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Baztandarren
Biltzarra jendetsua
Uztailaren 17an jendeketa izu-
garria bildu zen Elizondon. Baz-
tango herri guziek beraien orga
plazaratu zuten eta Almandozkoa
izan zen irabazle.2005eko uztailaren 28a • XXV. urtea

19Agenda 21 Baztan
eta Bortzirietan
Agenda 21 garapenerako egi-
tasmoa gauzatu nahi da Baztan
eta Bortzirietan. Lehenbiziko eki-
mena,  600 lagunei egiten ari zaien
inkesta izanen da.
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DATUAK...
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Aitor AROTZENA
Zer da zehazki Agenda 21 eta zei-
nek bultzatu du ekimena inguru ho-
netan?
Agenda 21 ez da oraingo kontua, Rio
de Janeiron sortu zen 1992. urtean.
Gure inguruan bai, berria da. Gauza
erraza da, azken finean, dauzkagun
baliabideak ikusiz, hemendik urte ba-
tzuetara gure zonaldea nolakoa iza-
tea nahi dugun aztertzea da. Udalez
gain, bizilagunak eta interesatuak dau-
den guztiak kontuan hartu behar di-
rahaubultzatzeko. Denon artean kon-
promisoa hartzea da helburua. Due-
la bi urte hasi ziren Bortzirietan hau
martxan jarri nahiean, bilerak egin zi-
ren. Zentronikon izan ginen udal or-
dezkariak eta Cedernakoak, han
proiektu batzuk martxan zituztelako.
Lehendabiziko Aalborg-eko kartari
adostasuna eman eta Nafarroako Go-
bernuko Ingurumen Departamentura
eta Bruselara bidali zen. Gero, Nafa-
rroako Gobernuak dirua eman du,
diagnostikoa egiteko %100 ordain-
duko du.
Inguruko udalek zer harrera egin
diote proiektu honi?

Harrera oso ona. Ekainaren 23an egin
zen aurkezpena Baztanen eta Bor-
tzirietan, Agenda 21 zer den jende-
ak garbi izan dezan eta zer pausu
emanen diren jakin dezan.
Baztan eta Bortziriak aipatzen di-
tuzue… ttipi-ttapak hartzen duen
bertze eskualdetara ere ailegatu-
ko da Agenda 21?
Dena batean sobera izanen litzate-
ke, Malerrekako errealitatea eta Bor-
tzirietakoa ez baitira berdinak. Ho-
rregatik, Malerrekako Mankomunita-
tearekin eta biltzen hastekoak gara,
eta poliki-poliki martxan jarriko dugu.
Garapena zein bidetik joan behar
den jakiteko inkesta egiten ari za-
rete…
Bortzirietan 300 eta Baztanen 300 la-
gun elkarrizketatuko dira karrikan. 120
Elizondon eginen dira eta gainera-

koak herrietan. Sexua, adina eta ber-
tze aldagaiak kontuan hartuko dira,
iritzi ezberdinak biltzeko.
Behin inkesta hori egin, aztertu eta
emaitzak jakinik, zein izanen da hu-
rrengo urratsa?
Inkesta uztaila eta abuztuan eginen
da eta gero, irailean, berriz ere el-
kartuko gara denak, hortik zer atera
den ikusteko. Orain arte udal aginta-
riek dakite proiektu honen berri eta
gero idazkariei eta bertze udal langi-
leei jakinaraziko zaie eta lan taldeak
osatuko dira. Lehentasunak ezarriko
dira eta abendurako gure zonaldea
nola dagoen erakusten duen «ar-
gazki» bat izan nahi dugu.
Baztan eta Bortziriek errealitate ez-
berdinak dituzte. «Argazkia» ere ez
da bietan berdina izanen…
Errealitate ezberdin horiek nolabait
isladatzeko, galdera ezberdinak ere
badaude Baztan eta Bortzirietako in-
kestetan. Baztanen, adibidez, harro-
bi edo industrialdeei buruzko galde-
rak sartu ditugu. Bortzirietan gazte-
entzat zerbitzuak eta turismo aldetik
gehiago landu behar dela iruditzen
zitzaigun…

• Baztanen eta Bortzirietan
Agenda 21 delakoari ekin diote
udalek, etorkizunerako
garapenak nondik joan behar
duen guztion artean adosteko
helburuarekin.

• Horretarako 600 inkesta
egiten ari dira uztail
hondarrean eta abuztuan, 300
Baztanen eta 300 Bortzirietan.

• Egitasmo honen
bultzatzailea den Cederna-
Garalur erakundeko garapen
agenteak dira Beatriz Altzuart
arraioztarra eta Arantxa
Arregi doneztebarra.

«Bortzirietan 300 eta Baztanen

300 inkesta eginen dira, horietatik

120 Elizondon. Sexua, adina eta

bertze aldagaiak kontuan hartuko

dira, iritzi ezberdinak biltzeko»
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Beatriz ALTZUART eta Arantxa ARREGI Cederna-Garalur

«Zer dugun eta etorkizunerako zer nahi
dugun erabakiko dugu denon artean»
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Aitor AROTZENA
Ekaitza elkartearen berri hurbila

izateko, 25 urte hauetan elkarteare-
kin harreman estua izan duten per-

tsonekin bildu gara: Panttaleon Erran-
donea izan zen lehendabiziko lehen-
dakaria, Xabi Altzuri da gaur egune-
ko lehendakaria eta Gabi Goia le-

hendabiziko batzorde hartan eta gaur
egunekoan ari da lanean. 

Gabi Goiak aipatu digunez, «el-
kartea sortzeko lehen urratsak urte
haietan 18-20 urteko gazteak ginen
talde  batek eman genituen. Garai har-
tan gehienok ikasleak ginen, herri mai-
lan aunitz mugitzen ginenak: parro-
kiako lokaletan antzerkia egiten ge-
nuen, Arantzako dantzak berresku-
ratu genituen bertako txistularien la-
guntzarekin, herriko bestetan kantal-
diak antolatu (Laboa, Lete, Urko...),
urte zaharreko gaupasak, gaztain ja-
teak, mendira ateraldiak...». 

Sortze datari dagokionez ere ezin
da erran egunez egun orain betetzen
dituela 25 urte Ekaitzak. Batzordea-
ren eskuetan dagoen sorrera aktan
1979ko martxoaren 19a agertzen da

ttipi-ttapa

Arantzako Ekaitza elkarteak hogeita bortz urte bete ditu eta
urtemuga hori ospatzeko larunbat honetan, uztailaren 30ean,
arratsaldez eta gauez eginen den besta prestatu du. Herri
kiroletan proba konbinatuan 30 urtekoen hamarkadakoak 20
urtekoen hamarkadakoen kontra arituko dira; pilota partiduan
Joseba Pikabea eta Beñat Mitxelena gazteak, Rafa Errandonea
eta Ander Agesta “beteranoen” kontra arituko dira. Sebastian
Lizaso eta Andoni Egaña bertsolarien saioa aditzeko modua ere
izanen da, eta gero, afaria izanen da bertsolari eta
antzerkilariekin. Mende laurdeneko ospakizuna behar bezala
akautzeko, Mikel Salaberrirekin gaupasa izanen da.

UZTAILAREN 30EAN EKITALDIAK IZANEN DIRA ARANTZAN

Hogeita bosgarren urteurrena
ospatuko du Ekaitza Elkarteak 

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Panttaleon Errandonea, Ekaitza elkarteko lehenbiziko presidentea eta Xabi Altzuri gaur egungoa, tartean Gabi Goia,
lehendabiziko junta hartan eta honetan lanean ari den kidea dutela.
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Zein dira Ekaitzak urtean egi-
ten dituen lan nagusiak?
Bi urtetik Arantzako mendi itzu-
lia antolatzen dugu. Herriko pi-
lota txapelketa antolatzen du-
gu bestetan eta azaroaren 1eko
Baserritarren Eguna. Horiek
dira garrantzizkoenak, baita
Kultur Egunak ere. Ez da erra-
za berrikuntzak sartzea, bai-
na beti saiatzen gara zerbait
egiten.
Etorkizunera begira, urtero-

ko ekitaldi hauetaz gain, egi-
tasmo berririk baduzue?
Jende berria sartu gara jun-
tan, inoiz aritu ez ginenak, eta
lanerako gogoa dago. Gauza
berri batzuk egin ditugu. On-
dotik sartuko den taldea ere
gogoz sartuko da. Orain arte
egiten diren ekitaldiak eginen
dira seguro eta ondotik, niri
gustatuko litzaidake hilabete-
ro ekintzaren bat egiten saia-
tzea. Zaila da, baina urteurre-

neko ospakizunetik aparte, irail
aldean bertze afari bereziren
bat egiteko asmoa dugu, kon-
tzerturen bat edo bertze, ho-
neri bizi berria emateko.
Ekaitzak babestuta, Aran-
tzako mapa topografiko egi-
teko asmoa ere baduzue…
Lesakako gazte bat, Kirru, eto-
rri zen, berak Arantzako ma-
pa topografikoa egitea intere-
satzen ote zitzaigun galdetuz,
lehengo bide zaharrak eta bi-
daxkak sartuz. Ideia ona iru-
ditu zitzaigun eta Ekaitza el-
karteak hori bultzatzea inte-
resgarra da.

05
baina erran behar da 1980ko irai-
lean Iruñako Gobernu Zibiletik da-
tuak eskatu zituztela egoera lega-
lizatzeko eta estatutuak behin eta
berriz aldarazi zizkieten onartuak
izan baino lehen. Garai hartan zai-
la zen “elkarte” bat sortzea eta de-
na zorrotz begiratzen zuten. Pan-
ttaleon Errandonearen ustez, 25.
urteurrena aurten ospatuko bada
ere, lehenagotik ere aritu ziren el-
kartea sortzeko lanean iñauterieta-
ko mozorroen taldean ateratzen zi-
ren koadrilakoak.

Ideologia aldetik, momentu ho-
rretan Euskal Herrian eta karrikan
zebiltzan ideiak xurrupatzen zituz-
ten: abertzaletasuna alde batetik,
bertzetik elkartzea, “herri-taldeak”
sortzea eta Arantzako, kultura eta
ohiturak babestea eta bultzatzea.

Guzti honetan aritzeko, Gabik
adierazi digunez, «gure artean el-
kartzeko toki bat nahi genuen. Hel-
buruetako bat gure lokala izatea zen
elkarrekin lasai egoteko eta gure
ekintzak eta bestak antolatzeko. Ez
zen erraxa izan leku bat bilatzea.
Orain dugun lokal berbera alokatu
genion Isidro Etxeberriari eta au-
zolanean etxea konpontzen hasi gi-
nen ostatua eta itxurako egoitza bat
plantatzeko». Panttaleon Errando-
neak borondate onez onartu zuen
presidente kargua, nahiz eta bere
gibeletik bultzatzen eta ideiak ema-
ten talde bat egon eta bereziki Xa-
tur Larralde, bera izan baitzen proiek-
tu honen sortzaile nagusia.  Joan
diren 25 urte hauetan, hainbat eta
hainbat pertsonek lana egin dute
zuzendaritza batzordeetan eta gaur
egun bertze belaunaldi batekoak
nagusi dira batzordean: Xabi Altzuri
da gaur egun lehendakaria.

DANTZAK BERRESKURATZETIK BASERRITARREN EGUNERA

Lokala lortu, egokitu eta hurrengo ur-
teak mugimendu handikoak izan ziren
Ekaitza elkartean eta Arantzan ere. 130
bazkidetik goiti izan ditu Ekaitzak ga-
rairik onenetan. Herrian antolatzen zi-
ren ekintza gehienetan parte hartzen
zuen elkarteak bai antolatzaile edota la-
guntzaile gisa. Kirol aldetik ahalegin han-
dia egin du beti: pilota txapelketak, fut-
bito taldea, mendi ateraldiak...

Baserritarren Egunaren antolatzeko
lana beregain hartu zuen eta Gazte
Asanbladarekin batera bestak eta kul-
tur ekintzak bultzatzen aritu da azken
urteotan. Urte hauetako batzordeek behin
eta berriz saiatu izan dira lokalaren ja-
be izaten. Oraindik ez dute lortu baina
asmoa ez dute baztertu. Momentuz, da-
tozen hamar urtetarako kontratua sina-
tu dute, errenta ordainduz Errontan se-
gitzeko.

Gora beherak izan dituzte urte haue-
tan, garai mottelak ere; hala ere beti ai-
tzinera segitzeko indarrarekin dagoen
norbait izan dute.

Momentu honetan 73 bazkide ditu
Ekaitza elkarteak. Erronta izeneko etxe-
an segitzen dute apopilo. Batzordean
hamar pertsona daude (lehendakaria
eta lehendakari-ordea, idazkaria, diru-
zaina eta sei komisio-kide). Hiru belau-
naldiko juntakideak gaude eta primeran
moldatzen gara. Gustura ari gara lane-
an eta momentu honetan 25. urtemu-
gako besta polit bat antolatzea da gure
ilusiorik handiena.

Urtean egiten ditugun ekintzen arte-
an hauexek dira nagusienak: Arantza-
ko Mendi Itzulia, Ternida eguna, Base-
rritarren eguna, bestetako eta Inaute-
rietako Pilota Txapelketak, Kultur egu-
nak, Mus Txapelketa... 

