariaren ondotik banatuko dituzte txapelketako sariak. Bazkaltzera
joan nahi duenak aste
honetako larunbata,
azaroaren 20a, izanen
du izena emateko azken eguna. Ondotik
emanen dugu txapelketaren emaitzen berri.

ZUBIONDO JATETXEA

Iriarte-Echandi, S.I.
• Aholkularitza
• Artekaritza
• Aseguruak
Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

2004/11/18 • 386. zbk.

Xorroxin
Irratia
Eskolan

Igantziko Eskolarekin duen urteroko
hitzordua beteko du
heldu den astean Xorroxin Irratiak. Azaroaren 22, 23 eta 24ean
izanen dira irratsaioak, 107,8 FM frekuentzian oker ez bagaude. Ordutegia da
aurten aldatu egin dena. Orain arte gehienetan goizetan izaten
zen irratsaioa, baina
aurten 14:30tik
16:00ak arte izanen
da 22 eta 23an, eta
24an goizeko 11:15tik
12:50ak arte. Herritarrek ere eurekin aritzeko zenbait lehiaketa prestatzen dituztenez, adi egon eta
deitu!

herriz herri
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ARANTZA

Udazkeneko
Kulturaldia
arrakastatsua
izan da aurten ere
Baserritarren Egunean herriko
hogeita hamasei postu izan ziren
Udazkeneko Kulturaldia urriaren 30ean
abiatu zen. Dozenaka
ume eta gurasok Gorringo taldearen antzezlanarekin eta berenduarekin gozatuz, larunbat arratsalde gozagarria pasatu zuten.
Biharamon arratsaldean, berriz, harrijasotzaileek eta aizkolariek
emanaldia eskaini zuten, gainezka ageri zen
frontoian. Arratsean
mus txapelketak izan ziren elkartean. Gaztetxoek eta helduek mus
jokoak egin zituzten.
Azaroaren 1ean, bederatzigarren baserritarren Eguna izan zen
Ekaitza elkartearen ekimenez. Arrakastatsua
izan zen eguna, borobila dudarik gabe. Frontoia eta plazaren guneak baserriko produktuz,

aziendaz, tresna zaharrez, lorez, gozokiz, taloz, eskulanez, arropez… hornituak izan ziren. Guzira 36 postu paratu zituzten aranztarrek: Errefelenborda,
Ilargi okindegia, Zapatibaita, Fermin Elizondo, Mendialde, Bidegain, Toanekoborda,
Martisenea, Bixentiko
Arozena, Toki-Ona institutua, Serorinborda,
Bortzak Bat kooperatiba, Belen Mutuberria,
Jesus Mari Madariaga,
Larrainekoborda, Senberro, Barrazabal, Urdingoborda, Panttaleon
Errandonea, Inddurtzain, Luis Madariaga,
Adaxka, Txanekoborda,
Maroñenborda, eskulanetako taldea, Otsarra,
Gazte Asanblada, Martisenekoborda, Felix
Apezetxea, Simonea,
Errenea, Eskerreneko-

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

✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎
✎

ARGAZKIA: JOXE RAMON AMOROS

Hainbat azienda izan ziren Baserritarren Egunean. Herri kirol saioa ikustera ere herritar aunitz hurbildu zen frontoira.

borda eta Inddurrenea.
Herriko trikitilariek ere
emanaldia egin zuten
eta Jon Martin eta Xabier Zeberio bertsolarien emanaldia ere izan
zen frontoian. Ondotik,

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

ARTEKARI

Nerea ALTZURI

bertako produktuez betetako zarea zozketatu
zen eta Xabier Mayordomo gazteari egokitu
zitzaion. Nafarroako Kutxak entziklopedia zozketatu zuen parte hartu

zuten postuen artean
eta Tuanekobordari
egokitu zitzaion. Lesakako Tantirudantza eta
bandaren txanda izan
zen azaroaren estreineko asteburuan.

ALBERGEA
JATETXEA
✆ 948 634179
ARANTZA

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

2004/11/18 • 386. zbk.

14

ttipi-ttapa • herriz herri
DONEZTEBE

72 horma-hilobietako bat eskatzeko
epea azaroaren 26an itxiko da
Bakoitzaren hasierako salneurria 1.500 eurokoa da
ttipi-ttapa

Doneztebeko Herriko Etxeak kanposantuan 72 horma-hilobi
eraikitzeko asmoa dauka eta horiek eskatzeko baldintzak agertuz alkatetza bandoa karrikaratu da urriaren 27an.
Hasteko, Doneztebeko
kanposantuan gaur
egun inolako hilobirik
edo horma-hilobirik esleitua ez duen pertsona
edo familiek soilik eskatzen ahal dute kontzesioa. Horma-hilobi
bakarra emanen da pertsona eta familia bakoitzeko eta eskatzailea
Donezteben erroldatua
egon beharko du gutxienez bando hau argitaratu baino lehen.
Herriko Etxeak 72
horma-hilobietako batzuk edo guziak kontzesiora ateratzeko eskubidea gordetzen du.
Horma-hilobien kontzesioa modu zuzenean
eginen da, beti ere eskari kopurua Herriko
Etxeak kontzesioan ateratzeko onartzen duen
horma-hilobi kopurua

ARTXIBOKOA

Gazte Burrunba taldeak logotipo lehiaketa deialdia egin du. Lanak abenduaren 17a baino lehen aurkeztu behar dira Mankomunitatean.

baino txikiagoa edo berdina bada. Eskari kopurua kontzesioan ematen diren horma-hilobiak
baino handiagoa bada,
berauek esleitzeko Udal
Hileta Zerbitzuen Ordenantza Arautzailean xedatutako moduan eginen da. Kontzesioak
gehienez 99 urteko iraupena izanen du. Edozein modura, horma-hilobien kontzesiorako

Udal Hileta Zerbitzuen
Ordenantza Arautzailean xedatutakoa jarraitu
edo kontuan hartuko da.
Horma-hilobi bakoitzaren salneurria 1.500
eurokoa izanen da, BEZ
barne. Salneurri hau
horma-hilobien eraikitze gastuen arabera aldatzen ahal da. Azken
prezioan teknikarien ordainsariak, horma-hilonien eskuratze eta ins-

talazioa, iragarkien gastuak eta ezarri beharreko zergak hartuko dira
kontuan. Horma-hilobiak ordaintzeko modua
eta epeak eskatzaile bakoitzari kontzesioa egin
eta gero zehaztuko dira. Interesatuek azaroaren 26ko 14:00ak baino
lehen egin beharko dute eskaera, Herriko Etxean eskuragai egonen
den ereduari jarraiki.

PNVko bi
zinegotzik
udal taldea
utzi dute

Orain arte EAJPNVko udal taldea
osatzen zuten Serafina Grazenea eta Maria Teresa Gaspar zinegotziek taldea utzi
eta talde independientea osatu zuten
urriaren 21eko udal batzarrean. Erabakia
arrazoitzeko adierazi
zutenez, PNVko bozeramaileak «ez ditu
ordezkatzen».
Alfredo Zugarramurdi PNVko bozeramailearen ustez, «taldea uzterakoan, bertzelako udal kargua
ere utzi beharko lukete, bertze taldekideek
ordezkatu ahal izateko». Akitzeko, «transfuga bat, transfuga da
Donezteben eta Kontxintxinan» erran zuen.
Serafina Grazeneak
aipatu zuenez, «beraiek ez dira transfuga eta ez dute legalki
beraien kargua utzi beharrik. Alfredo Zugarramurdik aspaldi utzi
zion gure bozeramaile izateari, gure lana
betetzeko informazioa
emateari utzi baitzion».

BELARRA
TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA
MOSKITERAK, PERTSIANAK MOTORIZATUAK,
VENECIANAK… PVCzko LEIHO ETA ITXITURAK
2004/11/18 • 386. zbk.

OSTATUA
JATETXEA
Ameztia karrika
DONEZTEBE
Tfnoa: 948 45 03 06

herriz herri
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GOIZUETA

Azinda eta Artisau Feria
izanen da herrian
azaroaren 27an
Bazkarirako txartelak salgai eta
Larrañaga, Epelde eta Zabale egun guztian
Esteban AROTZENA

Festa ikaragarria izanen da azaroaren
27koa. Hillabete honen
eta abenduaren azkeneko larunbatetan feria
egitearen ohitura aspaldikoa zen herrian. Azkeneko urteetan zerriak
ziren protagonista bakarrak, baina trikinak bukatu zuen horrekin orain
dela 30 bat urte.
Bi data horietatik bat,
azaroaren azkeneko larunbatekoa, berreskuratuko da orain, baina
lehengo zerrien feriatik
egun osoko festa haundira igaroz. Programan
agertzen ez den ustekabeko ekitaldi batekin
emanen zaio irekiera ofiziala feria egunari. Ordurako beraien lekuetan egonen dira azindak, artisauak, saltzaileak, talogileak, etabar,
baita egun osoan herrian izanen diren La-

rrañaga, Epelde eta Zabale trikitilari ospetsuak
ere.
14:30etan hagitz jendetsua izatea espero
den herri bazkaria eginen da Lubineko pilotaplazan, eta horretarako
txartelak salgai daude
Urrutinean eta Amaiarenean. Goizueta Bizirik plataformaren ekimen honek erantzun
ederra jaso du Herriko
Etxetik, Umoren Ona elkartetik eta kultur taldetik, eta guztien elkarlanari esker eginen da zalantzarik gabe jarraipe-

na izanen duen feria
egun hau. Ilunabarrean
eta gauean burutuko diren hainbat emanaldi
antolatu ditu Gazte
Asanbladak ere. Bukatzeko esan, euria eginen balu eskolako frontoian paratuko liratekeela artisauen eta saltzaileen postuak.

ARGAZKIA: XABIER GOIZUETA

Aurten ere trukeko eta
museko txapelketak jokatu ziren zaharren egunaren bezperan. Argazkian, trukeko txapeldunak, Mari Carmen
eta Xexili, Ixteben eta
Mañoli, finaleko aurkarien ondoan.

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

Tel.: 948 456 080
Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

ARGAZKIA: LORE UITZI

Antolatzaileek baserritarrez janztera animatu nahi
dituzte herritarrak eta feriara agertzen direnak.

