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Igantziko XV. mendi
bizikleta ibilaldia
UltzamakoPatxiCiak irabazizuen
irailaren 11n Igantziko XV. Men-
di bizikleta ibilaldia. Asier Ape-
zetxea aranztarra bigarren izan
zen. 88 txirrindulari atera ziren.2005eko irailaren 22a • XXV. urtea

33Ricardo Baroja
eskolak 25 urte
Berako Ricardo Baroja eskolak
25 urte bete ditu aurten. Hori os-
patzeko hainbat ekitaldi antolatu
dituzte urriaren 8an. Joxerra Lo-
pez zuzendariarekin izan gara.

03

406

04



2005/09/22 • 406.zbk.

02



2005/09/22 • 406. zbk.

DATUAK...

330303ttipi-ttapa

J. IRIGOIEN
Urriaren 8an izanen da 25. urteu-
rreneko ospakizun nagusia. Pen-
tsatzekoa da jendetza bilduko de-
la, ezta?
Seguru baietz! 25 urteotan eskolatik
pasatu diren ikasle, irakasle eta gu-
raso guztiak gonbidatu nahi ditugu
ospakizunetara. Momentu honetan
104 ikasle ditugu, 80 familia inguru,
etahoriekin tratuzuzenadugunezbe-
raiekin kontatzen dugu. Eta horietaz
gain, espero dugu ikasle eta irakas-
le izan ditugunak ere animatzea. He-
rrietan kartelak eta bazkarirako txar-
telak jarri ditugu salgai. Beran Erre-
kalde, Ikuiluetaeskolanbertan,Etxa-
larren Herriko Ostatuan, Igantzin Bi-
Biden eta Arantzan Burladan.
Zer erakutsi nahi du Ricardo Ba-
roja eskolak honelako ospakizun
borobilean?
Helburuen artean dugu Eskola Publi-
koaren papera eta baloreak aldarri-
katzea: integratzailea baita, den-de-
nak onartzen ditugulako; euskaraz-
ko irakaskuntza bermatzen dugula
gaur egun, euskara hutsezko eredua
dugu hemen; eta kalitatezko irakas-

kuntza, irakasleen etengabeko for-
makuntzan ari garelako. Irakasle ba-
koitzakberealdetikegitendituen ikas-
taroez gain, klaustro osoak parte har-
tuko duen bi ikastaro ditugu aurten.
Denaden,urteurrenospakizunaez
da egun bakar batera mugatzen?
Ez,hemendikgabonetarahainbatak-
tibitate prestatu ditugu. Nagusiena
urriaren 8ko besta izanen da. Gabo-
nak bitarte, bai eskolan eta baita Be-
rako Kultur Etxean ere, erakusketak
eginen ditugu: argazki eta bideo-era-
kusketa 25 urteotako irudiekin, bai
eskolakoak eta baita herrikoak ere,
eta gero, lehengo ikasgela bat irudi-
katzen duen erakusketa bat, pupitre
zaharrekin-eta.Bestalde,25.urtemu-
gari buruzko liburuxka argitaratu du-
gu, argazki, elkarrizketa eta kolabo-

razioekin… kamiseta bat ere atera
dugu. Azken batean, ospakizuna es-
kolatik herrira atera nahi dugu, herri
osoarentzat baita interesgarria.
Pentsatzekoa da hori dena presta-
tzen jende anitzek parte hartuko
duela?
Bai. Joan den ikasturtean deia egin
genuen eta haren ondorioz irakasle
eta gurasoak hurbildu ziren, eta lan-
kidetza estua garatu da. Denetara 5
batzorde sortu dira eta lan dezente
egin da. Horri esker atera da dena.
Eta ezin ahaztu ikasleen partehar-
tzea ere. Beraiekin egin dute kami-
setaren logotipoa, aldizkarian parte
hartu dute, argazki erakusketan ere
euren txokoa izanen dute,…
Nola laburbilduko zenuke 25 urte
hauek?
Aldaketa ugari gertatu dira: A eredu-
ko eskola izatetik D eredukoa izate-
ra pasatu da; irakasleak berdin; for-
makuntza sakonagoa da, baita es-
pezializazioa ere; lehen irakasleak
Don ziren, orain ez; ikasle kopurua
ere, lehen “kontzentrazio eskola” zen
eta orain ikasleak 3 ikastetxetan ba-
natzen dira… eta hola beste hainbat!