Xabi ALTZURI Ekaitza elkarteko presidentea

“Arantzako mapa topografikoa
elkartearen babesarekin eginen da”

GABI GOIAK UTZITAKO ARGAZKIA

Arantzako dantzari taldea, Ekaitza elkartearen atarian.
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Bidezkoa zena
Aralarrek
bidegabetu zuen
Otsailaren 24an ikurriña
udaletxeko balkoitik ken-
du zen eta egoera ho-
nekin kezkatutako herri-
tar talde batek Ikurriña-
ren Aldeko Taldea eratu
zuen, ikurriña udaletxe-
ko balkoian jartzea hel-
buru duena. 
Ikurriñaren inguruan he-
rri kontsulta bat egiteko
nahia bazela ikusita, Iku-
rriñaren Aldeko Taldeak
talde politiko ezberdine-
kin (Eusko Alkartasuna,
Larrain Herri Plataforma
eta Aralarrekin) biltzea
erabaki zuen, denon ar-
tean herritarren iritzia
ezagutzeko bide bat aur-
kitzeko asmoz. Bide hau
herri kontsulta bat buru-
tzea izan zitekeela era-
baki zen.
Erabaki honekin batera,
lau talde hauen arteko
adostasuna bilatu da era-
bat, bai galderari, bai boz-
katzeko papeletari eta
baita egunari dagokio-
nez ere. Gu hirurok (Iku-
rriñaren Aldeko Taldea,
Eusko Alkartasuna eta
Larrain Herri Platafor-
ma), hasiera hasieratik
ados egon gara galdera
nola izan behar zuen era-
bakitzerakoan,  nahiz eta
Aralarrek beste galdera
bat planteatu nahi izan
zuen. Ez zen lan erraza
izan eta hasiera batean
desadostasunak izan
arren, gehiengoz, denok
horrela onartuta, UDA-
LETXEKO BALKOIAN
IKURRIÑA BAI ALA EZ?
galdetzea erabaki ge-
nuen; galderak berak
ematen dituen bi eran-
tzunen artean erabaki-
tzekoa: BAI ala EZ.  Gal-
dera eta erantzunak, gar-
biak. Papeletak halaxe
egin genituen.
Kanpaina abian zela,

Aralarrek, adostutako pa-
peletak ez ziren beste
batzuk banatu zituen
ekainaren 16an (kan-
painako bukaeraren bez-
peratan), herri kontsul-
tari berari, horren gai-
nerako bulkatzaileei eta
herri osoari, orohar, IRU-
ZURRA eginez. Jokabi-
de honen ondoren, bai
Ikurriñaren Aldeko Tal-
deak, bai Eusko Alkar-
tasunak eta bai Larrain
Herri Plataformak, ekai-
naren 19rako iragarrita
zegoen herri kontsulta
bertan behera uztea era-
baki genuen. Aralarrek
beste papeleta bat ate-
ratzeak, herri kontsulta-
rekiko genuen akordioa
erabat hautsi zuen, or-
durarteko gai honen in-
guruko elkarlana eta kon-
fidantza zapuztuz. 
Eta guri “harrigarria” iru-
ditzen zaiguna da, Ara-
larrek berak oraindik ere
halako jokabide ziztrina
“legitimotzat” jotzea eta
beraien papeleta “beste
aukera bat bezala” har-

tzea, papeleta bakarra
izanen zela adostuta ze-
goenean. 
“Legitimoa”ez, baina Ara-
larrek gai honekin egin-
dakoak beste izen asko
izan ditzake...

Ikurriñaren 
Aldeko Taldea

Larrain 
Herri Plataforma

Leitzako
Eusko Alkartasuna.

EPPKri elkartasuna
Azken Ttipi-Ttapan Pa-
txi Zabaletari elkartasu-
na adierazteko idatzi bat
agertu zen. Bertan Za-
baleta biktima moduan
jartzen da, berak egin-
dakoari buruz berriz, ez
da azalpenik ematen.
Patxi Zabaletak zenbait
presoen gutun pribatuak
publiko egin zituen ho-
rien erabilera politiko al-
derdikoi eta maltzurra

egiteko. Hor kokatzen da
auziaren muina. Jende-
ak gertakari hori ezagu-
tu zezan EPPK-ak eran-
tzun bat eman du Zaba-
leta “persona non grata”
izendatuz.
Balizko mehatxuekin bik-
timismoa egitea baino
Euskal Preso Politikoei
egindako iraina zuzen-
tzea hobeki legoke.
Gure elkartasuna sa-
rraski kartzeletan, bal-
dintzarik gogorrenetan,
gure herriaren alde bo-
rroka eredugarri gara-
tzen duen kolektiboari.
Zanpatuarekin zital eta
zanpatzailerekin goxo
aritu ohi direnei ez die-
gu, momentuz, elkarta-
sunik emanen.

Joxelu Etxeberria Lekuona
Josu Unsion Pabolleta
Eneko Zestau Aranibar

Imanol Larrañaga Alberdi
Kotto Altzuguren Perurena

Oskar Goñi Petrirena
Berako Euskal Preso

Politiko ohiak.

Txema 
ALDABE TELLETXEA

Urak dakarrena
urak daroa

zuk emandakoa
gurekin geldituko da.

TTIPI-TTAPA Fundazioko langileok bat
egiten dugu Txema Aldabe Telletxea
laguntzaile-lankidearen familiak eta

lagunek une gogor hauetan
bizi duten saminarekin.
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Beratar batentzat zer da ohore han-
diagoa: San Esteban egunean dan-
tzatzea edo Gure Txokoako presi-
dentea izatea?
Bietan parte hartzea da inportante-
ena.

Lehendakari eta atezaina. Non gel-
ditzen dira penalti zailenak?
Futbol zelaian. Bertzeak ere ez dira
errazak, baina baduzu lan talde bat
laguntzeko.

Bordondantza edo Iñude eta Ar-
tzaiak?
Dudik gabe Bordondantza, nahiz eta
besta egiteko iñudeak hobe izan.

Bestatan, dantza, kirola edo juer-
ga?
Hiruak egiten ahal dira eta
horretan saiatuko gara.

San Esteban egunerako
planik onena?
Dantzara joan, ikusi edo dan-
tzatzera, bertakoa dena apre-
ziatu eta gero besta ona egin.

San Esteban eguneko dantza ofi-
ziala, Larraindantza edo berbena?
22 urtez ofizialak egin ditugu, ongi
pasatzeko larraindantza eta ligatzen
saiatzeko berbena. Denek badute
bere gauza.

Kukañara hurbiltzen zara?
Ondoan bizi naiz, baina irristeko bel-
durra ematen dit. Hobe zuzenean
urean sartzea.

Zer dute faltan eta zer soberan San
Esteban bestek?

Faltan herri bazkariaren ondotik he-
rri giroa segitzea. Soberan, egun ho-
rretako aparra. Aparra zerbezan, ez
lurrean.

Abuztuak 7, lanean edo ohatzean?
Nahi nuke ohatzean egotea, baina
ez dut uste.

Gure Txokoa-Beti
Gazte  hu-
rrengo der-
bia noiz?
Espero dut
hurrengo

denboral-
dian Pre-
ferenten
izatea.

Oporreta-
rako,
mendia
edo hondar-
tza?
Mendia hon-
dartza ondo-
an.

• 11 GALDERA LABUR •

«Hemen, azken finean,
hamar lagun inguru
gara. Baina bakoitzak
badugu, beharbada,
proiektu pertsonalak
ateratzeko grina. Gero,
laguntzailetzat hartzen
ditugu ondokoak eta
proiektu horiekin
gertatzen dena zera
da, erantzun ona
dutela kritika aldetik.
Badirudi prentsa ona
dugula eta Beran
gauza aunitz egiten
direla»
Joseba IRAZOKI
Berako musikaria
Nabarra 2005-07

«(Legia karrikako) izeia
moztea izugarrikeria
da, baita sentsibilitate
eta gusto estetiko falta
handia ere. Udalak ez
du tranparentziarik
izan gai honetan».
Josu GOIA
Berako alkate ohia
D.Navarra 2005-07-21

«Musika Eskola eta
Osasun Zentru inguru
horretan aparkalekuak
behar dira eta pinua,
penarekin bada ere,
horregatik bota dugu».
Helena SANTESTEBAN
Berako alkatea
D.Navarra 2005-07-21

Nabarra 2005-07

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Ander ALTZURI
Berako dantzari ohia eta Gure Txokoako lehendakaria

SOULE
Hileta artea

& 948 453444•629 659583
ARIZKUN

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519
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«Euskara Malerrekan»
aldizkaria argitaratu da 
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuaren eskutik

ttipi-ttapa
Malerrekako Manko-

munitateko Euskara
Zerbitzuak «Euskara
Malerrekan» izeneko al-
dizkaria argitaratu du.
Bi helburu nagusi ditu
argitalpen honek, bate-
tik Malerrekan euskarak
bizi duen egoeraren be-
rri ematea eta bertzetik,
euskarari buruzko mo-
tibazioa indartzea. Bi-
denabar, Malerrekako
Euskara Batzordearen
berri (nortzuk osatzen
duten, lan egiteko mo-
dua eta helburuak…) eta
hizkuntza eskubideei
buruzko informazioa
ematen da.

Argitalpena Malerre-
kako etxe guztietan par-
tituko da.

Udako Kirol
Eskola
Errekarekin

Doneztebeko Erreka
Kirol Elkarteak Udako
Kirol Eskola antolatu du
aurten ere, Doneztebe-
ko Udalaren laguntza-
rekin. Urtetik urtera zo-
naldeko gazte gehiagok
parte hartzen dute ber-

tan. Aurtengoan bos-
garren edizioa eginen
da eta kirol ezberdinak
lantzea bilatuko dute.

Eskola hau astele-
hen, asteazken eta or-
tziralero burutuko da,
abuztuaren 1etik abuz-
tuaren 31ra, eskolako
frontoian eta kiroldegian.

Udako Kirol Eskola ho-
netan izena emateko
prezioa 33 eurokoa iza-
nen da Erreka elkarte-
ko bazkideentzat eta 36
eurokoa oraindik egin
ez direnentzat. Izen
ematea Kirol Eskola
hasten den egun bere-
an izanen da.

Saharako Elkartasun
Taldeak jatetxetan
otorduak zozketatu ditu

MALERREKA ELKARTASUNA

ttipi-ttapa
Saharako Elkarta-

sun Taldeak aurten ere
zozketak egin ditu udan
Saharako neska-muti-
koak inguru honetako
herrietara ekarri ahal
izateko. Inguruko jate-
txeetan bi lagunenda-
ko otordua zozketatu
dute eta hauek izan di-
ra zenbaki sarituak:
Leitzan
Arakindegia ......1356
Sagasti .............0690
Erreka sag. .......2087
Landa ...............1527
Musunzar..........0894
Beatrizenea ......2042
Ezkurran
Baranka ............1579
Iturenen
Herriko Ost. ......1962
Altxunea ...........0849

Aurtizko Ost. .....2183
Gaztelun
Gazteluko Ost...2310
Oitzen
Oizko Ost. .........1104
Beintza-Labaienen
Beintzako Ost. ..2404
Elgorriagan
Hilarion .............1672
Lesakan
Kattu .................1091
Konkonta ..........1069
Irubide ..............2015
Etxalarren
Herriko Ost. ......0805
Arizkunen
Uxoa .................1921
Elizondon
Galarza.............0735
Kortarixar ..........2236
Eskisaroi ...........1170
Itzalargikoborda1027
Elbeten
Elbeteko Ost .....0685

UTZITAKO ARGAZKIA

Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak argitaratu-
tako aldizkariaren azala.

ARTXIBOKOA

Udan hainbat haur etortzen dira Saharatik eskualdera.
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Amaia eta Ainhoa
Uztailaren 16ean Ga-

liziako Vilaboan ospatu
zen Espainiako mendi
bizikleta jautsiera txa-
pelketa eta Miriam Blas
txapelduna suertatu zen
emakumezkoen elite
mailan Gimat-Santa
Cruz taldearekin. Lehe-
nengo zatian Eva Cas-
trok lau segunduko
abantaila atera bazion
ere, bigarrenean Cas-
trok ez zuen denbora
hobetu. Miriamek, aldiz,
bigarren zati honetan
aintzina hartu zionez,
azkenean txapelketan
garaile suertatu zen lau-
garren aldiz. Egun ba-
tzuk Beran pasa ondo-
ren, uztailaren 21ean
Espainiako selekzioa-
rekin elkartu zen eta Ita-
liako bidea hartu zuen
igandean Europako txa-
pelketan parte hartze-
ko. Berri hau idazten ari
garenean ez dakigunez
zein izango den emai-
tza, hurrengo alean
emango dugu guzi ho-
nen inguruko informa-
zioa. Bertzalde, aipa-
tzekoa da beratar gehia-

gok parte hartu zuela
txapelketan: Eneko eta
Egoitz Ado anaiak eta
Iñigo Blas. Eskualdetik
Xabi Telletxea igantzia-

rra eta Oronoz-Mugai-
riko Iñaki Esarte ere ari-
tu ziren. Hauen artean
hoberen ibili zena Egoitz
Ado da sub-23 mailan

laugarren postua lortuz.
Berako Iñigo Yanci ere
parte hartzera joan zen
baina entrenamenduan
erorketa bat izan zue-
nez bertan behera utzi
behar izan zuen txapel-
keta. Arantzako Asier
Apezetxea rally moda-
litatean aritu zela ere ai-
patzekoa da. 

Ricardo Baroja
eskolak 25 urte
beteko ditu

Berako Ricardo Ba-
roja Ikastetxe Publiko-
ak 25 urte beteko dituela
ospatzeko, urriaren 8an,
larunbata, ospatuko du-
ten besta egunean par-
te hartzeko dei egiten
die bere eskolatik pa-
satu diren eta ongi pa-
satzeko gogo duten guz-
tiei. Haurrentzako jola-
sak, bertsolariak, txa-
ranga, bazkari herri-
koia… eta aunitzez gau-
za gehiagorekin ere go-
zatzeko aukera izanen
dute bertara hurbiltzen
direnek. Irailatik aitzi-
nera kamisetak, pins eta
bazkarirako txartelak
salgai egonen dira.

Miriam Blas Espainiako txapeldun
izan da laugarren aldiz
Mendi bizikleta jautsierako elite mailan nagusitu da berriz ere

ARGAZKIA: TELLETXEA
Espainiako txapelketa irabazi ondotik, selekzio-
arekin Italiara joan da Miriam Blas, Europako txa-
pelketan parte hartzera.