• 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…

OBRA PROIEKTUAK
✔
✔
✔
✔

Etxe berriak eraikitzeko
Zaharbarritzeko kanpotik eta barnetik
Urbanizazio proiektuak
Udalendako
aholkularitza-zerbitzua
Obra-zuzendaritza
hirigintza lanetan

Bittiria, 45 • ✆ 948 637 503 • LESAKA
2004/11/18 • 386. zbk.
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ARANO

Maider Ansari
omenaldia eskaini
zitzaion urriaren 30ean

Emakumeen Afaria ere egun berean
egin zen San Roke elkartean
Kontxi KLABER

Urriaren 30ean Maider Ansari omenaldi goxoa eskaini zioten herriko kontzeju taberna
aurrean. Merezi duen
bezela bere kantari bidean, txapela jantzi zioten, agurra dantzatu
txistu hots artean, eta bi
lore sorta ere jaso zituen, azkenik eskumuturreko erloju bat jaso
zuen, baita ozenki abestutako kanta bat koruko
kantarien eskutik. Bazkal ostean kantatzeko

aukera ederra izan zuten bertan bildutakoek,
tartean Eñaut Agirre eta
Xabier Legarreta bertsolariak ere izan ziren
eta bukatzeko soinua jo
zuten Maria Dolores eta
Ferminek. Hau dena
Maria Dolores Ansari
bururatu zitzaion eta antolatze lan guztia berak
egin zuen.

Emakumezkoen
afaria

Urriaren 30ean, San
Roke elkartean hogei

ARGAZKIAK: EÑAUT AGIRRE

Maider Ansak eta bere
ahizpek sariak jaso zituzten.

bat emakume elkartu ziren afaltzera. Ederki jandakoan, ohiturari eutsiz,
mus txapelketari ekin
zioten. Ederki asmatzen
dute zein egunetan antolatu afari hau, ordua
aldatzen den egunean
hain zuzen ere.

ARESO

Ehiza garai emankorrarekin
abiatu da udazkena

Urriaren 31n gaztain jatea egin zen Pake-Tokin
Juana Mari SAIZAR

Udazkenean murgilduta gaude eta ehiza
garaia oso aberatsa
suertatu da aurten. Ehiza postuek diru asko
egin zutela eta, etekin
haundiak atera dizkiete. Egun ederrak izan
dituzte ehiztariek, goizetik hasi eta iluntzeraino usoa pasa eta pasa etengabe ikusi da.
Bestalde, gaztainen sasoia beranduago izan
bada ere, arratsalde batez herriko umeak heldu batzuekin batera,
gaztain biltzera joan zi2004/11/18 • 386. zbk.

ren eta urriaren 31n,
gaztain jatea izan zen
nahi zuen guztiarendako Pake-Toki elkartean.
Ekitaldi hau ohitura
bihurtzen ari da, urte
mordoxka baita Guraso
Elkarteak bultzatzen
duela. Hainbat ikastaro
ere egiteko asmoa azaldu dute Guraso ELkar-

tetik: dantza, trikitixapanderoa eta ingelera,
baina zailtasun batzuk
direla eta taldea ezin
osatuz dabiltzalako berandutzen ari zaie.

Udal zergak

Abenduaren hasieran udal kontribuzioak,
ura, saneamendua eta

ARTXIBOKOA

Federatuak dauden kirolariei 100 euroko dirulaguntza emanen die Udalak. Horretarako agiria aurkeztu beharko dute udaletxean abenduan.

zaborra ordaintzeko borondatezko epea ireki
da. Abenduaren ere, kirolean federatuak dau-

denek agiria aurkeztu
beharko dute udaletxean dirulaguntza jasotzeko.

GAZTANDEGIA
Etxeko
Ardi Gazta
Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa
✆ 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

DONEZTEBEKO
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FERIAK
AZAROAREN 19AN

Aziendak goizean eta
herri kirola arratsaldez

• Lizaso eta Peñagarikano bertsolariak ariko dira eguerdian
• Nafarroako aizkolari txapelketa nagusiaren finala jokatuko da
San Martin ondoko asteko ortzirala, aurten
azaroaren 19a, egun seinalatua izanen da Doneztebe eta Malerrekako bizilagunentzat.
Azienda feria eguna ailegatu da. Egitarauan
ez da aldaketa haundirik izanen: goizean, beti bezala, aziendak ikusi –gero eta guttiago–
eta ferianteen postuen barna –gero eta
gehiago– harat-honat ibiltzeko eta erosteko
modua izanen da. Eguerdian, Xebastian Liza-

so eta Angel Mari Peñagarikano bertsolariek
alaituko dute bazkalaurreko giroa Merkatu
Plazan, gai librean arituko baitira. Bazkal ondotik, berriz ere herri kirol saioa izanen da,
joan den urteko pilota partiden ordez. Ez nolanahiko herri kirol saioa gainera, Nafarroako aizkolari txapelketa nagusiaren finala jokatuko baita udal pilotalekuan 17:30etatik
aitzinera.

2

feriak
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Maria Bañares:

«Gazte Burrunba taldeak
Doneztebeko gazte
koadrilak elkartzeko
balio izan du»
Donezteben urteko berri pozgarrienetako bat izan da
Burrunba gazte taldearen sorrera. Maiatza aldera eratu
eta dagoeneko 138 bazkide ditu, gehienak herrikoak,
baina baita Elgorriaga eta Sunbillakoak ere. Feria egunera begira ez dute deus antolatu, baina sei hilabeteotan hainbat ekitaldi gauzatu dituzte: uztailaren 31ko
Gazte Burrunba Eguna, bestetako ginkana, errebesten
antolaketa, zinea aire librean… ETBko Sorginen Laratza saioan ere ikusle gisara joan ziren 60 kide. Orain arteko balantze ona egiteaz gain, etorkizunerako egitasmoen berri eman digu Maria Bañares, Gazte Burrunba
taldeko diruzainak.
Momentu honetan logotipo lehiaketan buru-belarri
murgilduak daude Burrunba
gazte taldekoak. Abenduaren
17a arte irekia izanen da lanak Malerrekako Mankomunitatean aurkezteko epea. Baina etorkizunera begira ere,
bertze ekitaldi batzuk antolatu dituzte: «Azaroaren 26an
hasita hitzaldi zikloa eginen du-

—Etxegintza eta burdindegi
materialak
—Zeramikak: Venis, Porcelanosa,
Aparaci, Porcelanato
—Teila frantsesak: Guiraud, TBF
—Egurrezko sukaldeak
—Tximiniak
✆ 948 450305
✆ 948 450068
DONEZTEBE

gu. Arratsaldeko 7etan zineman
drogari buruzko solasaldia izanen da; abenduaren 3an, euskalkiei buruz arituko gara; abenduaren 10ean, arratsaldeko
6etan, inmigrazioari buruz eta
abenduaren 17an, ordu berean, sexualitateari buruz».
Maria Bañaresek aipatu digunez, «orain arte egin dugun
guzia ongi joan da, prestatuta-

ko gauzetan jendeak parte hartu du eta denok gustora gaude.
Gazte Burrunba egunean goizez mendira joan ginen, gero
bazkaria eta arratsaldean kalejira txarangarekin; bestetako ginkana eta herri bazkaria ere ederki joan zen». Bilerak ortziralero egiten dituzte eta zuzendaritza batzordeko kideak biltzen dira, «hamabortz bat lagun». Bazkide izateko urtean
20 euro ordaindu behar dira.
Heldu den urteari begira
egitasmoz gainezka
Maria Bañaresen ustez, herriko koadrila ezberdinak elkartzeko baliagarria izan da
Gazte Burrunba taldea: «Orain
arte harreman gehiegi ez genuen
koadrilek bat egin dugu Burrunban. Doneztebeko koadrila guzietako jendea gaude sartuak eta harremana hobetu da.
Herrian ez zen deus egiten eta

Maria Bañares, Burrunba taldeak San Pe

orain, mugitzen hasi garenean,
gazte giroa ere biziberritu da».
Urtea akitzeko arestian aipatutako solasaldiak eginen
dituzte, baina heldu den urteari begira ere hainbat asmo

✆ 948 63 54 58

BIXEN
ostatua
Bokadillo
Bokadillo eta
eta
pintxo
pintxo goxoak
goxoak
✆
✆ 948
948 450383
450383
Ameztia
Ameztia 55
DONEZTEBE
DONEZTEBE
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MARTIN HARATEGIA

bertako aretxiak

Tfnoa:948 450 160
Parrokia 1, DONEZTEBE

edro bestetan antolatu zuen ginkanaren proba batean parte hartzen.

dituzte Burrunbakoek:
«Bileretan gai aunitz aipatu dira: Sagardo Eguna, perkusio eta sukaldaritza ikastaroak, umeentzako tailerrak eta ekitaldiak, mendi ateraldiak,
eskiatzera, antzerki bat
egin taldekoek eta gero
antzeztu… Asmo aunitz
baditugu, ikusiko dugu
horietako gehienak gauzatzeko modua dugun».

ARTXIBOKOA

Aurtengo
feriak umore
ederrean
pasatu
Merkatarien karrika 28
✆ 948 451826
DONEZTEBE

SALDIAS
HARATEGIA
Bertako haragi
frexkoetan
espezializatuak
Karrika Nagusia 21
✆ 948 450191
DONEZTEBE

Elizagibela, 7 Behea
✆ 948 45 01 02
DONEZTEBE

Ingelesa ikasteko
modurik errax
eta atseginena
Itzulpenak egiten dira
Jatorrizko irakaslea

4
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Fernando SARRATEA

Hogeitabi urte
Doneztebeko eguraldia
begiratzen
Fernando Sarratea. 79 urte, eguraldi begiralea, Donezteben sortua eta bertan bizi dena.
Herrian eman zituen 27 urte, baina oraingo
Herriko Etxea egin zutenean Amonabila
baserrira joan behar izan zuen familiarekin,
orduko maizterrek alde egin ondotik. 50 urtetik goiti eman zituen bertan eta duela urte bete Bordatxo dantzalekuaren gainkaldean etxe berria egin eta harat mugitu ziren
denak. 20 urte baino gehiago daramazki
Fernandok eguraldiaren datuak hartzen Nafarroako Gobernuarentzat. Metereologoa
afizioz, inork baino hobeki kontrolatzen ditu eguraldiaren gorabeherak, egunero-egunero etxe aintzinaldean duen tresnarekin
tenperaturak hartzen baititu. Ez du bere burua eguraldi gizontzat hartzen, eta ez omen
zaio gainera, bihar zer eguraldi eginen duen
asmatzen aritzea gustatzen.
Argitu behar da zu eguraldia asmatzen ez zarela aritzen…
Ez, nik aparatu honek
ematen dituen datuak

eman bertzerik ez dut egiten. Dena den, batzuetan ezagutzen ahal da, hemendik beltz xamarra
heldu denean euria hel-

du dela.
Eguraldia asmatu ez,
baina kontrolatu bai…
Eguneko lehendabiziko lana horixe dut, eguraldiak eman dituen datuak begiratzea. Laino
baldin bada, hori ere paratu behar dut txartelan,
ihintza bada gauza bera
edo izotza denean…
7:00etan jeiki eta guttieneko eta gehieneko
tenperaturak begiratzen
ditut, minima eta maxima, marka gelditzen baita bi termometroetan.
Bertze aldetik, euria ere
neurtzen da plubimetroan eta dena orri batean
apuntatzen da. Urtero
1.200 litro ur inguru botatzen du Donezteben,
baina Bera da inguruko
herririk euritsuena. Ebaporazioa ere neurtzen dugu, ez dakit garbi zertarako, baina humedadea
neurtzeko balio duela us-

te dut.
Noiz hasi zinen lan
hauetan?
1982an hasi nintzen,
duela hogeita bi urte. Lehen baserrian nituen tresna hauek eta etxe honetara etorri ginenean, honat ekarri genituen. Niri Nafarroako Gobernuak
ordaintzen dit. Datuak
hartu eta egunero deitzen dut. Han ez du inork
hartzen, han nonbait
markatua gelditzen dira
datuak, dena zenbakiak
dira. Mugairin bada bertze bat aritzen dena, Sunbillan, Lekarozen, Arizkunen… inguru honetako datu guziak igortzen
dira. Alaba aritzen da Nafarroako Gobernuarena
deika.
Zein izan dira hartu dituzun tenperatura harrigarrienak?
Uda honetan 35 gradu pasatuxeak izan ditu-

Egunero-egunero tenperatura eta

gu, baina noizbait 38 gradura ere ailegatu da. Hotzena berriz, zero azpitik
bortz gradura ailegatu da
aurten eta noizbait hamahiru gradura ere bai.