• 25 urte bete ditu Berako
Ricardo Baroja ikastetxeak.
Urtemuga ospatzeko, gabonak
bitarte hainbat jarduera eta
erakusketa antolatu dituzte.

• Urriaren 8an izanen dute
besta egun handia. Goizeko
11etan hasi eta arratsaldeko
7ak bitarte, erakusketak,
haurrendako jostetak,
bertsolariak, txarangak,
bazkaria, kantuak,
helduendako musika eta
apar-besta.

• 104 ikasle dituzte aurten,
guztiak euskaraz ikasten.

«Ospakizunarekin Eskola

Publikoaren papera eta baloreak

aldarrikatu nahi ditugu:

integratzailea izatea, euskarazko

irakaskuntza bermatzea eta

irakaskuntzaren kalitatea»
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ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Joxerra LOPEZ Berako Ricardo Baroja eskolako zuzendaria

«25 urteotan eskolatik pasatu diren
ikasle-irakasleak gonbidatzen ditugu»
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Xan HARRIAGUE

Eskualdeko haurtzaindegiek es-
kaintzen dituzten leku gehienak bete
dira. Izan ere, Baztan, Bera, Senpe-
re eta Leitzako haurtzaindegietan es-
kaintzen diren lekuen %91,7a oku-
patuak dira.
Leitzan, 40 haur dira eta 2 toki gel-

ditzen zaizkie.Beran 51dira eta 59ko
muga dute. Senperen izena eman
dutenak 120 dira, baina egunero 36
baizik ez dituzte hartzen. Lan egite-
ko modua ezberdina da. Haurrak ez
du egunero joan beharrik. Aldiz, joa-

tekotan delarik lekua erreserbatu be-
har dute gurasoek. Azkenik Bazta-
nen, momentuz 50 haur dituzte eta
bertze 6 toki libre gelditzen dira.

HaurtzaindegirikbeteranoenakLei-
tzakoa eta Elizondokoa dira, duela 18
eta 15 urte hasi baitziren euren zer-
bitzua eskaintzen. Hasieran arrakas-
ta ona izan zuten, eta berrikiago, due-
labospaseiurte,kopuruenaldetikgaiz-
ki ibili ziren.Baztanenzuzendariaden
Kristina Goñik erran digun bezala
«haur guti genuelako ixtekotan egon
ginen, bainan azken urteotan berriz
eskaera izugarri igo da. Gaur egun

boom-a somatzen dugu». Arrakasta
horren froga ditugu, Senperekoa eta
Berakoak. Duela urte batzuk ireki di-
ra, baina berehala bezeroak aurkitu
dituzte.

Naiara Arbelaitz Berako haur-
tzaindegiko zuzendariaren arabera,
«gurasoen tarteanaunitzdirabiek lan
egiten dutenak, eta horregatik esker-
tzen dute gure laguntza. Baina ber-
tze batzuen kasuan, haurraren gara-
penean izatenahaldugungarrantziaz
ohartu dira. Etxean, haur ttikia maiz
arreta guzien erdigunea da eta nahi
duenaegindezake.Hemenberrizber-
tze ingurumenbateanda.Ezdagehia-
gobakarra». Leitzako hezitzailea den
Karmele Lazkanok azpimarratu nahi
izandigu ikuspuntupedagogikoa,«ur-
te horietan oso aberatsa da gaztea-
rentzat erreferentzia asko izatea, bai
gurasoak edo tutoreak, baita familia-
tik kanpo dauden bertze pertsona ba-
tzuk ere, hezitzailea edo adin bereko

ttipi-ttapa

Eskualdeko haurtzaindegiak handitzen ari dira. Aunitzen ustez
bikotean biak lanean aritzearen ondorioa da. Kasu batzuetan egia
da, eta gurasoek horregatik uzten dituzte haurtzaindegian. Baina
bertze batzuetan, berriz, haurraren garapenerako urte bereziak
direla eta, ona iduritzen zaie gurasoetaz aparte bertze
erreferentzia batzuk izatea, hezitzailea edo adin bereko laguna.