BERA
Altxaferua bota
aitzineko
ekitaldiak
Herriko bestei hasiera
abuztuaren 2ko altxa-
feruarekin ematen ba-
zaie ere, aitzineko as-
teburuan giroan sartze-
ko hainbat ekitaldi an-
tolatu dira. Uztailaren
30ean ,  l a runba ta ,
16:00etan 4x4 autoen
ikuskizuna izanen da
Postasen eta 19:00etan
Euskal Jai Alairen es-
kutik Zesta Punta Jaial-
dia. Eztegara Pilotale-
kuan 10 pilotariren arte-
ko partidak izanen dira
kiniela sisteman. Igan-
dean, uztailaren 31n, ki-
roldegi aitzinean herri
kirol jaialdia eginen da
19:00etan. Nafarroako
koxkor biltze txapelke-
ta jokatuko dute neska
eta mutilak eta ondotik
herriko kirolarien arte-
ko desafioa ikusteko au-
kera izanen dugu, talde
mistoen artekoa.  

Ehizian aritzeko
egutegia 
Uztailaren 16an egin
zen Ehizi eta Arrantza-
ko Elkarteko batzar oro-
korra eta bi erabaki har-
tu ziren. Alde batetik,
bazkideen urteko kuo-
ta goitzea eta bertzetik,
Lizuniagako ehizi pos-
tuetan ibiltzeko, orain
arte bezala egunero
zozketa egin beharre-
an,  datorren denboraldi-
rako egutegia egitea. 

FLASH

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

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

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

SCC-02-0199
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Aitor AROTZENA
Her r i ko  E t xeak

4.617.977 euroko diru
sarrera eta irteerak iza-
nen ditu aurten, batza-
rrak onartutako udal au-
rrekontuaren arabera.
Andra Mari erresiden-
tziaren aurrekontua, be-
rriz, 441.796 eurokoa
izanen da, gastu eta sa-
rreretan berdindua.

Udal aurrekontuari
dagokionez, aipatzekoa
da gastuen %55a in-
bertsioetara bideratuko
dela, 2.543.970 euro gu-
zira. Gasturik handiena,
Eskriboenean lokalak
erosi (670.000 euro) eta
bertan etxebizitzak egi-
teko proiektua eta obra
zuzendaritzan (131.000
euro) joanen da. Uda-
lak 13 apartamentu egi-
teko asmoa du, Amasa
(guardia zibilaren kuar-
tel zaharra), Txanpale-
nea (behean Kaminero
ostatua zuen etxea) eta
Eskribonea moldatuta.
Apartamentu horiek lur
azpiko 13 aparkaleku
ere izanen di tuzte.
Proiektua Maria Urme-
neta arkitektuak idatzi

du. Apartamentuak sal-
du eta diru hori Kaxer-
na erosteko baliatu nahi
luke Udalak, nahiz eta
itxura batean, jabeak ez
duen saltzeko inten-
tziorik.

E to r k i zuneko  b i
proiektu handietan ere
joanen da dirua aurten,
igerileku estalian eta kul-
tur etxean, alegia. Ige-
r i l e kua  es ta l t zeko
225.000 euro bideratu-
ko dira eta kultur etxe-
ko egitasmoan, eliza
barnea nola eginen den
zehaztuko duen proiek-
tua idazteko 98.000 eu-
ro.

Baserrietako bideak
moldatzeko 340.000 eu-
ro gastatuko dira eta eta
plantazio eta mendi la-
netarako 240.000 euro.
Bide publikoen azpiegi-
tura berritzeko 196.400
euro bideratuko dira.
Proiektu eta ikerketa la-
netan 120.000 euro jo-
anen dira.

Hainbertzeko inber-
tsioa suposatuko ez du-
ten bertze proiektu in-
teresgarriak ere sartuak
ditu udalak aurtengo in-

bertsioen artean. Ho-
nela, udalaren web-orria
berritzeko 12.000 euro
erabiliko dira; trafiko sei-
naleak eta seinalizazio
horizontala berritzeko
62.000 euro. Antoiun
egiten ari diren Babes
Ofizialeko Etxebizitze-
tako obra zuzendaritzan
51.500 euro gastatuko
dira eta bide publikoe-
tan ezinduentzako sar-
bideak egiteko 22.000
euro. Udal pilotalekuan
moldaketa lanak egite-
ko 30.000 euro erabili-
ko dira. Aldagelak mol-
datu eta goitiko har-
mailetara bertze sarbi-
dea egin nahi dira diru
honekin. Alkaiagako en-
presa mindegian mol-
daketa lanak egiteko
80.000 euro erabiliko di-
ra eta mendirako 4x4
autoa erosteko 30.000
euro. Modu berean,
30.000 euro erabiliko di-
ra herrilurrak berresku-
ratzeko hitzarmenean.
Elektrizitate-kableak lur
azpitik pasatzeko obra
zuzendaritzan bertze
50.000 euro gastatuko
dira.

4.617.977 euroko udal
aurrekontua onartu da
Andra Mari Erresidentziak 441.796 eurokoa izanen du

UTZITAKO ARGAZKIA

Itsaso Fagoagak Espainiako
Presidentearen Kopa irabazi du
Uztailaren 16 eta 17an jokatu zen Valentzian Ske-
et Olinpikoan Espainiako Presidentearen Kopa.
Azken urteotan Jone Fagoaga herritarrak irabazi
du txapelketa hau, baina aurten, falta zela apro-
betxatuz, Itsaso Fagoaga bere ahizpa gazteak es-
kuratu du garaipena. 15 urterekin, Itsasoren le-
hendabiziko garaipen handia izan da. 75 platere-
tik 57 hautsi zituen Fagoaga ahizpa gazteak. Bien
bitartean, Jone Fagoaga Belgrado aldean ibili da,
Europako eta Munduko Kopan parte hartzen. Le-
henik Europakoan aritu zen, eta Sanferminetako
oroiminez edo, ez zuen txapelketa ona egin. Mun-
duko Kopan aldiz, bikain ibili zen. Hamaseigarren
postuan akautu zuen eta bi platerengatik ez zuen
finalean sartzea lortu. Halere, 75 plateretik 66 hau-
tsi zituen, lehendik ere bere eskuetan zegoen Es-
painiako errekorra (63) aisa gaindituz.

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Tfnoa: 948637027 LESAKA

LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826
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Joseba eta Nerea
Xabier Ariztegi “San-

txin”ek irabazi zuen jo-
an den uztailaren 9an
Nafarroako hirugarren
mailako aizkolari txa-
pelketa. Iruñean egin
zen lehian ederki kos-
tata jauntzi zuen txape-
la 24 urteko etxalarta-
rrak. Hiru aizkolari neur-
tu ziren eta bakoitzak bi
kana-erdiko eta bi 45
ontzako moztu behar
izan zituen. Lan gogo-
rra egin behar izan zuen

Santxinek txapela lor-
tzeko. Gorriti hasi zen
aitzinetik lehenbiziko en-
borrean baina bigarre-
netik Ariztegik aitzin har-
tu zuen. Ez zuen inoiz
alde handirik lortu bai-
na zuenari eutsi zion eta
azkenean txapela jaun-
tzi zuen. Hau dela eta,
orain bigarren mailan
arituko da Xabier. Mar-
txa honetan segitzen ba-
du zer erran handia
emanen du aizkoraren
munduan. Gogor entre-

natzen badu bederen,
handienen parera aile-
gatzeko aukerarik ez
zaio faltako. 

Txotxongilo
ikuskizuna
Kultur Etxean

Ortziral honetan, uz-
tailak 29, txotxongilo
ikuskizuna izanen da
Kultur Etxean arratsal-
deko 8etan. «Bihar» tal-
deak eskainiko du eta
sarrera debaldekoa iza-
nen da. 

Xabier Ariztegi Nafarroako
txapeldun hirugarren mailako
aizkolari txapelketan
Txotxongilo erakustaldia izanen da ortziral honetan
Kultur Etxean

ARTXIBOKOA

Iruñeko txapelketaren ondotik 2. mailara pasatu
da Xabier Ariztegi. Argazkia joan den urteko bes-
tetakoa da, herri-kirol erakustaldikoa. Ikusiko ote
dugu aurten ere?

ETXALAR

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

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Uztailaren 16an haurren-
tzako puzgarriak izan ziren
igerilekuan. Badira urte ba-
tzuk udalak herriko ttikie-
nentzat joku hauek para-
tzen dituela. Urteroko arra-
kasta ikusita, aurten ere
goiz-arratsaldez izan zen
aukera puzgarrietan ibil-
tzeko. Eguraldi ederraren
laguntzarekin, haur pa-
rrasta ibili zen egun oso-
an.
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Nerea ALTZURI
Ekaitza elkarteak ho-

geita bortz urte bete di-
tuela eta, ospakizun
eguna izanen da larun-
bat honetan, uztailaren
30ean. Horretarako, el-
karteko zuzendaritza
batzordeak, sortu ze-
netik orain arte bazkide
izan diren guziak gon-
bidatu ditu. Ekitaldiak
arratsaldean eta ilun-
t zean  i zanen  d i ra .
19:00etan herri kirol pro-
ba konbinatua jokatuko
da, 30 urteko hamarka-
dakoen eta 20 urteko
hamarkadakoen artean.
19:45etan jokatuko den
pilota partiduan ere bi
belaunaldi izanen dira
aurrez aurre: Joseba Pi-
kabea eta Beñat Mitxe-

lena, Rafa Errandonea
eta Ander Agestaren
kontra arituko dira. Se-
bastian Lizaso eta An-
doni Egaña bertsolariak
ere lanean arituko dira
pilotalekuan. 21:00etan
afaria eginen da elkar-
tean, bertsolari eta an-
tzerkilariekin eta gero
Mikel Salaberri akor-
diolariarekin gaupasa
izanen da.

Pilota
txapelketa

Herriko pilota txa-
pelketan haunditan sei
bikote ari dira, kadete-
tan lau bikote eta ttikien
bi mailatan, pilotari gu-
tti aurkeztu denez, ez
da txapelketarik jokatu-
ko. Dena den, besteta-

ko hondar egunean, fi-
nalak jokatzen direne-
an, bi partidu jokatuko
dira aurkeztu diren la-
gunekin, bat bikoteka
eta bertzea eskuz ba-
naka.

Errepideari
buruz solasean
Iruñean

Uztailaren 15ean, Iru-
ñean izan ziren Arantza
eta Igantziko alkateak,
Vicente Arozena eta Je-
sus Mari Begino. Bi al-
kateak Nafarroako Go-
bernuko Herrilan De-
partamentuko zuzendari
nagusiarekin, Jose Luis

Etxabarrirekin eta Erre-
pideen Kontserbaziora-
ko Zerbtitzuko zuzen-
dari nagusiarekin, An-
gel Luis Rivasekin bildu
ziren, bi herriak N-121-
A errepidearekin lotzen
dituen NA-4020 bidea-
ren egoerari buruzko
kezka azaltzeko.

Arozenak eta Begi-
nok, bederen errepide
honetako bihurgune
arriskutsuenak molda-
tzea eskatu zuten. Ho-
rretarako, Igantziko ha-
rrobia prest dago lan ho-
rretan laguntza emate-
ko eta Herrilan Depar-
tamentuaren esku gel-

dituko litzateke zolabe-
rritzea. Hain zuzen, ha-
rrobira doan bideguru-
tzea eta zubia moldatu-
ko litzateke, baita San
Jose bihurgunean ere.
San Joseko baseliza ai-
tzinean ere moldaketa
lanak egin beharko lira-
teke.

Arantzako alkateak
jakinarazi duenez, Na-
farroako Gobernuak ar-
gi ikusten du lanak be-
harrezkoak direla, bai-
na beti bezala, dirua da
arazoa. Igantzi eta Aran-
tzako bidegurutzean
eginen den errotondaz
ere aritu ziren.

Ekaitza elkarteak
25. urteurreneko
ospakizuna eginen
du larunbat honetan
Pilota txapelketan sei bikote ari
dira haundien mailan

ARANTZA

ARGAZKIA: XABI ZUGARRAMURDI
Uztaileko lehenbiziko hamabortzaldiko taldea ageri da euskara barnetegian.
Orain eta abuztu osoan hiru talde izanen dira.

Ikasturte
bukaera
Bertizen

Ekainaren 17an Igan-
tziko haurrek ikasturte
bukaerako eskurtsioa
egin zuten. Goizean
Bertiz Abentura Parke-
an jostatu ondotik, arra-
tsaldean Bertizko Jau-
rerria bisitatzen izan zi-
ren.

IGANTZI



Asteazkena 3
19:30etan Suziriak eta
ondotik txistulariak he-
rria alaitzen ibiliko dira.
21:00etan zopak herri-
ko ostatuan.

Osteguna 4
11:00etan kalej irak
txistulariekin. 12:00e-
tan Meza Nagusia.
Ondoren salda beroa
h e r r i k o  o s t a t u a n .
17:00etan Mus eta
par tx is  txape lketa .
20:00etatik 22:30eta-
ra dantzaldia Migel An-
gel AGERRALDE akor-
deoilariarekin.

Ostirala 5
9:00etan gosaria he-
rriko plazan. 14:00etan
Herri bazkaria, arra-
tsaldean herri kirolak
eta ondotik dantzaldia
AGERRALDE  akor-
deoilariarekin. 22:00ak
aldera afaria herriko
plazan.

Larunbata 6
Haurren Eguna

Goizez eta arratsal-
dez  haurrendako jo-
koak (puzgarriak eta
motoak) eta ondotik
txokolatada. 20:00eta-
t ik  22:00etara eta
1:00etatik 4:30etara
dantzaldia TXAKOLI

taldearekin. Goiz al-
dera Rodeo America-
no.

Igandea 7
10:00etan kalejirak.
13:00etan Aizkora
apostua: X. Mindegia-
Senosiain. 17:00etan
Pilota partidak (C.D.
Erreka Pilota eskola-
koak). 19:00etan Tri-
kitixa ikustaldia (Lesa-
kako Trikitixa Tadea)
20:00etatik 22:30eta-
ra dantzaldia Migel An-
gel Agerralde akorde-
oilariarekin.

herriz herri
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Gazteluko Santo Domingo
bestak abuztuaren 3tik 7ra
Azken egunean Xabier Mindegia eta Senosiainen 
arteko aizkora desafioa jokatuko da

MALERREKA

• Logelak
• Gosariak, bazkariak, afariak…
• Eguneko menua eta 

asteburutan menu bereziak
• Ospakizunak, kinto bestak, etabar…
• Terraza

Tel: 948 450105 • Mug.: 647 043501

TXARUTA, S.L.
Iturgintza, Kalefakzioa eta Gasa

Tel: 948 45 17 63 - 659 77 00 15 • GAZTELU

Ongi pasa bestak!