✆ 948 63 54 58

• Kotxea ITV pasatzeko prestatuko dizugu
• Mekanika eta elektrizitatea
• SUZUKI, NISSAN, MITSUBISI eta OPEL ibilgailuak
• Aukerako ibilgailuak
• Tapizeriak garbitzen ditugu
• Ezkontzetarako autoak
apaintzen ditugu

MENDAUR
MOTOR
Leitzako errepidea • DONEZTEBE • ✆ 948450333

Feria onak pasatu!
Tfnoa: 948 450 410
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CARAMELO

ARMANI JEANS

GENFINS

CALVIN KLEIN

DOCKERS

REPLAY

ZONE

DIESEL

KOIKE

LIBERTO

TIMBERLAND

SCOTCH & SODA

EZKONGAIEN eta GONBIDATUEN JANTZIAK
MUGANera ELKARTUAK
Hondarribia k., 6 - Tel-Fax: 943 615815 • IRUN

Ameztia 7, ✆ 948 45 02 71 - DONEZTEBE

ARGAZKIA ETA TESTUA: JOSEBA OLAGARAI

eroritako euriaren berri ematen dio Fernando Sarrateak Nafarroako Gobernuari.

Baserritarra izanik, eguraldia begiratzeko afizioa ere izanen duzu…
Bai, belarrak moztu
behar dugunean bai behinipein, portzikaso…
“Eguraldi ona eginen al
du!” erraten dugu, baina
asmatu? Telebisioan aritzen direnak ere ez dute
beti asmatzen eta guk nola asmatuko dugu bada?
Guk baino gehixeago asmatuko dute, seguro!

Publizitate
Zerbitzuak
Postaz bidalitako publizitateak
Buzoiratze zerbitzuak
Aurkezpen txartelen diseinuak
Foiletoen, kartelen, edozein motako txartelak
Egutegiak
948 592312 // 686 747713

AITZINETIK
PRESTATUTAKO
JANARIAK

Orain Bera, Lesaka, Etxalar eta Doneztebeko janaridendetan
KONGELATUAK ➟ • Albondigak
•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak
Jaime Urrutia 35 - ✆ 948 58 01 28 • ELIZONDO

A1 - A - B - BTP
C1 - C eta E karnetak
ateratzen ahal dira

Feria onak pasa!
✆ 948 451 929
Leitzarako errepidea, 2 behea • DONEZTEBE
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feriak

DONEZTEBEKO FERIAK • AZAROAREN 19AN

Ederki

Eder

Peugeot agente ofiziala

Citroen agente ofiziala

Grua zerbitzua 24 ordutan
Mekanika • Elektrizitatea • Txapa • Pintura
Hidraulikan espezialistak

Do n ez t e be n

Leitzako errepidea - Tfnoa: 948 45 05 25

Kontxa gasolindegia
Kalefakzioa • Traktoreak
Deitu eta egun berean edo biharamonean
etxera serfitzen dugu
Garraio enpresetan tankeak jartzen ditugu

Kontxa kafetegia
Bokadiloak eta
eta platerak
platerak
Bokadiloak
Ogi egin
egin berria
berria
Ogi
Ongi pasa
pasa feriak!
feriak!
Ongi

Tel: 948 450272 • Faxa: 948 450810 •DONEZTEBE

386. zbk. • 04-XI-18 • ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak

Nafarroako
aizkolari
txapelketa berriz
ere egitarauan
Floren Nazabal
izanen da
txapela
janzteko
faboritoa

Aspaldiko ohitura berreskuratuko da aurten
Doneztebeko feria egunaren barnean eta bazkalondoan herri kirol
saioa. Joan den urtean pilota partidak izan ziren,
baina aurten Nafarroako
aizkolari txapelketa nagusiaren finala jokatuko
da udal pilotalekuan. Bertan izanen dira Floren
Nazabal, Donato Larretxea, Daniel Bizente, Jose Juan Barberena eta
Juan Jose Lopez. EtxarriAranazen urriaren 3an
egindako sailkapen saioan beraiek eskuratu zituzten finala jokatzeko
eskubidea ematen zuten
bortz txartelak. Hutsune
nabarmena izanen da aurtengo finalean. Mikel
Mindegia ez da finalean
izanen, ez erretiratu delakoz, kanporaketa saioan eri zelakoz baizik eta
horren mediku ziurtagiria aurkeztu zuen. Antonio Jaunarena ere eri izan
zen aste osoan, baina azkenean kanporaketara
agertzea erabaki zuen eta
azken postuan sailkatu
zen. Beraz, Malerreka eta
Leitzaldeko aizkora zaleek bi aizkolari beterano
hauen hutsunea somatuko dute.
Doneztebeko finala
17:30etan hasiko da eta
aizkolari bakoitzak lau
kanaerdiko, lau 60 ontzako eta bi oinbiko moztu beharko ditu.

7
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feriak

ALMACENES
ETXANIZ
Bainuak • Sukaldeak
Irunen aukera handiko
erakusketa berria
banatzaile
ofiziala

Juan Arana, 3 • IRUN • Tel: 943 61 17 67 • Fax: 943 61 44 64 • e-mail: aletxaniz@msn.com

Presio bidezko
garbiketa:

- Kotxearen azpialdea garbitu
- Zikina beratzeko apar ra
- Ar gizariaren distira

Auto-garbitzaile
automatikoa

DO NE ZTE BE
G AS OL IN DE GI A
Leitzako errepidea, 49
Te l . : 9 4 8 4 5 1 6 7 9
Fax: 948 450857

Bar nealdeko garbiketa:

- Aspiradora
- Alfonbrak garbitzekoa

Auto-garbitzaile
automatiko
ber ria
Gasolinera Zerbitzua
- Denda
- Bigar ren eskuko kotxeak eta
er remolkeak erakusketan

LESAKAKO

386. zbk. • 04-XI-18 • ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak

9

FERIAK
AZAROAREN 24 ETA 25A

Bortzirietako azienda
onenak sarituko dira

• Asteazkenean Baserritarren Eguna eginen da
• Ortzegunean feria, aizkolariak, bertsolariak, pilota eta musika izanen da
Aspaldiko urteetan bi egun izan ditu Lesakako
feriak. Asteazkenean, Merkatu Eguna izenekoa
egin izan da eta azken urteotan ajoarriero lehiaketa eta musika izan dira. Aurten, izena aldatu
eta Baserritarren Eguna eginen da asteazkenare-

kin eta egun hori indartu nahi izan da. Komunalari buruzko solasaldia izanen da eta feria guzietan izanen den karpan, sagardo kupela, talogileak eta bertzelakoak izanen dira animazioa
jartzen. Ortzegunean ohiko egitaraua izanen da.

10

feriak

LESAKAKO FERIAK • AZAROAREN 24 eta 25ean

Asteazkeneko egitaraua indartu nahi da

Baserritarren eta Feria Eguna
egitarau zabal-zabalarekin
Azkeneko urteetako
ohiturari segituz, bi egunetan banatuko dira
Bortzirietako ferien ospakizunak, aurten azaroaren 24an eta 25ean.
Asteazkeneko Merkatu
Eguna motelagoa izaten
da eta biharamoneko
postuak banatzeaz aparte, Ajoarriero lehiaketa antolatu du azken urteetan Beti Gazte elkarteak eta musika jarri du Udalak. Aurten,
egun honi indar berezia eman nahi izan zaio
eta izena ere aldatu diote. Aurten Baserritarren
Eguna izanen da asteazkena eta sektore honi interesatzen zaion gai
baten inguruan solasaldia izanen da Kasinoan, 18:00etan. Hain zu-

zen, herri lurrei edo komunalari buruz arituko
da Jesus Garitazelaia
teknikaria, udaleko
Mendi Batzordeak antolatu duen hitzaldi interesgarrian. Ordu berean, ajoarriero lehiaketa eginen da. Normalki, Herriko Etxearen arkupetan egiten
baldin bada ere, aurtengoan udalak hiru
egunetarako hartu duen
karpa azpian eginen da,
plazako aparkalekuan.
19:00etatik aitzinera,
Lesakako musika eskolarekin kalejira abiatuko da eta karpan akautuko da. Bertan, lehiakideek prestatutako ajoarrieroaz gain, kupel bat
sagardo, gaztain erreak,
talo egileak, bertsola-

riak eta trikitilariak izanen dira, giroa alaitzen.
Dena den, ortzeguneko feria eguna izanen
da bisitari gehien erakarriko duen eguna.
Goizean azienda feria
eta artisau erakusketa
eginen da. 11:00etan
plaza zaharrean aizkolariak arituko dira: Donato Larretxea eta Xabier Mindegia; Mikel
Mindegia eta Bizenteren kontra. Gero, Joxe
Bikondoak altueran
moztuko du enborra.
Xebastian Lizaso eta
Andoni Egaña bertsolariak arituko dira kioskotik eta azienda lehiaketako sariak banatuko
dira. Joan den urtean
dexente igo ziren sariak
eta aurten mantendu

eginen direla jakinarazi dute Herriko Etxetik.
Bazkaltzeko tenorea ailegatu izanen da ordurako. Bazkalondoan,
18:00etan, pilota jaialdia izanen da udal pilotalekuan, Asegareceren
eskutik. Lehenik, Saralegi eta Medina; Eguskiza eta Eskuderoren
kontra arituko dira eta
partida nagusian, Asier
Olaizola goizuetarra eta
Iñaki Otxandorena oronoztarra, Oinatz Bengoetxea leitzarra eta Patxi Ruizen kontra arituko dira. Feria Eguna
euskal dantza giroan
akautzeko, 19:30etatik
aitzinera dantzaldia izanen da Plaza Zaharrean Patxi Perez eta Batbiru taldearekin.