BERA, ELIZONDO, LEITZA ETA SENPEREN ZABALIK DAUDE

Kasik 300 haurrendako lekua dute
eskualdeko 4 haurtzaindegien artean

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Elizondoko haurtzaindegian ari diren neska-mutiko taldeetako bat, bere hezitzaileekin.
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Haurtzaindegiak hez-
kuntza sisteman sar-
tzekoproiektuabultza-
tzenarizarete.Azaltzen
ahaldiguzuzeintzukdi-
ren zuen arrazoiak?
Nafarroakohaurtzainde-
gi sareasortuzenean,gi-
zarte zerbitzuetatik eta
hezkuntzatik landutako
proiektua izan zen: ba-
tez ere amak lan merka-

tuan sartzeko laguntza
modu bezala: Europako
hainbat tokiko esperien-
tziak baikorrak izan dira.
Baina, nahiz eta 0 eta 3
urte bitarteko haurrak
izan, horren gibelean
proiektu pedagogiko bat
egon behar du. Gaur
egun gai berezi batzuk
lantzen dira baina egoe-
ranahikonahasiada.Ba-

tetik bertzera aunitz al-
datzen da. Metodologia,
didaktika… hezkuntza
sistemak erabaki behar-
ko lituzke, eta bitarteko-
ak ere eman. Langileen
hilabetesariakezduHez-
kuntzakoekin zer ikusi-
rik, aunitzez apalagoak
dira, lan baldintzak as-
koz txarragoak. Guk ez
dugu planteatzen derri-
gorrezkoa izatea, gura-
soen esku egon behar
du. Baina nahi dute-
nentzatbaldintzaonetan
izan dadila. Horrela lan

05
lagunak. Sozializazio fase hori
garrantzitsua da haurraren etorki-
zunerako».

BI ASTE ETA ERDIETATIK
HIRU URTE ARTE

Aipatutako herrietan, azpiegitu-
rak eta egoerak ezberdinak direla-
ko, eskaintzen diren zerbitzuak eta
onarpenerakoezaugarriakaldatzen
dira.Senperendirahaurgazteenak
hartzen, bi aste eta erditik goiti. Be-
ran, legeak dioen bezala, 16 astez
goitikoan hartzen dituzte. Elizon-
don, berriz, haurrak 9 hilabete be-
har ditu. Azkenik, Leitzan, oinez ibi-
li behar du edo urtea egina izan be-
har du. Senpereko, Baztango eta
Bortzirietako haurtzaindegian baz-
kariak ematen dituzte. Leitzan, al-
diz,gutti batzukeskatuzutelakoaur-
ten ez dira ematen. Senperen 11
orduko haurtzaindegia da. Elizon-
don eta Beran 8koa, eta Leitzako-
ak, berriz, 6 ordu eskaintzen ditu.

ESKAINTZEN DITUZTEN
BERMEAK

Haurtzaindegiak edo behar ba-
da aitzin eskolak, lantzen dituzten
gaiakbizitzarakooinarriakdira.Adin
ttikietakoak izanik askoz gehiago
babestuak izan behar dute. Segur-
tasunagatik ere, haurren kopurua-
ren mugak jarriak dira. Leitzan, adi-
bidebezalahartzeko,Karmelekazal-
du zigun 40ko taldea hirutan bana-
tua dela. Urtea eta urte eta erdi ar-
tekoak 12 dira eta talde bat osatzen
dute bi hezitzaileekin, laguntza
gehienbehardutenakbaitira.18eta
24 hilabete dituzten 12 haurrak be-
rriz, bertze hezitzaile batekin dira.
Azkenik,helduenak,2urtekoak, lau-
garrenhezitzailebatekin.Bertzehe-
rrietan antolamendua berdintsua
izaten da.

Hezkuntza sisteman sartuak ez
badiraere,hezitzaileguziek irakasle
baten maila dute. Ardurak dituzte-
nak, denek dute haur hezkuntzan
diplomatura edo psikologia edo pe-
dagogian lizentziatura. Hizkuntzari
dagokionezEGAeregaldetzenzaie.
Beraz, haur ttikia bertze batzuen
esku uztea ez bada erraz, jakin be-
har da profesionalak direla eta mai-
la ona eskatzen zaiela.

Finantzaketaren aldetik, haur-
tzaindegiko gastu gehienak Nafa-
rroako Gobernuak ordaintzen ditu.
KristinaGoñikerranzigunez,«Baz-
tanen, %55a Nafarroako Gober-
nuak ordaintzen du. Udalak %25a
jartzen du eta gainerako%20a gu-
rasoen esku gelditzen da».