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

ARG.: IRAIDE SAGARDIAK UTZIAK

Igandean pilota parti-
dak eta trikitixa ikus-
taldia izanen dira.

Uztailaren 12ko goi-
zaldean hil zen, erita-
sun larri baten ondo-
tik, Txema Aldabe Te-
lletxea, Urrotzen sor-
tu eta Donezteben bi-
zi zen euskaltzale su-
tsua. Euskaltegian, tti-
pi-ttapan, Kultur Zur-
kaitzan, Bidasoa Iker-
keta Zentroan lan egin-
dakoa, zinegotzi ere
izan zen Donezteben.
Bere hiletan kantatu-
tako bertso honek la-
burbiltzen du, nolabait,
bere bizi emankorra.
Txemari maitasunez
Gaztetatik izana haiz 
Lan ixilaren zalea, 
Herrian alde lanean 
Nekaezin langilea, 
Euskal kultura munduan 
Beti irikitzen atea,
Euskaltegian sorkuntzan 
Zabaldu huen bidea, 
Ttipi-ttapan kazetari 
Herriko berri emalea, 
Ikerketa zentroan bai 
Utzia duk seinalea, 
Musutruk ta eskuzabal 
Hainbat lanen egilea, 
Euskaldun euskaltzale ta
Euskararen maitalea.

Euskaltegiaren
sortzaile eta
ttipi-ttapako
berriemaile
izandakoa

Txema ALDABE
HERIOTZA
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Asteazkena 10
18:00etan proba konbi-
natuak: 1- desafioa mu-
tilen bi kuadrila artean.
2- Desafioa nesken 4
kuadrila artean.
20:00etanSUZIRIA he-
rriko etxetik, ondotik ka-
lejira Beti-alai txaran-
gareki eta erraldoiekin. 
21:30etan Baztan zo-
pak Ulibeltzak elkarte-
an 00:30etatik 4:00ak
arte Dantzaldia GAU-
BELA taldearekin.

Ortzeguna 11
San Tiburtzio Eguna

10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.
11:00etan Meza Na-
gusia Tiburzio Deuna-
ren ohorez. 12:15etan
Herriko gaztetxoen pi-

lota finala; txikiak, ume-
a k  e t a  k i m u a k .
17:00etan Frontenis
txapelketako finalak.
19:00etan Sunbillako
binakako segalari txa-
pelketa. 22:30etan su
artifizialak Astondoa pi-
rotekniaren eskutik.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia SALABE-
RRIrekin.

Ortzirala 12
Koadrilen Eguna

Goiz eta arratsaldez
kart  eta gazteluak.
10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.
10:00etan Gazteen txi-
rr indulari tza proba.
14:30etan Bazkaria
Bustitz ostatuan Beti-
Alai  txarangarekin.
19:00etan toka- aitzur-

zartana txapelketa.
Arratsadez eta gauez
dantzaldia SALABE-
RRIrekin.

Larunbata 13
Haurren Eguna

Egun guztian herria

barna t ren  txu txua
11:30etan goitibehe-
rak. 12:30etan akor-
deolar i  ta lde baten

Santiburtzio
bestak
abuztuaren
10etik 14ra
Egun haundian binakako segalari
txapelketa jokatuko da aurten ere

Ongi pasa bestak!Ongi pasa bestak!

FONDAFONDA
o s t a t u a

Donibane karrika 
Tfnoa: 948 45 01 80 

SUNBILLA

SUNBILLA

ARTXIBOKOAK

Koadrilen eguneko bazkalondoan giro ederra izanen da aurten ere, baita
biharamoneko goitibehera jautsieran ere.
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SUNBILLA

ARTXIBOKOA

San Tiburtzio egunean binakako segalari txapelketa jokatuko da aurten ere.
Iazkoan, Bidasoa auzoko bikotea izan zen txapeldun.

Sunbillako Udalak
Besta zoriontsuak 

opa dizkizue
sunbildar 

eta bisitari guztioi

Nissan Pick Up, Lada Niva,  
Nissan Patrolak motzak eta luzeak
Opel Frontera motzak eta luzeak

Terrano II eta Patrolak luzeak eta motzak

Iruribieta etxea
SUNBILLA
& 948 450 399
& 696 974 454

Besta ederrak pasa!!

emanaldia. 15:30etan
plater tiroketa. 17:00e-
tan t r i t ixa ja ia ld ia .
18:30etan pilota par-
tiduak: Amarika - Go-
rriti, Antxia - Elolaren
aurka. Nagore - Erran-
donea, Alustiza-Ar-
mendarizen aurka.
Arratsaldez eta gauez

dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Igandea 14
Ezkonduen Eguna

10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.
10:00etan mus txa-
pelketa. 12:00etan ige-

rilekuan haurrendako
probak.19:00etan Aiz-
kora: Ramon Latasa
Saria. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia JA-
LISKO BAND taldea-
rekin. 22:00etan Herri
afaria. 00:30etan TXU-
TXIN IBAÑEZ ETA JE-
SUS TAPIZ.
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Ortzirala 5
20:00etan  altxaferoak,
besteei hasiera emate-
ko. Ondotik kalejirak he-
rriko trikitilariekin.
21:00etan zopak herri-
ko ostatuetan. Gauez
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Larunbata 6
11:00etan kalejira he-
r r iko  t r ik i t i la r iek in .
13:00etan a izkora
apostua: Mindegia Era-
sunen aurka. Lana: 4
enbor 105 cm.koak eta
Telletxea anaiek 2 en-
bor zutik moztuko di-
tuzte. 18:00etan haur
jokoak. 20:00etan aiz-
kora apostua: Donato
Larretxea-Javier Min-
degia; Floren  Naza-
bal-Jon Telletxea. On-
d o t i k  a h a r i  j o k o a .
21:00etan trikitilariak
Alaitz eta Olatzen es-
kutik. 0:00etatik au-
rrera dantzaldia JA-
LISKO BAND  taldea-
rekin.

Igandea 7

11:00etan argi-soi-
nuak Iturengo txistula-
riekin. 12:00etan Me-
za Nagusia. 13:00etan
Aizkora apostua: Mikel
Mindegia-Tito Etxebe-
rria; Jose M. Olasa-
gasti-Jose L. Telletxea.
18:00etan haur joko-
ak. 20:00etatik 22:30-
etara dantzaldia JA-

LISKO BAND eta CHU-
CHIN IBAÑEZen es-
kutik. Gauez dantzal-
dia FRANZISKO akor-
diolariarekin..

Astelehena 8
10:00etan kalejirak.
11:00etan plater-tiroa.
17:00etan mus txa-
pelketa. Atsaldez eta

gauez dantzaldia LA-
JA eta ARRIZABALA-
GA trikitilarien eskutik.
22:30etan tortilla lehia-
keta.

Asteartea 9
11:00etan kalejira, Itu-
rengo txistulariekin.
Eguerdian herri kiro-
lak: herriko gazteen ar-

tean. 14:00etan herri-
bazkaria. Bazkal on-
doren karrika ronda Itu-
rengo txistulariekin.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia MODESTO
ORDOKI akordiolaria-
rekin. 0:00etan "Gai-
xoa ni" besteei bukae-
ra emanez.

PATXI OTXANDORENAK UTZIA

1976ko ekainaren 28an egindako aizkora apostuaren ondoko sari banake-
ta. Aurten ere izanen da aizkora aposturik, baina hain sariemaile panpoxik?

Herriko bestak abuztuaren
5etik 9ra
Larunbat eta igandean aizkora apostuak eginen dira

Karrikak
zolaberritzen
241.000
euroko
inbertsioa
eginen da
aurten 
ttipi-ttapa

401.  zenbakian
ageri zen Beintza-La-
baienen 2005-2008
Azpiegitura Planaren
barrenean onartutako
lanak. Herriko Etxeko
teilatua eta kalefakzioa
berritzea, hilerri berri-
ko bidea eta hilerri be-
rria egitea, azken hau
erreserban, aipatzen
ziren. Karrikak zola-
berritzeko ere 241.000
euro inbertituko dira
2005. urtean eta datu
hori aipatzea ahaztu
genuen.

BEINTZA-LABAIEN

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei

Beintza-Labaiengo Udalak
besta zoriontsuak opa dizkizue
herritar eta bisitari guztiei

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458

info@ttipi.net
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ttipi-ttapa
Eskolako Parkea

moldatzeko udalak egin
zuen konkurtsoak ez du
inongo enpresaren
erantzunik hartu, eta on-
dorioz, saiakera berria
eginen da heldu den irai-
lean. Eskolako Parke
osoa berritu eta txukun-
tzea aurreikusita dago
eta egitasmoak 60.000
euro gostako litzateke.

Ataka-beltza
okupatu du
Gazte
Asanbladak

Berriki arte koartela
izandakoaren beheko
partea okupatu dute
Gazte Asanbladakoek,

eta beharbada “mugia-
razi” ere geldituta ze-
goen prozesua. 

Berez, etxeari zein
erabilera eman eraba-
kitzeko leitzarren arte-
an bi inkesta eginak di-
ra lehendik, eta Zentro
Zibikoa egitearen alde-
ko aukerak bereganatu
zuen  ados tasun i k
gehien. Udal aurrekon-
tuetan ere diru zerbait
aurreikusita dago zen-
bait moldaketa egiteko.
Era berean, Gizarte Zer-
bitzuak “proiektu komu-
nitario” bat prestatzeko
proposamena landua
du, «zer egin eta nola
egin erabakitzerakoan
lagungarri izateko». In-

kestaren emaitzak bil-
du eta txostena presta-
tu zuen Gizarte Zerbi-
tzuak, eta talde politi-
koei aurkeztu zien.  

Eneko Aizpuru
Soto del Realen

Uztailaren 5ean Ene-
ko Aizpuru Baionan atxi-
lotu zuten Frantziako eta
Espainiako Poliziak el-
karlanean egindako
operazioan. Entzutegi

Nazionaleko epailearen
aurretik igaro ondotik,
epaileak espetxeratze-
ko agindua eman zuen. 

Jose Javier
Mujikaren
urteurrena

Uztailaren 14an be-
re heriotzaren laugarren
urteurrena betetzen ze-
la eta, oroimenezko eki-
taldia egin zen uztaila-
ren 17an, igandean. Mi-

guel Sanz presidentea
eta Nafarroako Gober-
nuko beste hainbat kon-
tseilari etorri ziren. 

Ehiztari bat
salatu du
Foruzaingoak

Foruzaingoak Leitza-
ko F.G.C.A., 52 urtekoa,
salatu du «beda garaian
isileko ehizean eta debe-
katutako armekin ari ze-
la» harrapatuta.

Eskolako Parkea
moldatzeko
eskaintza hutsean
gelditu da 
Udalak saiakera berria eginen du
heldu den irailean

ARGAZKIA: TERESA MARTINEZ

Azkenean ez da egin Sexualitateari buruzko tailerra
Leitzaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko Prebentzioko Programako lan-
gileak antolatuta, 14-16 urteko gaztetxoentzat sexualitate tailerra egitekoa
zen uztailaren 19tik 22ra. Azkenean, ordea, ez zen tailerra egiterik izan par-
taide faltagatik. Argazkian ageri den erakusketa ederra jarri zen udaletxe-
an, baina ikuslerik ez.

LEITZA

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA
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San Migel lapurtu
zutenekoa gogoratuz
1797an eraman zuten
aingeruaren irudia

1Juana Mari SAIZAR
XVIII.mendearen az-

ken aldera gertatutako
lapurretaren berri ema-
ten digu ondorengo kon-
takizunak 

1797ko maiatzaren
11n Behenafarretik eto-
rritako bederatzi lapur
San Migelen sartu ziren.
Hango sakristauari me-
hatxatuz elizeko gauza
asko eraman zituzten
eta hauen artean ain-
geruaren irudia. Motxi-
lan sartu ahal izateko,
lapurrek aingerua pus-
katu egin zuten, guru-

tzea eta burua gorpu-
tzetik bereiziz. Lapurre-
taren berria Larraungo
herrietara eta Uhartera
berehala zabaldu zen
eta handik abisoa bida-
li egin zen Araba alde-
ra, Gipuzko aldera, bai
eta Frantziara ere. Az-
ken i k ,  ma ia t za ren
30ean, herrietatik bil-
dutako gizon koadrilak
aingeruaren irudia aur-
kitu egin zuen Erratzun
(Baztanen), baino bu-
ruaren arrastorik ez. 

Lorenzo Igual go-
tzaiak san Migelen iru-

dia Iruñera ekartzeko
agindua eman zuen eta
han San Nikolas parro-
kian utzi egin zuten. Iru-
dia konpontzerakoan,
buru berria egin zioten.
Ekainaren 13an, Jain-
koari eskerrak emateko
asmoarekin, Iruñean
meza ospatu zuten bai
eta prozesioa egin ain-
geruarekin. 

1800eko maiatzaren
29an Iruñeko Korteak
atxilotutako hiru lapur
heriotz zigorrera kon-
denatu zituen: urkatu
egin zituzten, hain zu-

zen ere. Hori dela eta,
urtero, San Migel Iru-
ñean sartzen denean,

erresponsoa errezatzen
da Takonera delako to-
kian.

ARGAZKIAK: JUANA MARI SAIZAR

Jaione eta Jonen eskutik kantatuak bertsoak kan-
tatu zitzaizkion lehen aldiz San Migelen irudiari

ARESO

Laetitia, Sandrine eta Krispin
Sarako Izarra errug-

bi taldeak bere biltzar
nagusia egina du. Al-
daketak izan dira. 
Lehendakariak: Michel
Ordoki, Benat Loustau-
nau eta Patxi Jauregi. 
Diruzainak: Evelyne
Etxegarai eta Patxi Jau-
regi. 
Idazkari: Evelyne Etxe-
garay 
Bertze partaideak: Mi-
chel Brisson, Alain Lous-
taunau, Martin Goye-
netche, François Chau-
let, Joset Irazoquy, Mat-

hieu Sallaberry, Daniel
Dolosor, Michel Etche-
verry, Claude Etchega-
ray, Jean Luc Soudre. 
Aurten 30 jokalari iza-
nen dira haundienetan,
Paxkal Larronde eta Ma-
nu Aguerre ber itzultzen
dira Sarara. Jakinaraz-
ten dute entrenamen-
duak berritz hasten di-
rela abuztuaren 2an eta
haurrentzat irailaren
17an. 