Ongi pasa feriak!

Dia %
ESTATU BARNEKO eta

lesaka

ESTATU ARTEKO

Plaza Berria 12
✆ 948 637 335

GARRAIOAK
IÑAKI
janaridenda
Antoiu 23 • Behea • 31770 LESAKA

GARRAIO AGENTZIA

Tfnoa: 948 627644 • Faxa: 948 627656
• otxango@teleline.es

Feria ederrak
pasa itzazue!!
Arretxea, 12
✆ 948 63 82 87
LESAKA

386. zbk. • 04-XI-18 • ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak
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LCC bi
egunetan
azterketarik
gabe

A1 - A - B - BTP - C1 - C eta E
karnetak ateratzen ahal dira

Baserritar jantzietan aukera zabala,
kolore, taila eta diseinuetan
0 urtetik aitzinera traje osoak edo piezak:
Atorra, mantala, gona, gonazpikoak, abarkak…

★ IZARRA ★
FAGOAGA

OKINDEGIA

HARATEGIA

Ongi pasa ferietan!

Albistur, 19
Tfnoa: 948 63 78 69
LESAKA

Plaza Zaharra, 13
✆ 948 63 78 55 • LESAKA

Etxeberria
Ostatua

Plaza Zaharra, 14 • ✆ 948 637 721 • LESAKA

Tel. 948 637 460

Feria ederrak pasa!
Plaza Zaharra
☎ 948 637700
LESAKA

Janzkera
Lentzeria
Etxebarnea

Plaza Berri, 7
31770 LESAKA

Sakelekoak: 616 45 72 74
616 45 72 75

e-mail: m.erkizia@teleline.es Tel-Fax: 948 63 71 58

Gas-olioa
etxez etxe
banatzen da

Feria ederrak pasa!

herriz herri
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LEITZA

FLASH

Sendagile euskaldunak eskatzeko bilera
eskatu zaio Osasun Departamenduari
Aralarrek eta Larrainek aurkeztutako idatziak onartu ziren
Mikel ILLARREGI

Sendagile berriaren
afera tratatu zen aurreko udal Batzarrean. Dakizuenez, duela gutxi zonalderako sendagile lanpostuak osatu dira eta
Leitzan, hizkuntzari dagokionez, bata euskalduna egokitu da eta bestea ez-euskalduna. Batzar honetako punturik
eztabaidatsuena gertatu zen hau, “euskararen
dekretua”, hizkuntzaren
gutxieneko eskakizunak, herritarren eskubideak, funtzionarioen betebeharrak eta gisa honetako puntuak eztabaidatu baitziren. Gai
zerrendan bi idatzi agertzen ziren gai honekiko.
Bata Aralarrek aurkezten zuena eta bestea
Larrain Herri Plataformak bidalitakoa. Azkenean, Aralarrek bere idatzian agertzen zuen,
Osasun Departamentuko Zuzendari Orokorrari bilera bat eskatzea salaketa jakin arazteko eta
sendagile euskalduna
bidal ditzala eskatzeko,
onartu zen. Larrainek
antzeko idatzia proposatzen zuenez eta garrantzitsuena eztabaida
mahairatzea zenez, ez
zuten beraien idatzia
bozkatu.

Mendi taldearen
egitaraua

Larunbatean eskolako umeek Okabiora izanen dute mendi irteera.
Honetarako aldez aurretik izena eman behar
izan dute eta larunba-

BehobiaDonostia

Aurten ere, Euskal Herrian ospatzen den kirol
jarduera jendetsuenean, 20 bat leitzarrek parte hartu dute. Entrenamendu dexente eta batzuetan gogorrak egin
ondoren, gutxi dira atera hutsagatik egiten dutenak. Gehienak , gehiago edo gutxiago, baina
gehienek ohiko denbora hobetu nahi izaten
dute. Hala ere, hau
amaitu ondoren, meritua guztiena…

Maxurrenea

Hilabete honetako ekitaldia azaroaren 26an
izanen da. Oraingo honetan “Maxurrenea Herrintzat” lelopean Etxetxuriko bazkidek bertsoafaria antolatu dute egun
horretan. Zehaztasun
gehiago ikusi ahal izanen da kalean jarriko dituzten karteletan.
ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Azkeneko irteeran, Palomares mendia (1446m) igotzeko, 20 lagun bildu ziren
eta eguraldi bikainaz gain paraje ezezagun eta gustagarriaz gozatu zuten.

tean goizeko 9:00etan
plazan agertu. Igande
honetarako berriz, Mendi Taldeak Kultur taldearekin batera irteera eta
bodega giroko bazkaria
antolatu du Irunberri aldean (tokia ziurtatu gabe dago hau idazterakoan). Nahi duenak bazkariaren aurretik ibilalditxo bat egiteko aukera izanen du, hara joanez gero, bertako arroilak ikusiz eta bestela
beste itzuliren bat eginez. Besteek, ardogintzan sakontzeko asmoa
izanik, bodegaren bat
bisitatzearekin batera,
prozesua nolakoa den
ikusi ahal izanen dute.
Hau, autobusa antolatzeko adina jende izena emanez gero, noski.
2005. urtera iritsi ez
bagara ere, datorren ur-

Taxiak

Udalak taxi zerbitzurako lizentzi berriak esleitu ditu. Hiru froga bete
ondoren Margari Padilla, Eugenio Jaka eta Javier Aranjuelo izanen dira zerbitzua eskainiko
dutenak.

Antzerkia

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Lehenbiziko hiruhilabetean eskolako hainbat mailatako ikaslek irteera egin dute. Duela hamabost
egun 5. eta 6. mailakoak Iruñera joan ziren, batzuk
Planetarium-a eta besteak Parke Polora. Orain astebete 3. eta 4. mailakoen txanda izan zen. Hauetako batzuk musika entzunaldira eta besteak Alde
zaharra ikustera. Arratsaldean denak igerilekura.
Lehenbiziko hiruhilabete honetako irteeretan Aresoko ikasleek ere bat egiten dute leitzarrekin.

terako federatzeko txartela egin nahi duenak
aukera izanen du abenduko bi arratsaldetan.

Dena den honetaz eta
“III. Argazki lehiaketa”ri buruz informazio gehiago hurrengo alean.

“Aktoreak behar dira”
edo “aktoreak,dekoratzaileak, lan teknikoetan eskarmentua dutenak,… eta abar behar
dira 13 pertsonai duen
antzezlana lantzeko”
izan zitekeen gure kaleetan aurki genitzakeen kartelak. Baina Txinparta taldeak, askoz ere
errazago jarri du hainbat dendatako paretetan. Hala ere, asmoa hori da, taldetxo bat osatu eta afizioa duen jendea bildu horren inguruan. Badakizue, animatzen bazarete Pakonen eman zuen izena.
2004/11/18 • 386. zbk.
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BAZTAN

FLASH

Ezinduentzako
igogailua
Elizondoko
igerilekuan

Jardunaldi antidesarrollistak hasi
dira Elizondoko Gaztetxean

Elizondoko Giltxaurdi
udal kiroldegiko igerileku estalian ezinduentzako igogailua jarriko
da. Baztango Udalak
Osasun Sport enpresak
egindako proposamena
onartu du eta 4.146 euroko aurrekontua duen
igogailua jarriko du. Honetaz gain, instalazioen
barnean haur parkea eta
otorduetarako gunea jarriko dira. Yor enpresari 7.367 eurotan erosiko zaizkio behar diren
gauzak eta udal langileek jarriko dute instalazioa.

«Zementuzko Baztan? Ez, esker mile» izenburupean eginen dira
ttipi-ttapa

«Zementuzko Baztan? Ez, esker mile!»
Izenburupean jardunaldi antidesarrollistak egiten ari dira Elizondoko
Gaztetxean azaroaren
17tik aitzinera. Asteazken horretan garapenari
buruzko tailerra izan
zen, Abiadura Handiko
Tr e n a r e n k o n t r a k o
asanbladako jendeen
eskutik. Azaroaren
19an, ortziralea,
20:00etan «Iparraldea,
Baztanen ispilu?» galderari erantzuten saiatuko dira solasaldi batean. Iparraldeko etxegintza, bigarren etxebizitzaren afera eta turismoaren bilakaerari buruz arituko dira hitzaldi
honetan.
Azaroaren 20an, larunbatean, murala eginen da eta 21:00etan
kontzertua eskainiko dute gaztetxean Rata Kalva eta Banda Batxoki
taldeek. Azaroaren
24an, asteazkenean,
20:00etan, hirigintzari
buruzko tailerra eginen
da, oinarrizko kontzep-

Eguberritako
3 menu berri

ARTXIBOKOA

Musika kontzertuek lekua izanen dute jardunaldi hauetan. Argazkian ageri
den Kaskezur taldeak eta Akauzazte arituko dira azaroaren 27an.

tuak, araudiak, terminologia eta bertze kontuak jakinaraziz.
Azaroaren 26an, ortziralea, 20:00etan Baztani buruz solastu, eztabaidatu eta hausnartzeko hitzordua izanen
da.
Azaroaren 27an, larunbatean eginen den
egun nagusiarekin, jar-

dunaldi hauek itxiko dira. 9:00etan plazatik
mendi ibilaldia abiatuko
da Belaun ingurura.
18:00etan gaztetxe inguruan merendua eginen da. Merendu ondoan, Gladys del Estal 25
urte izenburupean, poliziak hildako ekologista honi eta Euskal Herriko komite antinuklear

eta ekologistei buruzko
solasaldia eskainiko da.
Akitzeko, 21:00etan
kontzertua eskainiko dute gaztetxean Akauzazte eta Kaskezur taldeek. Jardunaldiak iraun
bizkitartean Abiadura
Handiko Trenari buruzko erakusketa izanen da
gaztetxean, egunero
19:00etatik aitzinerat.

Eguberritako hiru menu
berri ikasteko sukaldaritza ikastaroa emanen
du Txus Irigoienek Baztan hotelean, abenduaren 9an, 14an eta 16an,
19:00etatik 21:00etara.
Argibideak eta izen
ematea Udaleko Euskara Zerbitzuan egin behar dira. Izen ematea
abenduaren 2a baino lehen egin behar da, 24
euro ordainduta. Prestatzen diren platerak
ikasleek beraiek dastatuko dituzte eta Euskara Zerbitzuak errezetak
biltzen dituen liburuska
emanen die parte hartzen dutenei.