HAURRAREN GARAPENA HELBURU

Karmele Lazkano Leitzako hezi-
tzaileak aipatu digun bezala, ordu ho-
rietan ukitzen diren gaiak oso zehatzak
dira. «Lan arlo berezi batzuk segitzen
ditugu, haurraren garapenerako oso
garrantzitsuak izanendirenak. Beti ere
joko, kantu edo ipuinen bitartez, saia-
tzen gara, psikomotrizitatea, hizkun-
tza, komunikazio,errepresentazioa, in-
gurune soziala, afektibitatea eta auto-
nomia lantzea». Kristinak, eskolako
egunbatenantzhandiaduenegitaraua
ere azaldu zigun. «8etatik 10ak arte,
harrera egiten dugu, haur guziak ez di-
relako ordu berean etortzen. 9:45etan
denekhor izanbehardute.Ondotik, or-
du erdi hartzen dugu bakoitzak aipa-
tzeko nola iragan duen gaua edo as-

teburua. 10:15etan berriz, helburu pe-
dagogikoa duen jarduera egiten dugu,
11akarte.Orduan,gosaltzendugu.Le-
henagobakoitzakbereaekartzenzuen.
Baina ohartu ginen jelosiak izaten zi-
rela, beraz orain, udalak ordaintzen du
eta denek berdina dute. Gero, egural-
diak uzten bagaitu, kanpora ateratzen
gara, eta hor maiz joko libreak izaten
dira.Gutti gorabeheranahidutenaegi-
ten ahal dute. 12etan goiza bakarrik
egiten dutenak edo etxean bazkaltzen
dutenak ateratzen dira. Bertzeen arte-
an,berriz, ttikienekbazkaltzenduteeta
ondotik handiagoek, beti bi txandetan
ibiltzen gara. Arratsaldeko egitaraua,
siesta egin eta gero, goizekoa bezala-
koa da».

Jon ABRIL Berako zinegotzia

“0-3 urte artekoa Hezkuntza
sisteman sartu beharko litzateke
derrigorrezkoa izan gabe”

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE
Berako Mukixu udal haurtzaindegian, neskatxak serio lanean.
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• IRAKURLEAK MINTZO •

Mecoko euskal
preso politikoak
oinarrizko
eskubideen
defentsan
Akordio, prozesu, elka-
rrizketa…solasakbarra-
barra aditzen dira egu-
notan. Bide horretan,
Euskal Preso Politikoon
Kolektiboak isolamendu
politikoarenbukaera,sta-
tus politikoaren onarpe-
na eta beronek dakar-
tzan eskubide guziak al-
darrikatzeko borroka di-
namika abiatu genuen
joandenurtarrilaren3an.
Bertzalde, Mecon ema-
kumeon gartzelan bizi-
baldintzen etengabeko
murrizketak jasan ditu-
gu azken hilabeteotan
batezere.Arrazoihauek
guziak medio, oinarriz-
koeskubideendefentsan
maiatzetik borrokaldia
abiatua dugu.
Hainbat gartzelatan be-
zalatsu, hemen ere zu-
zendarialdaketa izange-
nuen. Aldaketa gauzatu
ondoren, betiko gisan,
zuzendariberriarekinau-
dientzia eskatu genuen
eta ordura arte kolekti-
bomoduanonartuak iza-
nak baginen ere, zu-
zendari berriak gure ko-
lektibotasuna onartzen
ez duela adierazi zigun.
Joan den negu osoa bi
preso politikok berogai-
lurik gabe eman zuten,
maiz euren ziegetan 10º
baino tenperatura ba-
xuagoekin.Kirol etaber-
tzelako jardueretan par-
te hartzeko murrizketak
ditugu.Azkenekourtean
aurrez aurrekoak aste-
burutan egiteko arazo
eta trabakditugu.Hamar
lagunen zerrenda ospe-
tsua ezarri berri sigute,
sei hilabetean behin al-
dagarria. Bi modulutan
gintuzten lehen, lau mo-