Bertzalde, abuztua-
ren 2, 9 eta 16an indar
jokoak antolatzen di-
tuzte  errebotean. 

Ekitaldiak
plazan 

Udaz baliatuz elkar-
teek beren urteroko jai
nagusiak antolatzen di-
tuzte diru kutxen bete-
tzeko. Zazpiak Bat dan-
tza elkarteak berea uz-
tailaren 23an zuen. Ber-
tze kirol taldeen bestak
agorrilaren zehar ospa-
tzekoak dira 6an, Sara-
ko Izarra errugbi talde-
arena eta 20an pilota
taldearena izanen da. 

Era berdintsuan ira-
ganen dira ekitaldi au-
nitz egun guztietan: pi-

lota, dantza, bazkari eta
afari. 

Bertzalde agorrilaren
21ean ohiko kontra-
bandisten lasterkaldia
iraganen da. Arratsal-
deko 5etan lasterkariak
abiatuko dira Sarako
plazatik. Egun osoan es-
kulan eta bertze ekoiz-
pen azoka izanen da.

GR8 ibilaldia
Uztailaren 17an igan-

dearekin egin da GR8
ibilaldia Saran bukatu
dena. Hiru abiatze ziren
Kanbotik (25km) Ezpe-
letatik (16km) eta Sen-
peretik (8km). Orotarat
600 pertsonek parte har-
tu dute. 

Egun berean plazan
egin zen feria (eskulan-
gintza eta gastronomia)
43 pertsonek azaldu zi-
tuzten beren produkto-
ak. 

Errugbi taldeak urteko
biltzarra egin du
Hiru lehendakari izanen ditu 

SARA

TTIPI-TTAPA TELEBISTA

Ikastolaren besta egin zen uztailaren 16an. Ar-
gazkian, haurrak Elizanbururen aireak abesten.
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ttipi-ttapa
Alfonso XIII Espai-

niako Erregeak Alman-
dozen izan zuen istri-
pua irudikatzen zuen or-
ga suertatu zen garaile
uztailaren 17an egin zen
Baztandarren Biltzarre-
an. Almandoztarrek XX.
mende hasierako isto-
rioa gogoratu zuten, Be-
laten erregearen auto-
ak asto bat kolpatu eta
hil zuenekoa.

Ez zen Almandozkoa
eguneko karroza ikus-
garri bakarra izan. He-
rri guzietatik ekarri zi-
tuzten orgak Elizondo-
ko karriketara. Elizon-

doko sei koadrilek be-
raienak atera zituztela
kontuan hartuz, hogei
izan ziren desfilatu zu-
ten karrozak.

Urtero bezala, Es-
kuarak batzen gaitu izan
zen baztandarrak eta bi-
sitariak elkartu zituen le-
loa. Lan horretan na-
barmendu direnak ireki
zuten desfilea: Baztan
ikastolako ordezkari bat,
AEKkoa eta Baztanen
euskara mantendu duen
familia bateko lau be-
launaldiak. Desfilearen
ondotik, hainbat lagun
bildu zen Merkatuze-
laian bazkaltzera.

Almandozko orga garaile
izan zen aurtengo
Baztandarren Biltzarrean
Herri guzietako karrozak ikusi
ziren uztailaren 17an

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Elizondo-Elbete zeharbidea ireki dute
Bederatzi hilabetetako lanaren ondotik, uztailaren 14an ireki zuten berriz ere
N-121-B errepidean Elizondo-Elbete zeharbidea. Inaugurazio ekitaldian, Baz-
tango udal ordezkariekin batera, Miguel Sanz Nafarroako Gobernuko presi-
dentea eta Alvaro Miranda, Herrilan, Garraio eta Komunikabideetako kon-
tseilaria. Ez zen inaugurazio ekitaldi bakarra izan. Santiago karrikako bizi-
lagunek egun batzuk lehenago herri afaria egin zuten zolaberritutako karri-
kan. 73 lagun bildu ziren, bederatzi hilabeteko lanen ondotik, berriz ere ire-
kikia dagoela ospatzeko.

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

BAZTAN

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Almandozko karroza, Alfonso XIII. erregearekin.
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Launbeta 6
Gaupasa

12:00etan  Txupinazoa
tr ik i t i lar iek a la i tue.
14:30etan Herri bazka-
ria musikarekin alaitue
(aitzinetik txartela erosi
behar da). 17:30etan
Goitibeheren izen ema-
tea. 18:00etan II. Goiti-
behe ra  j a i t s i e ra .
20:30etan dantzaldia
TRIKIDANTZ taldeare-
kin. 22:00etan afaria
frontonian. 01:00etan
gaupasa TRIKIDANTZ
taldearekin. 06:00etan
DJ TXIKI. 06:00etango-
sarie su bazterrean.
Gan-Torri autobusa ego-
nen da.

Asteartea 9
Bezpera egune

21:00etan Baztanzo-

p a k  E t x e z u r i e n .
0 1 : 0 0 e t a n F R A N -
TZISKOrekin dantzal-
dia. 05:00etan gosa-
rie elkartetxean

Asteazkena 10
San Lorentzo Egune

10:00etan dianak txis-
tulariekin. 11:00etan
Meza Nagusia San Lo-
rentzoren omenez. On-
dotik sorpresa. 12:00-
etan luntxa Herriko
Plazan txistulariekin.
12:30etan Nafarroako
Jotak. 18:00etan aiz-
kora desafioa bi herri-
tarren artean: Felix
Etxeberria-Xeone.
20:00etan MEXICO
LINDO Mariatxi auten-
tikoak. 21:30etan zan-
pantzarrak txalapartaz
alaiturik. 0:00etan MO-

DESTOrekin dantzal-
dia.

Ortzegune 11
Gazte ta haur egune

11:00etan gosarie El-
kartetxean eta mus zi-
mizte txapelketa (gaz-
te ta helduendako).
12:30etan garai bate-
ko ohiturek berresku-
ratuz etxez-etxe ibil-
tzera! ARKAITZ eta
LEIRE Trikitilariarekin
(Zigaurre-Bordak).
14:00etan haurren
bazkaria Elkartetxean.
16:00etatik 19:00eta-
ra puzgarriak eta karts-
ak. 20:00etan dan-
tzaldia FRANTZISKO
akordeolariarekin.
22:00etan andreen
a f a r i a  f r o n t o n i a n .
00:30etan dantzaldia

FRANTZISKO akorde-
olariarekin. 05:00etan
xingerrada.

Ortzilerie 12
Zikiro Egune

11:00etan mus zimiz-
te txapelketaren fina-
la. 14:30etan zikiro ja-
tea. Sagardo kupela-
rekin “Txotx” egiteko

auke ra  i zanen  da .
16:30etan bertsolariak
e t a  t r i k i t i l a r i a k .
20:00etan dantzaldia
FRANTZISKOrekin.
22:00etan zikiro afa-
rie. 0:00etan dantzal-
dia FRANTZISKOre-
kin. Ondotik Gizajua ni
bestei amaiera emate-
ko.

JUANI MENDIBURUK UTZIAK

Iazko bestetan, zikiro-jateko eta bazkalondoko gi-
ro ederra.

Zigako San
Lorentzoak
abuztuaren
9tik 12ra
Aitzineko larunbatean herri
bazkaria eta Goiti-beherak

BAZTAN

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458
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Angela eta Xamo
Uztailaren 20an egin

zen Balleko Etxeko gan-
baran «Baztango ema-
kumeen egoeraren
diagnosia»ren aurkez-
pena. Aipatutako iker-
keta hau Soziologian
doktorea den Ernesto
Perezek zuzendu du eta
Soziologian lizentziatu
eta Gizarte Lanean di-
plomatua den Sara So-
to Ahechuren partaide-
tza izan du. Ikerketa egi-
terakoan, udalerriaren
alde demografiko zein
sozioekonomikoak az-
tertu dira eta ezaugarri
ezberdinak dauzkaten
hamar emakume talde-
ri elkarrizketak egin zaiz-
kie.

Baztango emaku-
mearen egoeraren diag-
nosia hurren landu nahi
den Udaleko Berdinta-
sun Planaren barnean
aitzin urratsa bezala
ulertu daiteke. Modu be-
rean, Berdintasun Plan
hau Baztan bailaran
2003. urtean onartu zen
Plan Estrategikoan ze-
hazten diren ekintza es-
trategikoei gehituko li-

tzaioke. Emakumearen
egoerari buruzko iker-
keta honek Nafarroako
Emakumearen Institu-
tuko dirulaguntza jaso
du.

Uztailaren 20ko aur-
kezpen ekitaldian Er-
nesto Perez ikerketaren
zuzendaria, Virginia Ale-
man Baztango alkatea,

Helena Urtasun gizarte
laguntzailea, Beatriz Al-
tzuart garapen agentea,
Jose Javier Bazterrika
zinegotzia eta ikerketa
egiteko elkarrizketatuak
izan diren emakume ho-
rietako batzuk izan zi-
ren.

Ikerketaren ondorio
nagusiei dagokienez,

Baztango emakumeek
ez dute orokorrean ja-
rrera sexistarik soma-
tzen, batez ere gazteek
etxeko lanen banaketan
izaten zen desoreka
hausten ari direla uste
baitute. Halere, emaku-
meek bere kezka ager-
tu dute, gizasemeekin
aurrez aurre jarriz gero,

Baztango emakumearen egoeraren
diagnosiaren aurkezpena egin da
Ikasketa aldetik prestatuak dauden arren, hori ez da lanean baliatzen

BAZTAN

ARGAZKIA. EDURNE ZUBIETA
Ernesto Perez ikerketaren zuzendaria eta Virginia Aleman alkatea, Baztan-
go emakumearen egoeraren diagnosiaren aurkezpenean.

Irurita-Elizondo
saihesbideko
lanak gibeleratu
Irurita eta Elizondoko
saihesbideko lanak be-
rriz ere gibeleratu egi-
nen dira. Afektatuei in-
formazioa emateko
epea urrian irekiko da,
berez maiatzean egin
behar bazen ere. 6 ki-
lometro luze izanen di-
t uen  sa i hesb i dea
2007rako irekitzea au-
rrikusia baldin badago
ere, Nafarroako Gober-
nuko Herrilan Departa-
mentuak atzerapenaren
berri eman dio Balleko
Udalari.

Juan Carlos
Olaetxearen
margolanen
erakusketa
Juan Carlos Olaetxea-
ren oleo margolanak
ikusgai daude uztaila-
ren 15etik abuztuaren
15era Elizondoko Jai-
me Urrutia karrikako
38an. Egunero zabalik
dago erakusketa 11:00-
etatik 14:00etara eta
18:00etatik 21:00etara.

FLASH

lanean berdintasunik ez
dagoela uste dutelako.
Uste hau, ikerketan egin
den azterketa sozio-
ekonomikoan baieztatu
da. Baztango emaku-
mea arras prestatua da-
go ikasketa aldetik, bai-
na bere jakituria hori ez
da gero Baztango lan
merkatuan baliatzen.
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Margari eta Koro

Sei hilabete juxtuz
egin dituzte Zugarra-
murdiko Ospitala berri-
tzeko lanak. Urtearekin
hasi ziren eta ekainaren
ondarrean finitu zuten.
Teilatua aldatu, lau pa-
retak indartu eta barne-
ko aldeko zolak eta ta-
bikak eman dituzte. Ho-
rrez gain, ikusgela iza-
nen den tokian 70 jar-
lekuko gradak ere pa-
ratu dituzte.  

Sorginkeriari buruz-
ko Museoa ere jarri be-
har denez, orain lan ho-
ri egitea gelditzen da.
Horretarako “Stoa, S.L.”
enpresa kata lanar i
eman zaio lana, eta
96.831,42 euroko au-
rrekontuakin sei hilabe-
tez finitua behar du izan.

Beraz, heldu den ur-
tearen hasierarako,
hainbertze urtez erori

hurrana ikusi dugun os-
pitalak arras bertze itxu-
ra izanen du.

Atxuriakoak
Hiru Errege
Mahaian

Arrakastatsua suer-
tatu zen Atxuria mendi
taldeak uztailaren 2ra-
ko antolatu zuen ibilal-
dia: denetara 16 lagun
abiatu ziren Hiru Erre-
ge Mahaira. Batzuk bez-
peratik joanak ziren Lin-
zako aterpera eta gai-
nontzekoak goizeko
5etan atera ziren herri-
tik. Zazpi oreneko ibi-
laldia egin zuten 2.400
metroko kaskora igan
eta itzultzeko,  eta nahiz
eta bidea franko gogo-
rra izan (elurra eta guz-
ti pasatu behar izan zu-
ten), jendea izigarri kon-
tent itzuli zen toki ede-
rrak ikusi omen zituzte-
lakoz.

Heldu den urterako
ibilaldia ere antolatuta

utzi zuten: 2006ko uz-
tailaren lehenbiziko la-

runbatean Orhi mendi-
ra joanen dira.

Ospitala berritzeko
lanak sei hilabetez
finitu dituzte
Orain Sorginkeriaren Museoa eginen da

ZUGARRAMURDI

ARGAZKIAK: MARGARI

Goitian, Ospitalea, obrak finitu ondotik. Beheitian, Hiru Errege Mahaiko kas-
koan ateratako argazkia.