BAZTAN
ALTZARIAK
Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu Ber eziak

Braulio Iriarte
ELIZONDO
✆ 948 581807 • 948 581853
2004/11/18 • 386. zbk.

zurgindegia
• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak
• Estiloko mobleak: Luis XV,
Regence, L. Felipe, Napoleon.
• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak
121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA

herriz herri
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BAZTAN

I. Mariano Izeta
Bertso Sariketa
eginen da
azaroaren 26an
Elizondon

Nafarroako eskualde guztietako
bertsolari gazteak arituko dira
ttipi-ttapa

Azaroaren 26an, ortziralarekin, I. Mariano
Izeta Bertso Sariketa
eginen da Elizondon.
21:30etan afaria izanen
da Eskisaroin eta afalondoan lehian arituko
dira Nafarroako eskualde ezberdinetako bertsolari gazteak, Behenafarroakoak barne. Nafarroako Bertsozale Elkarteak, Baztandarren
Biltzarraren eta Baztango Udalaren laguntzaz antolatutako sariketa honetan, Jon Barberena eta Jon Elizetxe
baztandarrak, Bidarraiko Mizel Mateo, Iturengo Alazne Untxalo, Berako Julen Zelaieta, Iruñeko Oier Lakuntza, Gorritiko Julio Soto eta

Etxarri Aranazko Eneko Lazkoz lehiatuko dira. Afarirako txartela eskuratzeko 618 963011
telefonora deitu behar
da.
Garai batean, Mariano Izetak antolatutako txapelketak irudikatu nahi ditu sariketa honek, orduan ere Nafarroa osoko bertsolariak
aritzen baitziren. Bertsozale Elkartetik jakinarazi dutenez, «Marianoren filosofia hura
berreskuratu nahi da
orain». Horretaz gain,
Nafarroako bertso eskola eta eskualde ezberdinetako bertsolarien
topaketa egiteko eta elkar ezagutzeko ere baliatuko da Mariano Izeta Bertso Sariketa.

Etorkinak eta guttiengoak eskolaratzeko batzordea

ARGAZKIA: ONDIKOL

Baztango Udalak eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak
etorkinak eta guttiengoan dauden taldeetako neska-mutikoak eskolaratzen
laguntzeko batzordea osatu zuten azaroaren 2an. Ekitaldian izan ziren, ezker-eskuin: Arturo Martinez (CCOO), Isabel Ibarrola (San Francisco Javier
ikastetxeko zuzendaria), Elena Urtasun Baztango Gizarte langilea, Carlos
Garaikoetxea Baztango Udaleko hezkuntza gaietarako zinegotzia, Enrique
Jaurrieta Nafarroako Gobernuko hezkuntzako kulturaniztasun saileko burua, Kepa Dendarieta Baztan Ikastolako zuzendaria eta Jose Gay (SEPNA).

Iruritako Gizarte Zentroaren inaugurazioa
ostatua hartuko duenaren zain

Dagoeneko akitu dira Iruritako Gizarte Zentroaren lanak, baina
inaugurazio ekitaldia ez
da egin nahi ostatua hartuko duen pertsona bat
agertu arte. Ostatua Gizarte Zentroaren beheitiko solairuan dago.
Goitiko solairuan, berriz,
erabilera anitzeko aretoa dago, bere eszenalekuarekin eta ikusentzutekoak eskaintzeko

pantailarekin. Etxe honetan garatu nahi dira
Iruritako talde ezberdinen ekitaldiak, Guraso
Elkartea, Iruritako Gazteak, antzerki taldea,
Aranabia pilota taldea,
Laxoa Elkartea eta IruritaTxirrindularitza Elkartearena, bertzeak
bertze. Maribel San Jose alkateak aipatu duenez, «herrian egiten diren gauza guziek lekua

izanen dute Gizarte Zentroan». Beraz, ostatua
hartzea herriko edo inguruko norbaitentzat interesgarria suertatzen
ahal dela uste du San
Josek. Interesatuek alkatearekin harremanean jarri beharko dute eta
bera prest dago instalazioak erakusteko.
Gizarte Zentroa eraikitzeko 391.000 euroko
aurrekontua erabili da.

BURKAITZEA

Eskisaroi
jatetxea

os tatu
e rre t e g i a
Zugarramurdiko bidea, 3 km.
✆ 948 599280 • URDAZUBI

Jaime Urrutia, ☎ 948 580 013

ELIZONDO

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • ✆ 592043 • ORONOZ-MUGAIRI
2004/11/18 • 386. zbk.
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SENPERE

Zirikolatz taldea:
mende laurden bat
eskual dantzaren eta
musikaren inguruan

Senpereko eskual dantza taldeak
haundizki ospatu ditu 25 urteak
Franck DOLOSOR

Zirikolatz Senpereko
eskual dantza taldeak
25 urte ospatu ditu aurten. Lehen mende laurdena ederki, eta giro
ezin goxoagoan, ospatu zuten 400 senpertarrek gan den urriaren
31an. Gers eta Lyon eskualdeetako bi dantzari taldek ere parte hartu zuten ospakizunean.
Dantza taldea SPUC herriko kirol batasunaren
baitan sortu zen 1972an.
Bortz urte berantago Zirikolatz izena eman zioten talde huni. 1979an
elkarte gisa sortu zen
dantza taldea. Hogoita
bortz urtez, milaka sen-

pertarrek parte hartu dute elkarte huntan. Taldeak animazio ainitz
egin du herrian eta herritik kanpo. Ihauteriak,
besta berri, Herri Urrats,
udako ikusgarriak, herriko bestak, ostatuetako eta hoteletako ikusgarriak bezalako animazio andana egin du
Zirikolatzek mende laurden huntan. Kanpoan
aldiz, ateraldiak, trukaketak eta bidaiak egin
ditu dantza taldeak. Horiek guziak gogoratzeko argazki erakusketa
bat prestatu zuten Zirikolatzeko sortzaileek.
Erakusketa biziki hunkigarria izan zen jende

Lehenengo eta gaurko dantzariak Ibarrungo pilota plazan.

Helduen dantza talde berriak ez zuen hitz ordua
huts egin....

ainitzentzat adixkide ainitzen bilgunea baita Zirikolatz.Goizeko mezaren ondotik, urtebetze-

ko argazkiak egin ziren
lehenengo eta oraingo
dantzariekin, eta gero
dantza batzuk tarteka

eginez, 400 lagunek elgarrekin bazakaldu zuten Ibarrungo Inharrea
baserrian. Gaurko dantzariek asmatu duten
sorkuntza erakutsi zuten hogoita bortzgarren
urtebetetze huntan.
Orain arte, betiko dantzak ematen ziren bainan orain sorkuntzaren
atea ireki dute gazteek.
Zirikolatzek etorkizun
aberatsa du beraz bere
aintzinean...Urtebetetze
eder huntan ideia ainitz
sortu omen da eta bortz
urteen buruan halako
besta berriz egitea aipatu da.

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

MAIXAN ETA VÉRONIQUE
SARA • TEL 0559542519

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

■ Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

■ Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

■ Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren
berritzea eta edozein gisako gestioak
Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO
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Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan
Bagordiko bidean • ELBETE
✆ 948 45 20 88
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AZKAIN

Xara Baita
lotizamenduaren zatien
salmenta bozkatu dute
herriko hautetsiek
Hemezortzi zati partikularrei eta
zati haundi bat Colugny SCIri
Angela eta Xamo

Betidanik, Herriko
Etxeak bizileku etorkizunaren arazoa bere
gain hartzen du, herritareri lotizamenduak
proposatuz. Duela guti,
aipatzen ginuen bi
proiektu berri ari zirela
muntatzen. Gaur egun,
proiektu horiek zehazten ari dira. Gan den
urriaren 27an, herriko
hautetsiek Xara baita lotizamenduaren zatien
salmenta bozkatu dute:
18 zati herriko partikularieri, bertze zati lodi
bat (3892 m2) Coligny
Sci-ri. Erakunde horrek
29 apartamendu eraikiko ditu, denak sozial bizilekuari begiratuz.
Bilkura hontan, hautetsiek lurra zatitzeko
baimenaren galdera
bozkatu dute ere, Uhaldeko Borda lotizamendu berriarentzat. 21 zati izanen dira herritare-

entzat, eta Xara baitan
bezala, sozial bizilekuari
ere puxka bat atxikiko
diote.
Bainan hautetsiek
eztira hortan egonen.
Pentsatzen ari dira herriko komisione berri bat
muntatzea. Komisione
horren lana: lurraren xerkatzea, lotizamenduak
sortarazteko. Badakigu
lana hori beharrezkoa
izanen dela heldu diren
urteetan, gazteen bizilekuaren galdera guziak
betetzeko.

Mus txapelketa

Urriaren 30 ean, Gemuku elkarteak mus
lehiaketa bat antolatu
du Kirol ostatuan.
Orotara, 32 bikote aritu dira. Jolimon eta Laduche-k irabazleak izan
dira Mikel Berazaluze
eta Agnes Karrikabururen kontra. Jokalariak
eta ikusleak gaztainak

Xara baita lotizamendua.

Mus txapelketa.

dastatzen ahal zuten,
momentu berean. Gaua
berant bukatu da irabazle eta antolatzaileentzat.

Le Théâtre du
Petit Pain

Orduan eta Gemuku el-

karteek Le Théâtre du
Petit Pain etor arazi nahi
zuten azaroan, heien azken ikusgarria "Le Pic
du Bossu" emaiteko. Leku arazo baten gaitik,
Ezpeletan eginen da,
azaroaren 21ean larunbatarekin, bainan Or-

duan eta Gemuku elkarteek antolatzaileak
gelditzen dira. Antzerki
honek 2 ordu eta erdi
iraunen du, ordu laurdeneko geldialdi batekin. Ostatu bat eta talo
batzu proposatuak izanen dira han bertan.