dulutan banatu gaituzte
orain (hauetako bat ha-
gitzez txikiagoa eta bizi-
baldintzakaskarragodu-
na). Bistan da murrizke-
tadenak isolamendupo-
litikoaren islada eta on-
dorio direna.
Hauguziaguti balitz, eta
2.graduangaudelakon-
tuan izanik, urtarrilean
zuzendari berriak «ai-
sialdi eta patio zigorra»
betetzeko modua alda-
tu zuen. Aurreko zuzen-
dariarekin 4 patio ordu
genituen goizez, zigorra
arratsaldez modulu ba-
rreneanedoziegetanbe-
tetzen genuelarik. Orain
berriz, egun osoan ze-
har betetzen dugu, pa-
tioordubakarrarekin.Ai-
patzekoa da isolamen-
du zigorra beteta 2 pa-
tio ordu dugula. Hortaz,
aisialdi eta patio zigorra
isolamendu zigorra bai-
no arinagoa bada ere,
gogorragobilakatzenda.
Honi guziari eguneroko
anekdota mordoa gehi-
tu beharra zaio.
Gai hauei guziei irtenbi-
dea emateko beharra
agerian utzi diogu zu-
zendariari instantzia eta
idatzi ezberdinen bidez,
baina egun ez dugu ino-
lako erantzun edo jarre-
ra aldaketarik jaso. Ho-
nengatik guziarengatik
eta irtenbide bat bilatze-
ko asmoz, maiatza ha-
sieran borrokaldia abia-
tu genuen; moduluka,
txandaka plante gogo-
rrak eginez; alegia, gu-
reziegetansartzerauka-
tuz arrastaka eramanak
izan arte, eta ondotik
errekuento apurketa,
plante informatiboaketa

kontzentrazioakburutuz.
Zuzendaritzaren parte-
tiksolaserako inolakobo-
rondaterik somatzen ez
dugunez, eta borroka
hau hasi genuenetik lau
kide (hauek 10. artiku-
luarekin) eta gurekin ba-
tera borrokan zebiltzan
bi kide preso politiko an-
tifaxistaurrundudituzte-
la kontuan izanik, borro-
kaldiarekin segituko du-
gu adierazitako gai ho-
rien irtenbiderako jarre-
rarik agertzen ez digu-
ten bitartean.
Horrelako egoerak eta
okerragoak bizi ditugu
egun hainbat estatutan
barreiatuta gaituzten
euskal preso politikook.
Gure engaiamendua ar-
gia eta tinkoa da, kolek-
tibo gisa dagozkigun es-
kubideak errespetatu
daitezela; halaber, Eus-
kal Herriari dagozkion
eskubideak eta bertako
biztanleon nahia erres-
petatzea. Gure borroka
etakonpromezuak,eus-
kal herritar ororenak, bi-
deratuko baitu gure he-
rriaren etorkizuna. Sta-
tus politikoaren alde,
Euskal presoak Euskal
Herrira!

Zaine REKONDO
Mecon giltzapeturik
gaituzten 12 preso
politikoon izenean

Elkarlanean
Adostuz, Ibon
Uste dut zure kasoan,
aukera bat baino gehia-

go izan dituzula Elkarte-
ko komisioak eta Ikas-
tolako tabernaren anto-
latzaileak, legitimitate
osoarekinhartzendituz-
ten erabakiak zurega-
natzeko.
Horregatik, ez nuen es-
pero egin dituzun gal-
derak Ttipi-ttaparen bi-
dez iritsiko zirenik. Nere
ustez,ezdaegokiena ja-
kindamaiztasunezelkar
ikusteko aukera dugula.
Zuk jakingo duzu, zer-
gatik erabili duzun bide
hau.
Nik, Umore Ona Elkar-
tek festetako aurtengo
programan publizitatea
ez jartzekoarrazoiak(bat
baino gehiago), ez dut
komunikabidez azaldu-
ko. Ez zait egokiena iru-
ditzen gai hau prentsa
bidez zabaltzera, izan
ere, estatutoek adieraz-
ten duten bezala, komi-
tsioakhartzendituenera-
bakiak, ezarritako mo-
duan argituko baitira,
bazkiden batek eskaera
egin da edo batzar oro-
korrean.
Bestalde,aipatunahinu-
ke Elkarteak bere 21 ur-
teetan, bere laguntza
ematen eta antolatzen
ihardunduela,motaguz-
tietako ekintzetan, ba-
tzuetanbakarriketabes-
te batzuetan aldiz, fes-
tetako programaren ka-
suanbezala,herrikobes-
te talde batzuekin, beti
burutu diren ekintzak
adostuz, baita publizita-
tearena ere. Eta aurten
iragarkiaren kasuan, ez
da hala izan.
Horidelaeta,esperodut,
hurrengo urtean antola-
kuntza eta helburuak el-
karlanean onartuz egin-
goditugula,azkenekour-
teetan bezala.