Kultur Eguna eginen da abuztuaren
6an Axular eta Etxenikeren omenez

URDAZUBI

Axular eta Bruno
Etxenikeren omenetan
Egun Kulturala eginen
da abuztuaren 6an.
12:30etan, Idauze-Men-
diko kultura-oldarrak
bultzaturik, ederlanzale
gazteek osatzen duten
Maksagar taldeak «Xi-
beru@kom» ikuskizuna

aurkeztuko du, Xiberua
gaitzat hartuz kantatua
eta dantzatua. 13:15e-
tan Roger Idiart apezak
hitzaldia emanen du Eli-
za eta gauazkoa gaiari
buruz. 14:00etan ziki-
roa izanen da Joxe An-
gel musikariarekin eta
Zuberoko abesleekin

alaiturik. Zikiroan parte
hartu nahi duten urda-
zubiarrei sarrerako txar-
tela abuztuaren 6a bai-
no lehen eskuratzea
aholkatzen zaie, txarte-
lak murriztuak izanen
baitira. Txartelak India-
noabaita ostatuan iza-
nen dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Gan den urtean bezala, hainbat pertsonai espero
dira aurten ere Egun Kulturalean.
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ttipi-ttapa
Edu Zelaieta poeta

gasteiztarrak hasiko du
Maite ditugun olerkariak
izeneko olerki zikloa Ha-
tsa elkarteak larunbat
hun tan ,  uz ta i la ren
30ean. Hortik aitzina, hi-
labete oro muntatuko da
hitzordua. Beti hilabe-
teko azken larunbatean
izanen da hitzordua, eta
beti olerkari desberdin
batekin.

Aldi honetan, goize-
an Sarako Olain men-
dian oinezko ibilaldia
egin eta Zugarramurdi-
ko Anttonen Bordan
b azka ldu  ondo t i k ,
16:00etatik aitzinera Ox-
tikenean Bernardo Goie-
txe beratarra gitarran
duela, Edu Zelaietak
«Mugalde poetikaz, so-
lasean eta kantuan»

saioa eskainiko du. Edu
Zelaieta 1973an jaio zen
Gasteizen eta Euskal Fi-
lologian lizentziatua da.
Literaturari dagokionez,
Udako Euskal Uniber-
tsitateko Literatura Sai-
leko buru da eta litera-
turaren inguruko jardu-
naldiak antolatzen ditu. 

Urtean behin ager-
tzen dituen olerki eta
testuei jarraipen bat egin
nahi du Hatsa elkarte-
ak. Olerkia «humanoa-
goa» bilakaraziz, Aux-
tin Zamora elkarteko ar-
duradunak dioenez. Ira-
kurketa soila baino «hitz
bizia» anitzez adieraz-
garriagoa dela uste du
Zamorak. Eta zergatik
ez, bertan sortu truka-
ketari esker, proiektu be-
rriak abiarazi nahi lituz-
ke.

ARGAZKIA. STUDIO DE LA NIVELLE

Uztaila hastapenean, herriko pilotariak saritu dituzte
Herriko besten lehen egunean ere sariak banatu zituen andere auzapezak
Senpereko kirolarien artean. Motoziklismoan, kanoan, eskubaloinean, errug-
bian edo pilotan ari diren senpertar hoberenek irabazi dituzte sari hauek.
Etienne Bereau eskubaloineko ekiparen entrenatzaileak sari berezi bat ukan
zuen talderai eman dion laguntza haundiarengatik. Pilotako zenbait txapel-
dun ere ohoratu dituzte, hauen artean, Magali Comet 2004ko munduko ko-
pan zilarrezko domina ukan zuen gomazko paleta jokalaria, Olivier Haroça-
rene, txapelketa berean zilarrezko domina jaso zuen esku huska jokalaria.
Bixente Olaizola eta Damien Aguerre 2004ko Frantziako esku huska txapel-
dunak.

Hatsa elkarteak
olerki zikloa
abiatuko du
uztailaren 30ean
Edu Zelaietak solas eta kantu
emanaldia eskainiko du

SENPERE
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SORTZEAK
HERIOTZAK

Idoia Errekart, Senperekoa, maiatzaren
31n.
Jone Luberriaga, Senperekoa, ekaina-
ren 7an.
Mathilde Camille Juliette Schömberg,
Senperekoa, ekainaren 2an.
Dorian Bixente Irazabal, Senperekoa,
ekainaren 11n.
Dorian Daniel Michel Poupée, Senpe-
rekoa, ekainaren 13an.
Sarah Amorena, Senperekoa, ekainaren
21ean.
Leyana Harocarene, Senperekoa, ekai-
naren 27an.
Carla Iliana Andrade Triviño, Lesaka-
koa, uztailaren 10ean.
Naiara Rodriguez Lanz, Lesakakoa, uz-
tailaren 10ean.
Sara Goñi Otamendi, Berakoa, uztaila-
ren 7an.
Adrian Fuente Dominguez, Berroeta-
koa, ekainaren 22an.
Asier Fuente Dominguez, Berroetakoa,
ekainaren 22an.
Izan Elizetxe Reyes, Lekarozkoa, uztai-
laren 2an.
Xabier Bengotxea Agerre, Erratzukoa,
uztailaren 6an.
Maria Pilar Arroabarren Gomez, Berro-
etakoa, uztailaren 9an.
Lur Muratori Unanua, Elizondokoa, uz-
tailaren 11n.
Izaro Goienetxe Karrika, Amaiurkoa, uz-
tailaren 12an.
Iñaki Lazaro Garmendia, Elizondokoa,
uztailaren 15ean.
Oihan maritorena Etxeberria, Leitazkoa,
uztailaren 1ean.
Unax Merino Iparragirre, Leitzakoa, uz-
tailaren 13an.
Naroa Arrizurieta Telletxea., Leitzakoa,
uztailaren 12an.

EZKONTZAK
Joël Robert Michel Deffieux eta Béatri-
ce Lemaire, Senperekoak, ekainaren 4an.
Sylvain Jean-Pierre Thomas eta Valé-
rie Janine Marcelle Faivre, Senpereko-
ak, ekainaren 11n.
Benoît-Marie Gratien Camino eta Béa-
trice Comet, Senperekoak, ekainaren
18an.
Andoni Biurrarena Telletxea eta Ana
Maria Mendez Dupont, Montreal (Kana-
da) eta Bogota (Kolonbia), Beran, uztai-
laren 8an.
Manu Endara eta Sabine Tapia, Sara-
koak.
Raphael Delpech eta Nima Adan Douks-
yeh, Sarakoak.
Ronan John Cliffor eta Rosalia Castro
Bidegain, Irlanda eta Iruñekoa, Arizku-
nen, uztailaren 9an.
Francisco Apezetxea Sobrino eta Ele-
na Gonzalez Obregozo, Elizondokoak,
ekainaren 4an.
David Alegre Lagos eta Ana Belen Huar-
te Ugarte, Iruña eta Elizondokoa, uztai-
laren 2an.
German Dario Mendoza Yepes eta Ain-
hoa Petrikorena Gamio, Kolonbia eta Iru-
ñekoa, uztailaren 2an Elizondon.
Juan Miguel Altzugarai Galarregi eta
Meri Chichishvili, Elizondo eta Georgia-
koa, uztailaren 16an.
Francisco Jose Garcia Anton eta Sara
Ariztimuño Zabaleta, Leitzakoak, uztai-
laren 2an.

Pierre Jean René Bénard, Senperekoa,
ekainaren 24an.
Jacques Pierre Julien Chevret, Senpe-
rekoa, uztailaren 5ean.
Txema Aldabe Telletxea, Doneztebekoa,
uztailaren 12an, 46 urte.
Camille Maumy, Sarakoa.
Juan Bautista Etxekonanea Otxando-
rena, Beintza-Labaiengoa, uztailaren 20an,
81 urte.
Micaela Agerrebere Larralde, Arizkun-
goa, uztailaren 10ean,  85 urte.
Luis Laurnagarai Iriarte, Azpilkuetakoa,
uztailaren 4an, 80 urte.
Candida Urtsuegi Zelaieta, Elizondokoa,
uztailaren 4an, 73 urte.
Juan Francisco Subizar Sarratea, Le-
gasakoa, uztailaren 5ean, 71 urte.
Javiera Lanz Etxepeteleku, Lesakakoa,
uztailaren 12an, 89 urte.
Jose Etxarte Elizondo, Lesakakoa, uz-
tailaren 17an, 74  urte.
Jose Maria Salaburu Arrijuria, Irurita-
koa, uztailaren 17an, 61 urte.
Joaquin Goikoetxea Telletxea, Ezkura-
koa, uztailaren 18an, 67 urte.
Estefania Belarra Baztarrika, Eratsun-
goa, uztailaren 19an, 75 urte.

Txema ALDABE TELLETXEA
Herioak zaitu golpa 

Nahizta gogor egin aurka, 
Min gogorraren aurrean 

Goxua eta ausarta, 
Bizitzan emana zara 

Zer ikasia aparta, 
Bizitzari aterea 

Grazia eta txinparta, 
Seme ona anai fina 

Lagunen lagun xarmanta, 
Zurekin egotea izan da 
Gozamena bai galanta, 

Bihotzean edukiko 
Zaitugu sekula santa, 
Gero arte senar maite 
Zuretzat muxuak aita. 

ZURE FAMILIA ETA LAGUNAK
Gure saminarekin bat egin duzuen guztioi, mila esker. 

Donezteben, 2005eko uztailaren 12an. 

Txema 
ALDABE TELLETXEA

2005eko uztailaren 12an

Sobera abudo joan bazinen ere,
beti gogoan eta bihotzean

izanen zaitugu.

MALERREKAKO MANKOMUNITATEA
EUSKARA BATZORDEA.

Txema 
ALDABE TELLETXEA

Txema …
Barne gozo goxo;
Irri luze dizdira;
Izan izana izena;

Ginelako gara dira;
Berexi ezti lagun …

Erran bezala gero arte eta ez apuutu…
Besarkada bat hire joatearekin
sufritzen duen bakoitzarentzat.

MIKEL ETA BIKI
Donezto 2005eko uztailaren 12an
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A.A.
Txaruta pilota elkar-

teko pilotariek emaitza
politak lortu dituzte par-
te hartu duten hainbat
txapelketetan. Honela,
Tolosaldeko Hitza txa-
pe lke tan ,  I tu rengo
Ugaitz Elizalde eta Ar-
kaitz Untxalo txapeldun
izan dira ume mailan.

Altsasuko txapelke-
tan, Irurita eta Oronoz-
Mugairiko Joseba Apez-
tegia eta Joseba Ariz-
mendi txapeldun izan di-
ra kimu mailan.

Tafallako txapelke-
tan, Patxi Barberena iru-
ritarra txapeldun izan da
kadete mailan buruz bu-
ru eta Xabier Elizalde
iturendarra eta Unai
Arraztoa elizondarra txa-
peldun izan dira nagu-
sien mailan.

Barañaingo txapel-
ketan, Ugaitz Elizalde
eta Arkaitz Untxalo itu-
rendarrak txapeldunak
izan dira ume mailan.
Xabier Elizalde ituren-
darra txapeldun izan zen
nagusien mailan buruz
buru. Joseba Apeztegia
eta Joseba Arizmendi
(Irurita-Oronoz) txapel-
dunordeak izan dira ki-
mu mailan eta Garikoitz
Juanenea eta Xabier
Madariaga (Saldias-
Urrotz) txapeldunorde-
ak kadete mailan.

Hauetaz aparte, Baz-
tango txikiak (ume, ki-
mu eta haurrak) txapel-
dun gelditu dira Belatek
antolatutako Euskal He-
rriko Herriarteko txa-
pelketan eta txapeldu-
nordeak Euskal Herriko

Pilota Konfederazioak
antolatutako Euskal He-
rriko Herriarteko txa-
pelketan, Markinaren

aurka. Aipatutako bi txa-
pelketa hauetan Txaru-
tako bi pilotari (Dona-
mariako Igor Arregi eta

Iturengo Xabier Elizal-
de) txapeldunak suer-
tatu dira Arantzarekin
jokatuta.

Txarutako pilotariek emaitza onak
eskuratu dituzte uda hasieran
Baztango Txikiak txapeldun izan dira Belateko Herriarteko txapelketan

ARTXIBOKOA

Goitian, Belateko Herriarteko txapeldunak: Zalba-Trantxe, Apeztegia-Ariz-
mendi eta Gamio-Jauregi. Beheitian, Untxalo eta Elizalde iturendarrak, bara-
ñaingo tyxapela jantzita, Telletxea eta Begino igantziarren kontrako finalean..

PILOTA

Hainbat
txapelketa
erabaki ziren
sanferminetan

Iruñeko sanfermi-
netan burutu ziren he-
rri kirol erakustaldie-
tan, Nafarroako hain-
bat txapelketa ere era-
baki dira. Nafarroako
harrijasotze txapelke-
tan Iñaki Perurena lei-
tzarra izan zen txa-
peldun, Patxi Larre-
txea arraioztarra bi-
garren eta Beintza-La-
baiengo Josetxo Urru-
tia hirugarren. Lasto
altxatze txapelketan
Xabi Sein igantziarra
nagusitu zen, Iñaki Be-
reau, Oskar Telletxea
eta Iban Txoperena
herritarren aitzinetik.
Nafarroako hirugarren
mailako aizkolari txa-
pelketan Xabier Ariz-
tegi etxalartarra na-
gusitu zen. Txinga txa-
pelketan, Patxi Larre-
txea arraioztarra na-
gusi izan zen. 13 eta
15 urte arteko Nafa-
rroako Aizkolari Gaz-
teen Saria Garikoitz
Larretxea arraioztarra-
rentzat izan zen. Oihan
Larretxea beratarra hi-
rugarren izan zen eta
Beintza-Labaiengo
Alejandro Mindegia
bosgarren. Nafarroa-
ko ingude altxatze txa-
pelketa Beintza-La-
baiengo Josetxo Urru-
tiarentzat izan zen, 89
altxaldirekin. Altxaldi
kopuru bera egin zuen
Igantziko Xabi Seinek,
baina Urrutia lehen-
dabiziko aritu zenez,
beretzat izan zen txa-
pela. San Fermin Mo-
tozerra txapelketan
Oieregiko Esteban
Arruti izan zen garaile
eta Arizkungo Martin
Agerrea hirugarren.

HERRI KIROLA
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AGENDA
egunez
egun

g BESTAK

BEINTZA-LABAIEN
Abuztuaren 5etik 9ra
herriko bestak.  Xehetasunak
16. orrian.