ARMUA
Jatetxea
Zugarramurdiko karretera 3. Km

✆ 948 599 131 - URDAZUBI

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Hileta artea

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

SOULE
✆ 948 453444•629 659583

Ibardingo Lepoa • ✆ 948 631209

ARIZKUN
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SARA

URDAZUBI - ZUGARRAMURDI

ELB laborantza sindikataren Trafiko arazo handiak
besta iragan da azaroaren 7an izan ziren Domini
Euskal kantu kurtsoak hasi dira, Filipe Gerard eta

Saindu bezperan

Saski eta Laetitia

Margari eta Koro

Maider Olassok antolaturik
Euskal Laborarien
Batasuna (ELB),
1984an sortua, bere 22
urte ospatu ditu Sarako
polikiroldegian azaroaren 7an. Aurten, beren
mintzaldietan ateratu
den gai nagusia Euskal
herriko laborantza ganbara bat sortzea izan da.
Eguna hasi da zintzur bustitze batekin eta
gero jendea elkarretaratu da bazkari goxo baten inguruan. Ondotik,
Sindikataren kide bat hitza hartu du, beren projektuak aipatuz eta euskal laborarien egoera
txarra azpirramarratuz.
Arratsalde bukaeran,
Anje Duhaldek kontzertu bat eman du jendeak alaitzeko eta Itsasuko Holako taldeak egun
xarmant hori bururatu
dute dantzaldi batekin.

Euskal kantuak

Duela orain bi aste
hasi dira gazteen etxean kantu kurtsoak Filipe Gerard eta Maider
Olassok antolaturik. Idei
hori sortu da ikusi dute-

Itsasuko Holako taldea ELB ko bestan

larik Saran ainitz jendek
maite zuela kantatzea
bainan azken finean, hitzak laster falta zirela.
Hortarako, gomitatzen
dituzte saratar guztiak,
baita inguruko herritarrak ere astelehenetan
20:30etan gazteen
etxean zahar kantuak
berriz ikasten. Beren
helburua ez da talde baten sortzea bainan euskal giro hori denen artean berreskuratzea. Informazio gehiago:
0665255071 zenbakian.

Kirola

Azaroaren 7 an
errugbiko mutikoek Saran jokatu dute Litemix

landestarren kontra. Lehen zati txarra eginez
atsedenaldira iritsi dira
6-14 galduz. Bigarren
zatian beren jokoa hobetu dute eta matxa beren kontura hartu dute
irabaziz 19-14. Saratarrak lehen postuetan
sailkatuak dira.
Bertze talde bat martxan dugu aurten: Urtxintxak eskubaloiko
neskak. Azaroaren 6an
Saran Baionako taldearen kontra nagusitu dira 28 eta 12 partidu eder
baten jokatuz. Beren jokoa gero eta gehiago
hobetzen ari dira eta
agian aurten ere urrun
joanen dira txapelketan.

Domini Sainduko
bezperako igandean trafiko arazo haundiak izan
genituen. Azaroaren
1ean mugako bi aldeetan besta izateak sekulako jende aldea mugituarazi zuen gure zonalde honetan. Alde batetik Dantxarinean zirkulazioa kolapsatu zen
eta Ainhoa-Sara aldera
joan behar zutenek Zugarramurdi gurutzatuz
desbideratu zituzten, eta
horrek herrian kotxe lerro haundiak sortu zituen. Bertzalde, gure bi
herriak espreski bisitatzera etorri zirenak ere
aunitz izan ziren (egun
horretan 800 lagun sartu ziren Zugarramurdiko lezeetan) eta aparkalekuak ere gaindizka
zeuden, bai Zugarramurdikoak, baita Urdazubiko lezeetakoak ere.

Kanposantua

Domini Sainduko
egunerako gure kanposantuak ahal bezain pollit eta garbi paratzen
saiatzen garela-eta, aur-

ten Zugarramurdiko Herriko Etxeak ere hortan
bere lana egin du: kanposantua inguratzen
duen pareta txurituz eta
harriak kartxerakin ongi garbituz.

Sendotzak

Azaroaren 7an sendotzak (konfirmazioneak) izan ziren Urdazubiko elizan. 16-17 urteko zortzi gazte sendotu
ziren, guztiak urdazubiarrak (urte horietan Zugarramurdi jaiotza krisi
handian sartua zegoen).

Labur-labur

- Urdazubiko Jose
Miguel Mihura Castro
eta Zugarramurdiko Virginia Irazoki Arburua
izendatuak izan dire Nafarroan “Jurado popular” bezala aritzeko.
- Urriaren erdi aldera aerobik ikastaroa hasi zuten bi herrietako 33
lagunek, “Azketa” pilotalekuan.
- Euskal dantza ikastaro bat antolatzeko bilera egin zen azaroaren
7an.

ORDOKI likoreak
Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

SCC-02-0199

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest
Alkaiaga ind. • Banarta, 8 - 23. pabilioia • LESAKA • Tel. 948 631536 • Fax: 948 631550
2004/11/18 • 386. zbk.

ERRETEGIA
Parrilan egindako
haragi eta
arrainak

herriz herri

23

HERIOTZAK
EZKONTZAK SORTZEAK
Jesus David Fernandez Arruabarren eta
Maria Estrella Bidegain Zubiri, Almandoz eta Arizkungoa, urriaren 9an.
Joseba Koldo Alduntzin Agirre eta Ainhoa Arrizurieta Perurena, Leitzakoak,
urriaren 23an.
Noe Buldain Mariezkurrena eta Amaia
Alduntzin Estanga, Leitzakoak, uztailaren 24an.
Miguel Angel Serrador del Caño eta Ainhoa Abuin Ramon, Irungoak Lesakan,
urriaren 30ean.
Xabier Gomez Rodriguez eta Amaia Ariztegi Igoa, Lesakakoak, uztailaren 31n.
Francisco Javier Uitzi Lopez eta Ana
Blanca Rodriguez Ruiz, Irun eta Gasteizkoa, Beran, azaroaren 6an.

Jokin Erasun Mendikoa, Beintza-Labaiengoa, urriaren 4an.
Maddi Bakero Arakama, Irungoa, urriaren 27an.
Markel Adin Bidegain, Arizkungoa, urriaren 23an.
Ander Zelaieta Goñi, Elizondokoa, urriaren 27an.
Eneko Olaizola Murillo, Arraiozkoa, urriaren 28an.
Eider Elizalde Indakoetxea, Zubietakoa,
irailaren 27an.
Lutxi Iribarren, Sarakoa, urriaren 29an.
Mikel Prieto Etxegarai, Berakoa, urriaren 23an.
Joana Da Silva Almeida, Berakoa, urriaren 28an.

Francisca Etxeberria Irigoien, Sunbillakoa, urriaren 26an, 84 urte.
Maria Agerralde Etxekolanea, Donamariakoa, urriaren 28an, 94 urte.
Trinidad Bertiz Etxeberria, Doneztebekoa, urriaren 28an, 89 urte.
Victor Oteiza Iturralde, Iruritakoa, urriaren 29an, 69 urte.
Asuncion Mendiburu Iturriria, Narbartekoa, urriaren 31n, 96 urte.
Jose Maria Berrueta Zubieta, Etxalarkoa, urriaren 31n, 83 urte.
Amalia Sansiñena Telletxea, Arantzakoa, azaroaren 4an, 81 urte.
Jose Manuel Jorajuria Etxepeteleku,
Doneztebekoa, azaroaren 7an, 52 urte.
Julien Guiltzu, Sarakoa, azaroaren 5ean,
80 urte.
Marie Olano, Sarakoa, azaroaren 7an, 90
urte.
Fernande de Meyer, Sarakoa, azaroaren
2an, 96 urte.

Jose Mari
BERRUETA ZUBIETA
Etxalarren hil zen 2004ko
urriaren 31n, 83 urte zituela.
Egun batez joan zinen
zu gure ondotikan
oroitzapen faltarik hemen
ez da geroztikan
jarraitu nahi genuke guk
bide horretatikan
Zorionean itxaron gaitzazu
aita zuk zerutikan.
ZURE FAMILIA
2004/11/18 • 386. zbk.
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PILOTA

Bortzirietako eskuz
binakako txapelketa
azaroaren 20an
erabakiko da Lesakan
Hurrengo igandean hasiko da
banakako txapelketa ere
Oskar TXOPERENA

Heldu den larunbatean, azaroaren 20an,
jokatuko dira Lesakan
Bortzirietako Binakako
IV. Txapelketaren finalak. Ailegatu da, beraz,
hilabete pare bat iraun
duen lehiari akabila
emateko ordua. Bortzirietako herriek txandaka antolatu ohi dituzte
finalak, eta azkeneko
banakakoak Beran jokatu zirenez, aurtengoan Lesakari egokitu zaio

binakako ekitaldia hartzea.
Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi, Lesaka, Hondarribia, Irun eta Hendaiako132 pilotari aritu
dira astero-astero eskualdeko pilotalekuetan
banatuta, 6 urte inguruko ttikienetatik hasi eta
15 urteko kadeteak arte banatutako mailetan:
ttikiak, umeak, kimuak,
haurrak eta kadeteak.
Maila horiek, kadeteak
izan ezik, bi azpimailetan daude banatuak gai-

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi, Lesaka, Hondarribia, Irun eta Hendaiako 132
pilotari aritu dira binakako txapelketan.

nera, A eta B, partehartzea bultzatu eta konpetizioa ahalik eta berdinena izan dadin ahalbidetzeko.
Bortziriak Pilota Elkarteak antolatzen duen
txapelketaren final
hauek 9:30etan hasiko
dira ttikiak B mailako finalarekin eta eguerdia

izanen aisa 9 partidak
akautzen direnerako.
Ondotik sari banaketa
izanen da, bai finalak jokatu dituzten pilotarientzat eta baita parte hartu duten guzientzat ere.
Urtero bezala, txapelketari akabila emateko
elkarrekin bazkalduko
dute pilotari, guraso,

Udal ordezkari eta antolatzaileek.
Bertzalde, atsedenik
hartu gabe, hurrengo
igandean hasiko dira
Banakako Txapelketaren partidak. Hilbeltzaren ondarrera arte iraunen du eta oraingoz Bortzirietako pilotariak bertzerik ez dute jokatzen.

ESKUBALOIA

Denboraldiko lehen
garaipena lortu dute
BKT taldeko neskek
Gero eta hobeki ari dira
Lehen Maila Nazionalean

Urriko azken aste
hondarrean denboraldiko lehen garaipena eskuratu zuen emakumeen eskubaloiko lehen
maila nazionalean jokatzen duen Magna
Baztango Kirol Taldea
Maderas Azkona taldeak. Kataluniako Gavá
taldeari 24 eta 27 irabazi zion bere kantxa
2004/11/18 • 386. zbk.

zailean. Partida horretan, baztandarren azken fitxaketa, Lucia Parini atezain nabarmendu zen. Atezain hau eta
Magnesitas de Navarra
taldearen babesle berria aurkezteko prentsaurrekoa egin zen azaroaren 10ean.
Joxe Iturzaeta entrenatzaileak, Enrique

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Magna laguntzaile berriaren eta Lucia Parini atezainaren aurkezpena egin
zuen Baztango Kirol Taldeak azaroaren 10ean.