Umore Ona Elkarteko
Lehendakari
Miguel Jose

Lekuona Salaberria

Eskutitz guztiekin batera, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bidali behar dira. Bertzela,
ez dira argitaratuko. Iritzi ezberdinek tokia izan
dezaten, ez da komeni makinaz idatzitako 25 lerro
baino luzeago idaztea. Laburtu beharra izanez
gero, ttipi-ttapak bere esku izanen du horretarako
eskubidea.
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«Nire irudiko, jende
nobleak ziren
Ameriketara artzain
joan ziren gazte haiek,
eta jakintsuak bere
gisara: inork baino
gehiago zekiten
bizitzaz eta naturaz,
noiz egin behar zuen
euria, txorien kantuak
ezagutzen zituzten,
bazekiten egurra noiz
moztu behar zen,
abildade sanoa
zuten… Baserriko
jendea ezberdina da.
Haien aldean gu ez
gara ezertarako gai»

Ana Mari MARIN
Elizondoko margolaria
Berria 2005-09-04

«Norberak erabakitzen
du noraino izan nahi
duen aske eta non
jarriko duen bere
muga. Beste kontu bat
da gauza batzuei
diezun beldurrak
baldintzatzen duela eta
eragiten duela
autozentsura logiko
bat. Gaur egun,
Madrildik etortzen diren
epai magiko horiekin,
eta edozein unetan
aurki ditzakegu
Sebastian Lizaso eta
Iñaki Murua kartzelan».

Xabier SILVEIRA
Lesakako bertsolaria
Berria 2005-09-04

Berria 2005-09-04

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Patxi IRAZOKI
Igantziko kirolaria

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA
ATERATZEAeta LANTZEA

Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK

Kirolanitzetanaritutakoazara.Zein
da gehien gustatzen zaizuna?
Bizikleta akaso, baina prestatzeko
denbora anitz behar denez…
Praktikatzen ez dituzunetatik, zein
gustatuko litzaizuke probatzea?
Orain modan dagoenez, arraunean
probatzea ez litzaidake inportatuko.
Eta kirolari baten izena emanbehar
bazenu?
Fernando Etxegarai erranen nuke,
kirolarihandiadaetahagitzongimol-
datzen naiz berarekin. Bere forofoa
naiz.
Zertan prentsatzen du Patxik Sara-
tik abiatu eta Larun aldera laister-
ka doanean?
Zeindutxagoxoahartukodudanpro-
ba akaututakoan.
Gustora zaude orain arte lortutako
emaitzekin?
Gustora bai, baina beti gehixiago es-
katzen diot neure buruari.
Laisterkahasizinenetik,hobetudu-
zula iruditzen al zaizu?
Alde handia somatu dut. Hobekiago
prestatzen naiz eta, errate baterako,
Sarako proba 4 minutu guttiagotan
egitea lortu dut aurten.
Zein dira zure helburuak etorkizu-
nerako?
Behobia-Donostia prestatzen ari ga-
ra orain. Ahalik eta hobekien egiten
saiatuko naiz eta gero laisterka se-
gitu nahiko nuke.
Igantzikobestakgaineanditugu.Zer

da gehien gustatzen zaizuna?
Bezperaegunaetaplater-tiraketaha-
gitz gustukoak ditut.
Kirolaria izanda,gehiagoligatzenal
da bestetan?
Ez dut uste, nik behinik behin ez dut
sumatu.
Igantziko bestak baino hoberik ba-
dago zure ustez?
Izanen dira akaso hobeak, baina nik
eznituzkealdatuko.Oporrakhartzen
ditut bestetarako.
Badago juerga eta kirola nahaste-
rik?
Bakoitza bere lekuan hobe. Irail hon-

darrean badira bi lais-
terketa, baina utzi

egin ditut beste-
tan lasai ego-

teko.

• 11 GALDERA LABUR •
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ttipi-ttapa
Irailaren9aneginzen

Elizondoko Lur dantza-
lekuan Bidasoaldeko
Film Laburren Zinemal-
diaren sari-banaketa.
Bertiz Partzuergo Tu-
ristikoakzortzigarrenal-
dizantolatuduzinemaldi
hau, udaletxe eta es-
kualdeko laguntzailee-
kin batera. Abuztuaren
22an hasi eta irailaren
9a bitartean Beran, Do-
nezteben,Elizondoneta
Hendaian egin dira zi-
nemaldiaren emanal-
diak.