BERA
Abuztuaren 2tik 6ra San
Esteban bestak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

GAZTELU
Abuztuaren 3tik 7ra Santo
Domingo bestak.
Xehetasunak 13. orrian.

LEITZA
Abuztuaren 10etik 15era
San Tiburtzio. Xehetasunak
erdiko gehigarrian.

SUNBILLA
Abuztuaren 10etik 14ra
San Tiburtzio bestak.
Xehetasunak 14. orrian.

ZIGA
Abuztuaren 9tik 12ra San
Lorentzo bestak.
Xehetasunak 20. orrian.

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Uztailaren 31n Sunbilla-
Goizueta ibilaldia eginen du
Ulibeltzak kirol taldeak.
Abuztuaren 6an Hiru Errege
Mahaira ateraldia eginen du
Ulibeltzak kirol taldeak.
Abuztuaren 28an Sunbilla-
Artikutza ibilaldia eginen du
Ulilbeltzak kirol taldeak.

g TXOTXONGILOAK

ETXALAR
Uztailaren 29an Bihar
taldearen txotxongilo
ikuskizuna Kultur Etxean
20:00etan.

g KULTUR EGUNA

URDAZUBI
Abuztuaren 6an Axular eta
Bruno Etxenikeren omenez.
Xehetasunak 21. orrian.
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TELEBISTAKO TXOKOA

«BIDAIAK» SAIOA TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Etxetik mugitu gabe
Munduan barrena bidaiatu
Aitzinekoak galdu badituzue, hel-
du direnak ez dituzue galdu be-
har. Uda honetan, Bestaz Besta
saioa ematen ez delarik, astearte
edo asteazken guziz Ttipi-ttapa
Telebistak «Bidaiak» programa es-
kainiko du, Xan Harriaguek lanki-
deak gidaturik. Izenak erraten duen
bezala, munduko herri ezberdi-
netako informazioak emanen di-
ra eta aldi guziz bertan izandako
eskualdeko lagun baten parteka-
tzea proposatzen dizuegu. Orain
arte Marokko, Ameriketako Esta-
tu Batuetako eta Kaukasori bu-
ruzko programak eman dira. he-
mendik aitzin Australia bisitatze-
ko parada ukanen dugu eta Pan-

txo Bidegainek, Senperen bizi den
Heletarrak, bere oroitzapenak azal-
duko dizkigu. Abuztuan, berriz, Ar-
gentinara joanen gara Iñigo Ola-
etxea lesakarrarekin. Gero, Xan-
ti Gonzalez hondarribiarrak kon-
tatuko digu nola 16 urtez mundu-
ko itzulia egin zuen emaztea eta
semeekin, berak egindako be-
launtzi batean. Azkenik, lasaitze-
ko eta eguzkian egonaldi baten
egiteko Kroaziara joanen gara baz-
tango bi neskekin, Idoia Gillenea
eta Oianko Garderekin.
Nolaz ez, Berako San Esteban
bestek programazioaren tarte za-
bala hartuko dute heldu den as-
tean Ttipi-ttapa Telebistan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 29,00 E (=)

Zerri gizena
1,165 E kiloa.   (-0,075)

Zerramak:
0,480 E Kg/bizirik. (-0,20)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 39 (=)
1.koa 3,16 (=)
2.koa 3,03 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,49 (=)
1.koa 3,28 (=)
2.koa 3,10  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   228,00 (-3,00)
idixkoak 260,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 180,00  (=)
idixkoak 205,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,95/3,01
Zaldi-behorrak: 1,67/1,87
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 6,35 / 6,55
8-10 kilokoak: 4,95 /5,45

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Uztailaren 8tik 15era bitarteko prezioak)

Gonzalo Tejada kontra-
baxu jolea, Euskal He-
rriko musikari zein kon-
posatzailerik argieneta-
koa dugu. Jazz laukote
eta boskote ugari zu-
zendu ditu, itzal handi-
ko bertze musikari au-
nitzekin kolaboratu du
eta jazz banda hala no-
la orkestra klasikoentzat
ere lan aunitz idatzi di-
tu. Disko askotan parte
hartu duen arren, hona-
ko «Encore» hau, bere
seigarrena dugu. «En-
core» lan sakon eta ma-
mitsua dugu, xehetasu-
nez betea eta talento
handiz zizelkatua. Mai-
la altuko jazz musika es-
kaintzen du eta, era be-
rean, eskurakoia da, be-
reziki komunikatibo eta
hurbila. Ondorioz, zaz-
pi tema luze hauetan,
kontrabaxuaren espre-
sibitate sendoa oinarri
delarik, erritmoen zirra-
rak eta armonien goza-
menen artean eroso sen-
titzen gara, lagun on ba-
ten ondoan bezala.

«Encore»

ELKAR, 2005
GONZALO TEJADA

DISKAK
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Beraien seme-ala-
bentzat zer nahi du-
ten galdetuz gero, gu-
rasoen erantzunik ohi-
koenak «zoriontsuak
izan daitezela» edo
«ez dezatela deusen
faltarik izan»dira. Bai-
na materiala ez da
guztia, hagitz garran-
tzitsua da beraien
emozioak manejatzen
erakustea, honela per-
tsona libre eta ardu-
ratsuak izaten ikas de-
zaten.

ZER EGIN:
- Haurraren portaera-
ri arreta jarri, norma-
letik kanpo dauden jo-
kabideak atzemateko,
adibidez, lo ongi ez
egitea edo oso ixilik
egotea…
- Nola sentitzen den
adierazten lagundu.
Laguntzen ahal diozu
adibideak jarriz: «Ni
kontent nago, eta
zu?». Bere sentimen-
duak lehen pertsonan

adierazten erakutsi,
hau da, «urduri nago»
eta ez «urduri jarri nau-
zu».
- Bere sentimendua
adierazteko modua ez
bada egokiena, hori
adierazteko bertze
moduren bat erakutsi.
Adibidez, «normala da
urduri egotea, baina
horregatik ez duzu lu-
rrean ostikorik jo be-
har».
- Bere emozioak bi-
deratzen lagundu, jo-

kuen, pasioen eta gi-
sako jardueren bidez.

ZER EZ EGIN:
- Ez zaie arazoei ga-
rrantzirik kendu behar,
«ez da horrenbertze-
rako» edo «hori ton-
takeria da» bezalako
esaldiekin, beretzat
garrantzitsua izaten
ahal baita.
- Oihuak edo meha-
txuak ez erabili, hau-
rrak portaera jakin bat
izan ez dezan.

- Emozioak ez debe-
katu. Blokeo emozio-
nal baten arrazoia izan
daiteke.
- Ez erabili «mutikoek
ez dute negarrik egi-
ten» bezalako esal-
d iak ,  komenta r io
hauek sexistak baiti-
ra eta haurra blokea-
tu edo gutxiago dela
sentitzera iristen ahal
baita.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Giz. Zerb.
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g ERAKUSKETAK

ARIZKUN
Uztailaren 2tik urriaren 2ra
Xabier Soubelet
margolariaren lanak ikusgai
izanen dira Sasternea
etxean.

DONEZTEBE
Ekainaren 30etik uztailaren
28ra Clara Santamaria
margolariaren oleoak ikusgai
Turismo Bulegoko
erakusketa gelan. 12:00etatik
14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara.

ELIZONDO
Uztailaren 22tik abuztuaren
31ra Mariano Sinués-en
margo erakusketa
Arizkunenea Kultur Etxean,
goiz-arratsaldez. Cultur
programazioaren barnean.
Uztailaren 22tik iraila
bitarte Ana Mari Marin
margolariaren lanak ikusgai
izanen dira Bergarenean.
Goizez 11:30etatik
13:30etara eta arratsaldez
18:00etatik 21:00etara.
Uztailaren 21etik iraila
bitarte Tomas Sobrino
Habans margolariaren
«Naturari begiradak»
erakusketa zabalik
Arizkunenean.

BERTIZ
Uztailaren 22tik abuztuaren
31ra Luis Garridoen margo
erakusketa Jaurerriko
jauregian, goiz-arratsaldez.
Cultur programazioaren
barnean.

ETXALAR
Uztailaren 8tik 24ra Eli
Mendiaren margo erakusketa
Kultur Etxean. Astetartez
10:00etatik 13:00etara eta
18:00etatik 20:30etara.
Asteburuak 12:00etatik
14:00etara eta 18:30etatik
20:30etara.

g OSPAKIZUNAK

ARANTZA
Uztailaren 30ean Ekaitza
elkartearen 25. urteurreneko
besta

JAKIN BEHARREKOAK

Emozioak trebetasunez
hezitzeko jarraibideak  
Nola sentitzen den adierazten lagundu behar zaio haurrari

ARTXIBOKOA

Bere emozioak bideratzen lagundu behar zaio haurrari, jokuen, pa-
sioen eta gisako jardueren bidez.

Bizi behar dugu

TXALAPARTA, 2005

Xanti ZAPIRAIN «Kaiku»

Hamar urte kalera atera gabe
igaro zituen gizon baten aho-
tsa da hau, katu bilakaturik
iluntasunean, orrialde zuri ba-
ten aurrean paratuta, argi ahul
baten pean. Hori da liburu ho-
nen abiapuntua. Isiltasun eta
erabateko bakartasunean bi-
zi behar duen pertsona baten
idazteko beharra, idatzi, orain-
dik bizirik dagoela ohartzeko.
Lehenengo pertsonan konta-
tua den arren, kolektibo oso
baten bizipenak ekartzen ditu
Zapirainek, Iparraldean erre-

fuxiatutakoena, GALen garai-
rik makurrenetatik hasi eta gaur
egunera arte.
«Oso ondo gogoratzen naiz
igande hartan bete-betea nen-
goe la ,  e ta  ar ra tsa ldeko
17:00etan gutxi gorabehera
Brigitte etorri zela. Garbi iku-
si zuen zein zen nire egoera,
eta hala ere ez zuen hitz bat
ere esan, ez orduan eta ez hu-
rrengo egunetan ere. Pastel
bat eman zidan, eta hura ja-
ten ari nintzen bitartean tele-
bista piztu zuen».

LIBURUAK
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nak egiteko. % 948 450383.

DONEZTEBE. Jatetxe ba-

tek langileak behar ditu. %

626 032050.

Peoiak: igeltseroak, elektri-

zistak, iturginak eraikin pu-

blikoen mantenimendurako.

Astelehenetik ortziralera,

8etatik 15etara. Informazioa

doan. % 948 199596.

Osasunbidea. Eskaintza:

126 erizain, 15 fisioterapeu-

ta, 14 langile sozial, 16 la-

borategiko teknikari, 14 izpi-

teknikari, 65 erizain-lagun-

tzaile, 57 zaintzaile, 37 ze-

ladore. Informazioa doan. %

948 199596.

Nekazaritzako ingeniari

teknikoak. 17 lanpostu Na-

farroan. Informazioa doan.

% 948 199596. 

Garbitzaileak. Lanpostu fin-

koak eraikin publikoetan,

ikastetxetan, ospitaletan. As-

telehenetik ortziralera 8eta-

tik 15etara.  Informazioa do-

an. % 948 199596.

Gidariak Lanpostu libreak:

Iruña, udaletxetan. Astean

35 ordu. Informazioa doan.

% 948 199596.

Abuztuan turistei inkestak

egiteko jendea behar da. %

619 829289.

Elizondoko Benito Menni

ospitalak auxiliarrak eta eri-

zain bat behar ditu udarako.

Horietako bat epe luzeko

kontratua egiteko aukera as-

korekin. % 948 452162 edo

Curriculuma Benito Mennin

utzi.

Baztango Zahar Etxeak or-

dezkapenetarako langileak

behar ditu. % 948 580730.

Editorial batek etxetik lan

egiteko 50 kolaboratzaile be-

har ditu Nafarroan. Informa-

zioa zehatza eta doan 371

Postakutxan, 06800 Merida.

LESAKA. Emakume bat be-

har da goizetan 3 orduz bi-

pertsona adineko zaindu eta

laguntzeko baserri batean.

%948 637968 - 659 843528

SUNBILLA. Ariztigain kan-

pinean lan egiteko pertsona

bat bilatzen dugu. % 948

450540.

DONEZTEBE. Ostatu bate-

an neska bat behar da ka-

marera lana egiteko eta ber-

tze neska bat garbiketa la-

28 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartzeko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

eskaintzen da udan lan egi-

teko. % 660 646100.

LANA
302 Eskaintzak
Dantxarineako Xareta os-

tatuan ostatuko zerbitzari ari-

tzeko pertsona bat behar da.

Hasiera batean udarakoeta

gerora ere segitzeko auke-

rarekin. Baldintza onak. %

661360084.

ETXALAR. Herriko Osta-

tuan asteburuetan ostatuko

zerbitzari aritzeko jendea be-

har da. % 948 635450.

ETXALAR. Herriko Osta-

tuan fregaderan aritzeko lan-

gileak behar dira, aste oso-

an aritzeko. % 948 635450.

IRUÑA. Pasteleriko obra-

dore batean lan egiteko 25

urtetik gorako neska bat be-

har da. Esperientzia ez da

beharrezkoa. % 948 220618

(Axun, dendako ordutegian).

IRUÑA. 35 urtetik gorako

emakume bat behar da Iru-

ñeko goxotegi-kafetegi ba-

tean lanean aritzeko. Egun

erdiko lana. Bidali kurrikulu-

ma, 100 apartatua, 31610

Atarrabia.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
DONEZTEBE. Pisua salgai

Parrokia karrikan. % 948

451977.

BERA. Pisua salgai, Ezte-

gara pasealekuan. Behea,

negoziorako egokia. % 686

503997.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
DONEZTEBE. Bigarren es-

kuko pisua erosiko nuke. %

628 725365.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELIZONDO. Pisua errentan

emanen nuke, hiru logela eta

kalefakzioarekin, Braulio Iriar-

te karrikan. % 676 707620.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
LEITZA. Leitzar bikote ba-

tek pisua hartuko luke erren-

tan. % 696 730177 (Mikel).

BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. % 618 969461.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEITZA. Taberna esku-al-

datzen da. Sukalde berritua,

terraza eta MINP. Erraztasu-

nak ematen dira. % 699

361194.