Petrirena dauka laguntzaile. Beraien erranetara, Edurne Subiza,
Enea Arretxea eta Lucia Parini atezainak, eta
izaskun Danboriena,

Alaitz Urra, Miren Latasa, Mai Morales, Itziar
Jaen, Maria Gaztelupe,
Totu Iturzaeta, Karmele Sanz, Elisa Arretxea,
Ainara Unanua, Andrea

Rodriguez, Itziar Irigoien, Irati Berruezo,
Desiree Vinagre, Amaia
Garcia, Garazi Arretxea
eta Ane Alberro jokalariak ari dira aurten .

kirola

kirola • ttipi-ttapa
TXIRRINDULARITZA

HERRI KIROLA

Nafarroako aizkolari txapelketaren
finala azaroaren 19an eginen da

Arratsaldeko 5:30etan hasiko da saioa Doneztebeko udal pilotalekuan
A.A.

Ortziral honetan, azaroak 19, Doneztebeko
feria egunaren barnean
jokatuko da Nafarroako
aizkolari txapelketa nagusiaren finala. Bertan
izanen dira Floren Nazabal, Donato Larretxea, Daniel Bizente, Jose Juan Barberena eta
Juan Jose Lopez. Etxarri-Aranazen urriaren
3an egindako sailkapen
saioan beraiek eskuratu zituzten finala jokatzeko eskubidea ematen zuten bortz txartelak. Hutsune nabarmena izanen da aurtengo
finalean. Mikel Mindegia beteranoa ez da finalean izanen, ez erretiratu delakoz, kanporaketa saioan eri zelakoz baizik eta horren
mediku ziurtagiria aurkeztu zuen. Antonio Jau-

Jon Bru
beratarra
Portugaletik
Kaikura

ARTXIBOKOA

Aizkora denboraldia nola joan den ikusita, Floren Nazabal izanen da aurten
Nafarroako txapela janzteko faborito nagusia.

narena ere erixko zegoen aste osoan, baina
azkenean kanporaketara agertzea erabaki

zuen eta azken postuan
sailkatu zen.
Doneztebeko finala
17:30etan hasiko da eta

aizkolari bakoitzak lau
kanaerdiko, lau 60 ontzako eta bi oinbiko moztu beharko ditu.

Jon Bru txirrindulari
beratarrak Nafarroako
talde batean profesionaletan aritzeko aukera izanen du. Orain arte Portugaleko La Pecol taldean ari zen, baina azaroaren 9an aurkezpena egin zuen Kaiku talde nafarrak aukera eskaini dio etxetik hurbilago profesionaletan
aritzeko. Hau idazterakoan, Patxi Vila Lampreren deiaren zain zegoen.

FUTBOLA

Ane Bergara beratarra
hemeretzi urtez beheitiko
Munduko txapelketan
Thailandian hasia da txapelketa

Duela pare bat hilabete Europako 19 urtez beheitiko futbol
txapelketa irabazi zuen Espainiako selekzioarekin Ane Bergara, 17 urteko futbolari beratarrak. Orain, Thailandian hasia
den Munduko futbol txapelketan ari da. Lehenbiziko faseko lehen partida azaroaren 11n jokatu zuten Errusiaren kontra, 14an
Korearen kontra aritu ziren eta 18an talde gogorrenaren kontra, Estatu Batuen kontra aritzekoak dira. Aitzinera egiteko multzoko lehen bi postuetako batean sailkatu behar da Espainiako selekzioa eta horren itxaropena bazuen Ane Bergarak.

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Ane Bergara kontent, Tailandiara joan aitzinetik.
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AGENDA
egunez
egun
g ZINEMA
BEINTZA-LABAIEN

Azaroaren 20an «Emil eta
detektibeak» filmearen
emanaldia, 20:00etan elizako
arkupean, Udazkeneko
Biraren barnean.

g DANTZAK
DONAMARIA

Azaroaren 21ean Txori-Zuri
folklore dantza taldearen
emanaldia 11:30etan plazan.
Udazkeneko Biraren
barnean.

g KONTZERTUAK
ELIZONDO

Azaroaren 21ean Benito
Cabrera, Kanarietako folk
musika Arizkunenea Kultur
Etxean, 20:00etan. Folk
Ametsetan zikloaren azken
kontzertua.
Azaroaren 20an Rata Kalva
eta Banda Batxoki
Gaztetxean, 21:00etan.
Azaroaren 27an Akauzazte
eta Kaskezur Gaztetxean,
21:00etan. Bi kontzertuak
Jardunaldi Antidesarrollisten
barnean.

BERA

Azaroaren 20an T.I. (Musika
Garaikidea) kontzertua Kultur
Etxean 20:00etan.
Antolatzailea: Lamixine BAT.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

JAKIN BEHARREKOAK

Adopzioaren ondoko adaptazioa
Haurraren adinaren arabera azaro ezberdinak sortzen dira

Adopzioak (batez ere nazioartekoak) izan duen igoera
haundiaren ondorioz, guraso
adoptiboek arazo batzuk izaten dituzte haurra etxe berrira
ailegatzen denean. Arazo
hauek ezberdinak dira, adoptatutako haurraren adinaren
arabera. Honela, adoptatutakoa ume jaioberria baldin bada, hau ez da gertatzen diren
aldaketen guziz jabe izaten.
Honek ez du erran nahi adin
gehiagorekin zailtasun gehiago izanen direnik, adoptatutako haur baten adaptazioan
gehien eragiten duena haur
horrek aitzinetik izan dituen
esperientziak baitira.
Halere, orokorrean erraten
ahal da auniztan adoptatutako haurrek kontrolatu ezin duten sentimendu batzuk izaten
dituzte eta horrek nahasketa
eta ezinegona sortzen die. Kontuan hartu behar da haurrek
lehendabiziko hilabete edo urteak pasatu dituzten inguruan
hartutako ohiturak izanen dituztela eta denbora horretan
hartutako ohitura horiek eragina izanen dute bere bizitza
berrira adaptatzeko prozesuan.
Adoptatutako haurrek izaten
dituzten arazo arruntenak
hauexek dira:
• Umore aldaketa azkarrak.

• Ohatzean pixa egitea.
• Jaterakoan nahasteak (hagitz abudo jaten du edo janaria gordetzen du akautuko zaionaren beldurrez, etab…).
• Hiperaktibitatea eta oldarkortasuna.
• Arreta jartzeko arazoak.
• Loaren nahastea (ez du
ohatzean lo egin nahi, ametsgaiztoak ditu, gauerdian ernatzen da).
• Bapateko kaskarrak eta
kontrolik gabeko negarra.
• Ikaskideekin harremana-

tzeko arazoak.
Guraso adoptiboek jakin behar dute arazo hauek gertatzen ahal direla. Haurrari lagundu behar diote bere adaptazioan, pazientziaz eta denbora eskainiz, jarrera hauek
pixkanaka desagertzen joanen baitira. Ez da gehiegi kezkatu behar, haurrak denbora
behar du bere bizi berria bereganatzeko, bertzerik ez.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzua

112 TFNORA. DEITU

Azaroaren 15etik 21era

Lesaka (M. J. Txoperena),
Doneztebe (S. Larraioz),
Arizkun, Oronoz-Mugairi eta
Leitza (M.I. Larraia).

LIBURUAK

Azaroaren 22tik 28ra

Bera (A. Lasarte), Igantzi,
Narbarte, Elizondo (J.
Iturralde) eta Leitza (M.T.
Plaza).

Az. 29tik abenduaren 5era

Bera (A. Lasaga), Doneztebe
(J. A. Mendia), Elizondo (E.
Arrupea), Urdazubi, Leitza
(O. Erbiti) eta Goizueta.
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Osaba Bin Floren

J.M OLAIZOLA «Txiliku»
ELKAR 2004

Osaba Florentinok ahalmen
miresgarriak ditu. Behin kaskarreko latz bat hartu zuen, eta
medikuak bendak jarri zizkion
buruan, turbante baten gisa.
Eta ohera sartzeko agindu zion.
Hala, bere turbantearen azpian, osaba Florentino osaba
Bin Floren bihurtu zen bat-batean. Eta etxekoek, beti bezala, Osaba Florentino deitzen
ziotenean, bera haserretu egiten zen, eta horrela erantzuten zien: «Ni ez naiz osaba
Florentino, ni osaba Bin Flo-

ren naiz, Bagdadeko Abus
Nuas ipuin-kontalari ospetsuaren adiskide kutuna». Eta
Bagdadeko ipuin kontalari batek hiriko plazan nola, halaxe
kontatzen ditu ipuinak Osaba
Bin Florenek ohetik mugitu gabe. Eta, Ekialdeko tradizioari
jarraituz, ipuin bati kateatuko
dio beste bat eta hari beste
bat, edo txertatuko du ipuin bat
kontakizun baten barruan, eta
horrela, Mila eta bat gau liburuan bezala, Arabiar golkoan
zehar bidaiatuko dugu.
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ttipi-ttapa
ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58

00-34

MERKATU TTIKIA
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.

...ETA GAINERA,

ZURE BERRI
ESKUALDEKO
ETXE GUZIETAN
IZANEN DUTE!!

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.
102.
103.
104.
105.
106.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Etxe konpartituak
Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK

107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112.
113.
114.
115.
116.

Saldu
Erosi
Errentan emateko
Errentan hartzeko
Bertzelakoak

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

Hargin/Igeltseroak
Pintoreak
Elektrizistak
Iturginak
Zurginak
Mendi lanak
Garraioak
Bertzelakoak

g ZERBITZUAK

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
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ADOS

• 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. - Eskaera handia
dagoenez pisuak erosten dira - 2.
eskuko pisu bat salgai.
- Partzela eraikigarriak salgai.
• ARANTZA-IGANTZI aldean
eskaera handia dagoenez,
baserri edo etxeak erosten dira.
BAZTAN-BIDASOAN: baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai.
948 451 841 / 948580705 / 607 978 656

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Agerra
auzoan, 3. solairuan, eguzkitsua eta mobleztatua. ☎
619 371089.
BERA. Moldaketa beharra
duen pisua salgai, 3. solairua, baratze eta ganbararekin. ☎ 943 634155 edo 667
074419.
LESAKA. Pisua salgai, ikuspegi ederra, igerilekuaren
ondoan, igogailuarekin. ☎
650 319350 - 948 637951.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua errentan hartuko nuke. Merke. Ez du inporta zein egoeran dagoen.
☎ 948 631428 (11:00etatik
13:00etara).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu

BERA
Herri erdian dagoen
kafetegia salgai,
jubilazioa dela-eta.
Bezero aunitz eta onak.
✆ 948 630 254

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. Albistur 55-Jan,
45 m2ko bajera komertziala
errentan ematen da. ☎ 667
605233 edo 948 637780..