Saridunei dagokie-
nez, «La ruta natural»
pelikula izan zen ira-
bazlea, Alex Pastor zu-
zendari katalanarena.
Ez zen sari-banaketan
egon baina beretzako
izan ziren Urrezko Ira-
tzea eta 3.000 euroko
diru-saria.ZilarrezkoIra-

tzea eta 1.500 euroko
diru-saria Francesc Ta-
laverak zuzendutako
«Retruc» laburmetraia-
rentzako izanziren.Gai
naturalistak edota giza
baloreak hobekien jo-
rratzen dituen filmari

ematen zaion Bron-
tzezko Iratzeaeta1.000
euroko saria Koldo Al-
mandozen«Amuak» la-
burmetraiarentzako izan
zen. Animaziozko lan
hoberenaren saria,
1.000 euro eta Bron-

tzezko Iratzea,JuanPa-
blo Etcheverryk zuzen-
dutako «Minotauroma-
quia, Pablo en el labe-
rinto» laburmetraiak ira-
bazi zituen. Akitania,
Euskal Autonomi Erki-
degoa, Nafarroa edo

bertakoegilebatekegin-
dako film hoberenaren-
tzako saria, hau ere
1.000 euro eta Bron-
tzezko Iratzearekin, Iña-
ki Martikorenarentzat
izan zen, «La luz de la
primera estrella» lana-
rengatik. Aktore hobe-
renaren saria Alterio fa-
miliakoek eraman zu-
ten, Héctor, Malena eta
Ernesto Alteriok. Pen-
tsatzekoa zen bezala,
ez ziren Lur-en izan.
Akautzeko, bertze bi
brontzezko iratze ba-
natu ziren, diru-saririk
gabekoak. Lehenbizi-
koa ikusleen saria, En-
riqueGatokzuzenduta-
ko «Tadeo Jones» la-
burmetraiarentzako.Bi-
garrena argazki hobe-
renari saria, Iñaki Mar-
tikorenaren «La luz de
la primera estrella» pe-
likularentzat.

«La Ruta Natural» laburmetraiak irabazi
du Bertizko Zinemaldiko Urrezko Iratzea
31 film ikusgai izan dira zortzigarren edizio honetan

KULTURA

ARTXIBOKOA

Kataluniako Alex Pastor zuzendariak gidatutako «La ruta natural» laburme-
traiak irabazi ditu aurten Urrezko Iratzea eta 3.000 euroak.



Amaia eta Ainhoa
Irailaren 12an inau-

guratuzenofizialkiUdal
Liburutegia. Hamar bat
hilabetez itxitaegonon-
dotik, irailaren 13tik ai-
tzinerat jendearentzat
zabalikdagohainbatbe-
rrikuntzarekin. Inaugu-
razio ekitaldian Helena
Santesteban alkatesa,
Jon Abril alkateordea,
Juan Ramon Corpas
Nafarroako Gobernuko
Kultura eta Turismo
Kontseilaria, liburutegi
sareko zuzendaria eta
bertze hainbat agintari
egon ziren. Lamixine
BAT antzerki taldeko bi
kidek narrazio labur ba-
tzukeskaini zituzten,gi-
sahonetakoekitaldi ofi-
zialei umore punttu bat
emanez. Egoitza bera
itxuraldatzez gain, he-
meroteka berria sortu
dute liburutegian. Itxita
egon den denbora ho-
netan, zola berritu da,
altzariak aldatu dira, li-
buruakgaurkotudiraeta
bertako katalogoa in-
formatizatu da. Udalak
eraikina moldatzeko la-
nen kostua bere gain
hartu du eta Kultura eta
Turismo Departamen-
tua mobleen kargu egin
da, eraikina egunera-
tzeko laguntza teknikoa
eman du eta informati-
zazio lanak egin ditu.
Hobekuntza hauen on-

doren, herriko liburute-
giak Nafarroako Libu-
rutegi Publiko guztieta-
koondareetatik liburuak
ekar ditzake Internet bi-
dez www.navarra.es
orrialdean sartuz. Libu-
rutegiak orain helduen-
tzako 40 eserleku ditu,
haurrentzako8, Internet
konexioa duten 2 toki
(berandugo 5 toki iza-
tea aurrikusita dago).
Kontsultarako 11.320
dokumentuko ondarea
dauka eta hau izugarria
da, izan ere, banazber-
tze 3,2 dokumentu bai-
tago biztanleko, estatu-
ko banazbertzekoa hi-
rukoiztenduenkopurua.