IRUN. Ostatua errentan ema-

teko hiri erdian. Hilean 900

euro. Bankuko abala beha-

rrezkoa. Partikularretik par-

tikularrera. % 636 858512

edo 943 614936.

LANA
301 Eskariak
Neska gaztea eskaintzen

da haurrak zaintzeko edo os-

talaritzan lan egiteko, Do-

neztebe inguruan. % 948

592115 (goizez).

Malerrekako neska gaztea

948 63 54 58

• ELIZONDO.  -2. eskuko
pisuak salgai. - Egoera hagitz
onean dagoen apartamentua
salgai. - 1.100 m2 dituen famili
bakarreko etxea salgai.
• DONEZTEBE.  - Eraikuntza
berriko eta 2. eskuko pisuak
salgai. - Eraikitzen ari diren bi
pisu salgai.
• BERA. -Pisu pare bat salgai.
-Terrenoak erosten dira.
• BAZTAN. - Eraikitzen ari diren
azkeneko 2 apartamentu salgai.
- Hainbat lur eremu eraikigarri
salgai.
• ELGORRIAGA. Eraiki behar
diren adosatuak salgai. Informa
zaitez.
• ITUREN. Erreforma behar
duen etxea bere baratzearekin
salgai.
ETXALAR. Eraikitzen ari diren
azkeneko etxe familiarra salgai
BAZTAN-BIDASOAN: baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai.

948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS



BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

BERDEGUNEAK ETA LORATEGIAK 
MANTENTZEA ETA ZUHAITZAK KIMATZEKO

LANAK EGITEKO LEHIAKETA
BERAko Udalak, berdeguneak eta lorategiak mantentzea eta zuhaitzak
kimatzeko lanak  egiteko kontratatzeako lehiaketa irekirako dei egiten du.

Kontratuaren xedea: berdeguneak eta lorategiak mantentzea eta zuhai-
tzak kimateko lanak egiteko kontratua.  
Esleipen modua: prozedura irekia, lehiaketaren bidez.
Kontrata aurrekontua: 43.000,- euro (BEZa barne)
Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean
argitara eman eta ondoko 27. egun naturala arte.
Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea: proposamenak aur-
kezteko epea bukatu eta 5. laneguneko 13:00etan.
Proiektua, baldintza tekniko eta klausula administratibo plegua eta gai-
nerako baldintzak interesatuen eskura udal bulegoetan eta 012 Infolocal
Zerbitzuan (Nafarroatik 012, eta Nafarroatik kanpo 948.217.012 telefo-
noetara deituz) izanen dira.

Bera, 2005.06.23
ALKATEA, 

Helena Santesteban Guelbenzu

dikoarengatik aldatu edo sal-

duko nuke. Taila 54, Shi-
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mano 105. 44 zenbakiko bo-

ta berriak. % 637 873969.

motoaren maleta opari. Ho-

be ikustea! % 687 736973.

Opel Corsa 1.7 DI autoa sal-

gai, 90 zaldikoa, 2001ekoa.

Egoera onean, garantia

abendura arte. %948 631054

edo 647 588844.

Gas-gas 250 Editron tria-

leko motoa salgai, 2003koa,

matrikulatua. % 647 588844. 

BMW 323 TI Compac autoa

salgai, 3 atekoa. 170 cv. Ga-

solina. % 635 696688

Opel Tigra 1.6 autoa salgai,

16 balbulakoa, egoera one-

an eta prezio onean. % 666

841383.

BMW M3 autoa salgai, full

equip., egoera onean. 10.818

euro (1.800.000 pezeta). %

696 794345.

Derbi FDS motoa salgai.

Egoera onean. 300 euro. %

619 960122 (20:00etatik au-

rrera).

Renault Trafic furgoneta sal-

gai. % 690 848529.

Audi A4 autoa salgai, 1900

TDI, 110 zaldikoa. % 605

717957.

Renault Clio 1.9D salgai, 90

cv. Egoera onean, hobe ikus-

tea. % 667 046452.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Monturako behorrasalgai,

baita hiru behoka ere, urte

betekoak. Mantsoak dira. %

639 050188.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
Donezteben arrantzako txa-

lekoa galdu dut, lizentzia eta

mater ia larek in % 660

166941.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Hiru ahotseko trikitixa sal-

gai. Ikasle batena, oso gutti

erabilia. Urte bat eta ongi

zaindua. % 667 675463.

Polen freskoa eta bikaina

salgai Goizuetan. % 948

514055.

Komedoreko armarioa eta

mahaiasalgai, antigualeko-

ak. Mahai 6 lagunentzat etxia

eta 10 lagunentzat erekia. %

948 450321.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
Karreterako bizikleta men-

Haurtzaindegi publikoak.

Bete behar da: haur zain-

dariak, hezitzaileak. Lan egu-

tegia: astelehenetik ortzira-

lera. Informazioa doan. %

948 199596.

Sukalde laguntzaileak, ka-

mareroak. Lanpostu finko-

ak. Ordutegia: 8etatik 15eta-

ra. Informazioa doan. %948

199596.

Elbarri fisikoak. Lanpostu

libreak: atezain, harreragile,

lorezainak erakunde publi-

koetan. % 948 199596.

Osasunbidea, Udaletxeak.

Derrioz, Fitero, Burlata, Be-

rrioplano, Iruña. Administra-

ri laguntzaileak behar dira.

Abudo sartzeko. Informazioa

doan. % 948 199596.

Laborategia. Teknikariak,

laguntzaileak, zeladoreak,

klinika laguntzaileak. Ospi-

taletarako lanpostu libreak.

Informazioa doan. % 948

199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Yamaha Fazer 600 motoa

salgai. Plato, pinoi eta kate

berriak. Gurpil berriak eta

Seat Ibiza D, Seat Ibiza 1.4 TDI, Seat Ibiza 1.9 SDI,
Seat Leon TDI, Seat Toledo TDI, Opel Corsa DI,

Opel Corsa Gasolina, BMW 320D, Peugeot Partner
D, Peugeot 405D, Suzuki Vitara HDI, Suzuki Vitara

gasolina, Peugeot 206D, Peugeot 205D

SAMPI ARAGON

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD,

Vitara HDI, Opel Zafira, Opel Astra, Terrano II,
Opel Combo, Galloper 5 ate eta Xsara HDI. 

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN SALMENTA
(6-10 HILABETEKOAK)

CLIO, MODUS, KANGOO, MEGANE,
LAGUNA, LAGUNA GRAND TOUR,

ESPACE, SEDAN, MEGANE GRAND TOUR

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

www.ttipi.infoA

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

KANPOSANTUA MANTENTZEA ETA KALEAK 
GARBITZEKO UDAL ZERBITZUAK KONTRATATZEKO

LEHIAKETA

BERAko Udalak, kanposantua mantentzea eta kaleak garbitzeko Udal
zerbitzuak egiteko kontratatzeako lehiaketa irekirako dei egiten du.

Kontratuaren xedea: kanposantua mantentzea eta kaleak garbitzeko
Udal zerbitzuak egiteko kontratua.  

Esleipen modua: prozedura irekia, lehiaketaren bidez.
Kontrata aurrekontua: 48.000,- euro (BEZa barne)
Proposamenak aurkeztea: Iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean

argitara eman eta ondoko 27. egun naturala arte.
Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea: proposamenak aur-

kezteko epea bukatu eta 5. laneguneko 13:00etan.
Proiektua, baldintza tekniko eta klausula administratibo plegua eta gai-
nerako baldintzak interesatuen eskura udal bulegoetan eta 012 Infolocal
Zerbitzuan (Nafarroatik 012, eta Nafarroatik kanpo 948.217.012 telefo-
noetara deituz) izanen dira.

Bera, 2005.06.22    
ALKATEA / La ALCALDESA

Helena Santesteban Guelbenzu



OIER MITXELE-
NA AROZENA
beratarrak
abuztuaren
10ean 5 urte
beteko ditu.
Bortz muxu
haundi Lesaka-
ko amatxiren
partetik.

MATHEUSek 13
urte bete ditu
uztailaren 23an.
Zorionak aita
eta Xebitaren
partetik.

30
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30303030 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3,5 EE. Bikoitza: 7 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,28EEko 13
edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3,5 edo 7 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

Elizondoko
AIMAR TELLE-
TXEAk abuztu-
aren 25ean 6
urte beteko
ditu. Zorionak
Xabier eta
Enekoren
partetik

JULEN eta OIER MITXELENAk
uztailaren 10ean eta abuztuaren
10ean, urtea eta 5 urte beteko
dituzte. Zorionak eta muxu handi
bana attatto eta amatxoren
partetik.

IRENE PETRIRE-
NA beratarrak
24 urte bete ditu
uztailaren 12an.
Zorionak moño-
ña attaren parte-
tik eta ongi pa-
sa. Muxuak.

GARAZI MIGEL-
TORENA MITXE-
LENA lesaka-
rrak 3 urte bete
ditu uztailaren
23an. Zorionak
atta eta amaren
partetik. Segi
alaitasun bera-
rekin. Muxu bat.

ANE BERASAIN
GOIA berata-
rrak 8 urte bete
ditu uztailaren
25ean. Zorio-
nak Kattalin,
amatxi, amoña
eta famili guz-
tiaren partetik.
Muxu bat.

Berako CRISTI-
NAk urteak bete
ditu uztailaren
23an eta horre-
gatik bere argaz-
kirik onena era-
kutsi nahi dizue-
gu. Noizko hu-
rrengo kontzer-
tua? Zorionak!

3 urte pasa dira
jaio zinenetik
zorionak etxeko
guztion partetik.

Uztailaren 20an
urtebetetzea
EKHINE nahi
genuke
ongi ospatzea.

ITSASO GOÑI
beratarrak uztai-
laren 25ean be-
teko du «heldu-
tasun» adina.
Urte askotarako
arkitekta! Ez
galdu alaitasuna
kanpeona! Muxu
haundi bat.

Sanjulurreko
PILI URROZ eri
zorionak uztai-
laren 18an bete
ditu urteak. Zo-
rionak lagunak,
ama, alaba eta
senideen par-
tez. Gonbitu ku-
batara.

GARAZI MIGEL-
TORENA MITXE-
LENA lesaka-
rrak 3 urte bete
ditu uztailaren
23an. Hiru mu-
xu haundi Le-
sakako amatxi-
ren partetik.

EÑAUT IPARRA-
GIRRE ZINKU-
NEGI etxalarta-
rrak 12 urte be-
teko ditu uztai-
laren 27an. Ha-
mabi muxu
handi atta, ama
eta bereziki Ai-
marren partetik.

JULEN ETA

NAHIA ITURRIA
GARCIA berata-
rrek urtea bete-
ko dute uztaila-
ren 29an. Zo-
rionak eta mu-
xu haundi bat
familiaren par-
tetik.

Etxalarko OIER
ETA MARKEL

ITURRIAk uztai-
laren 23an eta
abuztuaren
22an 10 eta 6
urte beteko di-
tuzte. Zorionak
Uxue, ama eta
attaren partetik.

Etxalarko OIER
ETA MARKEL

ITURRIAk uztai-
laren 23an eta
abuztuaren
22an 10 eta 6
urte beteko di-
tuzte. Zorionak
atautxi-amau-
txiren partetik.

JULEN OTXOTE-
KO ARLEGI le-
sakarrak 5 urte
bete ditu uztai-
laren 24an.

Uztailaren 24an
urtebetetzea
denok desio dugu
ongi ospatzea.

GARIKOITZ
TXOPERENA
SALDIAS igan-
tziarrak 3 urte
bete ditu uztai-
laren 4an. Zo-
rionak aita, ama
eta familiaren
partetik. Mu-
xuak. Lasai ibili.

AINHOA MAR-
TIN RODRIGUEZ
beratarrak 2 ur-
te eginen ditu
uztailaren
26an. Muxu
haundi bat
amatxi Pili eta
familiaren par-
tetik.

XABIER LARRE-
TXEA ALTZUGA-
RAI lesakarrak
5 urte beteko
ditu uztailaren
29an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

Lesakako NA-
ROAk urte bat
bete du uztaila-
ren 25ean. Zo-
rionak familia-
ren partetik, be-
rexiki aitatxi
Justo eta Mar-
txelen partetik.
Muxu haundi
bat.

Zorionak AIMAR eta bere aitatxo
ANGELeri. Aimarrek abuztuaren
3an urte bat beteko du eta aita-
txok uztailaren 12an bete zituen
urteak. Muxu asko familia guztia-
ren partetik eta berexiki amatxo-
ren partetik.

BEÑAT ETA XABIER MIGELTORE-
NA MARITXALARrek 6 urte eta ur-
te bat bete dituzte uztailaren 20an
eta 17an. Zorionak familia guzia-
ren partetik, berexiki Julenen par-
tetik.

Zubietako AI-
MAR IRIBARREN
JUANIKORENAk
abuztuaren 3an
urte bat beteko
du. Zorionak
atautxi-amautxi,
osaba-izeba eta
lehengusuen
partetik. Muxuk.

AINHOA GOÑI
beratarrak urte-
ak beteko ditu
uztailaren 29an.
Aunitz urtez
Etxalarko Joa-
nes, Nahia eta
Rabia zure
«haurren» par-
tetik.

www.ttipi.info

MADDIk 11 urte bete ditu uztaila-
ren 15ean. ANEk 8 urte bete ditu
uztailaren 25ean. Zorionak bieri
Kattalinen partetik.

Bera 948 63 74 04
SAN JOSE BEILATOKIA

Doneztebe 948 63 74 04
SAN PEDRO BEILATOKIA

Elizondo 948 58 19 59
FUNERARIA BAZTAN
TANATORIO BAZTANDARRA

Leitza 948 63 74 04
LEITZAKO BEILATOKIA

Lesaka 948 63 74 04
LESAKAKO TANATORIOA

irache
M a l d a e r r e k a  S . L .
F u n e r a r i a  B a z t a n

24 orduko zerbitzua
beilatokian eta etxean

trasladoak iruñea, donostia eta
irungo ospitaletatik edozein herrietara

loreak, hilarriak, eskelak,
errausketak eta zerbitzu osagarriak

Grupo Tanatorio Taldea
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