ZERBITZUAK
205 Zurginak

arantza
ZurginDegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako
zurgin lanak
Osiña auzoa ✆ 948-634068 • ARANTZA

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

ADOS
ADOS
abokatuak

Egunero:
abokatuak, prokuradoreak…
Zerbitzu juridikoak:
herentzia, kontratu eta tasazioen papeloen tramitazioan
behar duzun laguntza.
Helbidea:
Santiago karrika 47, Elizondon.
Telefonoa:
948 580705.
Informazio gehiago nahi izanez gero, etorri gure bulegora
edo deitu konpromisorik gabe.

LANA
301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da
lan egiteko, interna edo externa moduan. ☎ 620
455281.
Emakumea eskaintzen da
lan egiteko, adinekoak edo
haurrak zaintzen, etxeak garbitzen edo bertze edozein
lanetan. ☎ 639 925403.
Neska bat eskaintzen da garbiketa lanak egiteko eta zaharrak zaintzeko. ☎ 637
020894.
Neska bat eskaintzen da externa edo interna edo orduka lan egiteko. Garbiketan

eta adinekoak eta haurrak
zaintzen, esperientzia duena. ☎ 628 550485.
Saltzaile administraria eskaintzen da, euskara eta frantsesa ongi dakiena eta esperientzia handikoa. ☎ 687
832844.
Kontabilidadeak, zergak,
nominak, aseguroak etaba
egiten ditut. ☎ 687 832844.
Gizonezkoa eskaintzen da
edozein lan egiteko. Badu
C1 gidatzeko baimena. ☎
690 757814.
Klase guztietako erreformak egiten dira: sukaldeak,
bainugelak, teilatuak, etab…

☎ 658 808456-649 270418.

LANA
302 Eskaintzak
IBARDIN. Jatetxe batean
zerbitzaria behar da asteburuetan lan egiteko. Informazioa ☎ 629 694443.
IRUN. Pertsona euskalduna behar da etxeko lanetarako eta umeak zaintzeko.
Lan egun osoa, kontratua
eta Gizarte Segurantza. ☎
629 205064 (Ana).
Zerbitzaria behar da. ☎650
831392 (Mario).
Ertzaintza.200 lanpostu bete behar dira. Eskola Gra-
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SAMPI ARAGON
Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta
autoak erosten ditugu.
Eskura ordaintzen dugu
✆ 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

MENDAUR MOTOR
✆ 948 450333 • DONEZTEBE

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 atekoa, Vitara 3-5 ate TD, Opel Zafira, Astra DTI
5 atekoa, Terrano II 3 ate, Opel Corsa, Ford Puma, Nissan Patrol 3
ate, Peugeot 206, Jeep Grand Cherokee eta Citroen Jumper.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

GANIX
Tailerra
Iturlandeta, 9 • ✆ 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA

FIAT Zerbitzua
duatua edo ikasketa gehiagokoak. Izen ematea zabalik. Informazioa ☎ 948
199596.
Mantenimendua: Peoiak,
langileak, soldatzaileak, zurginak, igeltseroak, elektrizistak, mekanikoak, gidaria.
21 lanpostu libre. Udaletxeak: Burlata, Miranda-Arga,
Doneztebe, Lizarra, Berrioplano, Barañain. Informa zaitez. ☎ 948 199596.
150 urgazle (subalterno).
Abudo sartzeko: lorezainak,
garbitzaileak, igeltseroak, ordenantzak, atezainak. Informazioa doan. ☎948 199596.
Administrari laguntzaileak. Lanpostu libreak. Udaletxeak: Galar, Berriozar, Fitero, Burlata, Lizarra, Berrioplano, Barañain. Informa
zaitez. ☎ 948 199596.
Ostalaritza, sukaldariak, sukalde laguntzaileak, pintxeak. Lanpostu libreak Erakunde Publikoetan. Informazioa doan. ☎948 199596.
Gidariak. Lanpostu libreak
Udaletxetan, Diputazioan,
Nafarroako Gobernuan. Informa zaitez. ☎948 199596.
Haurtzaindegi publikoek behar dute: zaintzaileak, haur
hezitzaileak, haurren lagun-

BOAN

TAILERRA
AUTOEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA

☎ 948 63 06 23 • BERA
tzaileak. Informa zaitez. ☎
948 199596.
Vital Kutxa. 11 lanpostu libre Antsoain, Lizarra, Burlata, Berriozarren. Informa zaitez. ☎ 948 199596.
Urgazleak (subalterno), atezainak, eskolazainak, harreragileak, jakinarazleak, zaindariak. Lanpostu libreak Nafarroako Gobernuan, Udaletxetan. Informa zaitez. ☎
948 199596.
Liburutegietako laguntzailea. Museoak, dokumentazioa zentroak. Lanpostu libreak. Abudo sartzeko. Informa zaitez. ☎ 948
199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
CX 2.500 2 Turbo diesela
salgai. ☎ 607 978656.
Seat Toledo Signum TDI
autoa salgai, 110 zaldikoa,
kristal igogailu elektrikoa, itxiera zentralizatua, klimatizadorea eta bertzelako extrak.
1999koa, 100.000 km, oso
egoera onean. 9.000 euro.
☎ 629 466053 (Jabi).
Citroen Xsara 1.6. gasolina
autoa salgai, NA-AY matrikuladuna. ☎ 661735052.

ANIMALIAK
601 Emateko
Katukume zoragarriak opari emanen nituzke. ☎ 948
637213.
Spanier zakurrak (arra eta
emea) oparitzeko. ☎ 677
594892.
Hiru hilabeteko collie zakurkumea oparitzen da. ☎
948 387018 edo 943 009790.

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen
bilketa egunak
2004ko abenduaren 2an
Bera . . . . . . . . . . . . . . . .9etatik 12etara
Etxalar . . . . . . . . . . . . .13etatik 14etara
☎ 948 635 254 - Etxalar

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Labrador arrazako txakurkumeak salgai, pedigriarekin. ☎ 948 451787.
Behi gorriak eta deretxoak
erosiko nituzke. ☎ 616
482921.

BORTZIRIETAKO OINARRIZKO
GIZARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Gizarte enplegu babestua garatzeko aditua,
oposizio-lehiaketa bidez, aldi baterako eta
lanaldi osoan hartzeko deialdia

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak

Baldintzak: Deialdian ezarritakoak.
Eskaeren aurkezpena: Mankomunitateko Idazkaritzan,
Etxalarko Herriko Etxean.
Aurkezteko epea: Hogeita hamar egun naturaleko epea
izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitaratu eta biharamunetik hasita.
Deialdia interesatuen esku egonen da Mankomunitateko
Idazkaritzan.
Etxalarren, 2004ko urriaren 25ean

SUNBILLA. Basurde ehiziko bi zakur galdu dira, bat
marroi kolorekoa eta bertzea
beltza pinta xuriekin. ☎ 670
402605 (Valentin).
LESAKA. Itsaszelaita etxolan Volkswagen kotxe baten
giltzak agertu dira. ☎ 677
594892.

Presidentea

DENETARIK
702 Salerosketak
Keroseno estufa salgai, kasik berria. ☎948 453110 (bazkaltzeko tenorean).
Egur sukalde ekonomikoa
salgai, Lakunza markakoa.

Neurriak: 85x90x60. Prezioa
negoziatzeko. ☎ 948 627557
(21:00etatik aurrera).
Belarra fardotan erosiko nuke. ☎ 948 451787.
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urtebetetzeak

ttipi-ttapa

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

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

JON ARANBILLET GALZAGORRI sunbildarrak 7 urte bete
ditu azaroaren
7an. Zorionak
eta ongi pasa
eguna zure familiaren partetik.

OIER ZUBIETA
ELGARRESTA
andoaindarrak
3 urte bete ditu
urriaren 28an.
Zorionak eta
musu bat. Goizuetako familia,
bereziki Oihane
eta Naroa.

ASIER LATORRE OSUA
etxalartarrak
azaroaren 9an
urte bat bete
du. Zorionak aita eta amaren
partetik.

SAIOA ZELAIETA LAZKANO
beratarrak 4
urte eginen ditu
azaroaren
30ean. Zorionak eta musu
handi bat etxeko printzesarentzat.

Etxalarko MATTIN GUTIERREZ GOMEZek
4 urte beteko ditu azaroaren
30ean. Zorionak
txiki, handitzen
ari zara. Aita eta
ama.

XURIKO beratarrak 50 urte beteko ditu azaroaren 18an. Zorionak lagunen
partetik.

XOTA beratarrak 70 urte beteko ditu azaroaren 24an. Zorionak lagunen
partetik.

JUAN JOSE
beratarrak
urteak beteko
ditu azaroaren
19an. Zorionak
lagunen
partetik.
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Etxalarko
MANUEL
AGIRRE
IRAZOKIk
urteak beteko
ditu azaroaren
17an. Zorionak
eta aunitz urtez
Osaba Manuel.

ASIER LATORRE OSUA
etxalartarrak
azaroaren 9an
urte bat bete
du. Zorionak aitatxi, amatxi eta
lehengusuen
partetik.

Sunbillako FITIPALDIArentzat:
etorkizuneko pilotuarentzat
zorionak!! Utzi ralliak eta ikasi
gidatzen, ja, ja, ja…!!! Muxuak
Sara eta Ainhoaren partetik.

IRATI ANDUEZA Zorionak
AZPIROZ donez- ALOÑAri, zure
tebarrak urte bat 21.?
beteko du azaurtebetetzean.
roaren 19an.
Aizu, ez zaude
Zorionak bitxa,
adinean
atta, ama eta
kukañara
Leitzako amona, botatzeko.
attona eta osaNortzuk gara?
ben partez.

PATXI LOIARTE
PETRIKORENA
igantziarrak 2
urte beteko ditu
azaroaren
27an. Zorionak
familia guztiaren partetik.

MAITANE
AGERRE
IPARRAGIRRE
igantziarrak
azaroaren 28an
3 urte beteko
ditu. Aunitz
urtez familiaren
partetik.
3 muxu.

NAHIA eta ANE ETXEBERRIA
URTXULUTEGI zubietarrek urtea
beteko dute azaroaren 25ean.
Zorionak eta muxu haundi bana
bi sorgintxo politei, familiaren
partetik.

Doneztebeko
LAURA ERATSUN ELIZONDOk 9 urte beteko ditu azaroaren 29an. Zorionak eta muxu handi bat familiaren partetik.

Lesakako
NATALIA GOIENETXE GONZALEZek urtea
beteko du azaroaren 19an.
Zorionak etxeko xagutxoari:
gurasoak eta
Virginia.