Urriaren 8an Ricar-
do Baroja Eskola Publi-
koak bere 25. urteurre-
na ospatuko du eta ho-
rretarako hainbat eki-
ta ld i anto la tu d i tu .
11:00etanaltxaferoabo-
taetaberehala,11:30e-
tan, haurrentzako jola-
sakhasikodiraKulki tal-
dearekin.13:00etanber-
tsolarien saioa aditze-
koaukera izanendaeta
Kuxkuxtu txaranga
13:30etatikaitzineraari-
tukoda.14:00etanbaz-
karia izanen da eta on-
dotik kantu saioa. Baz-

kalondoan, haurrek
puzgarriekinetaTxaran-
daka Karsekin goza-
tzekoaukera izanendu-
te. Helduentzako musi-
ka e re i zanen da ,
17:00etan eta egunari
akaberaematekosuhil-
tzaileek aparra botako
dute 19:00etan.

Egun osoan argazki
erakusketa,bideoema-
naldia eta aitzinako es-
koletakogelabatenera-
kusketa ikusigai izanen
dira. Eskolako eremua-
renbarreneanostatubat
egonen da irekita.

herriz herri
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Liburutegia digitalizatu da eta
hemeroteka zerbitzua estrenatu
Haur ttikiagoendako egokitua den txokoa ere badu orain

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Lamixine BAT antzerki taldeko bi kidek, narrazio laburren bitartez, umore
punttua eman zioten inaugurazio ekitaldiari.

BERA
XI. Dantzari Ttiki
Eguna
Datorren irailaren25ean
ospatuko da XI. Dan-
tzari Ttiki Eguna. Gure
Txokoa dantza taldea-
rekin batera, Añorga,
Zaldibia eta eskualde-
ko bertze dantza talde
bat etorriko dira. 10:30-
etanharreraeginenzaie
taldeei. 11:00etan kale-
jira izanen da, lau ibil-
b ide ezberd inek in .
13:00etan jaialdia egi-
nen da Altzateko Pla-
zan. Beratarrek Aginta-
rienaetaAurreskuadan-
tzatuko dute eta gaine-
rako taldeek dantza ba-
naeskainikodute.Dan-
tzariekherrikoetxeetan
bazkalduko dute eta
arratsaldean haurren-
tzat herri kirolak izanen
dira.

Erakusketa
Irailaren 28an itxiko di-
tuateak irailaren3tik ire-
kita dagoen Iñaki Ama-
triainen pintura eta es-
kultura erakusketa. As-
telehenetik larunbatera
idekia egoten da arra-
tsaldeko 17:00etatik
19:00etaraeta larunba-
tetanegilearekinbisitak
badaude19:00etatikai-
tzinerat.

Ikastaroa
Urriaren 5ean Pintura
taldekoak haur eta hel-
duentzako pintura ikas-
taroak hasiko dituzte.
Irakaslea Kika Sastre
izanen da eta apuntatu
nahi duen guzia aste-
azken horretan bertan
Ricardo Baroja ikaste-
txetik pasatu beharko
da izen-ematera. Matri-
kula 22 eurokoa iza-
nenda hilabeteko.

FLASH

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Rikardo Baroja eskolako
25.urteurrena urriaren 8an



Aitor AROTZENA
2005-06 ikasturtean

emanen diren hainbat
ikastaroetan izen ema-
teko epea zabalik dago
oraindik. Errate batera-
ko, Beti Gazte elkarte-
aren egoitzan sevilla-
nak,dantza-jazz,aurre-
dantza (4 urtetik goitiko
neska-mutikoentzat),
ballet, ballet-heziketa
(helduentzat) eta pila-
tes ikastaroak eman
nahi dira. Izen emateko
epea larunbat honetan,
irailaren24anakautuko
da. Horretarako edo in-
formazioa jasotzeko607
450930 (Ana) telefono-
ra deitu behar da. Ikas-

taroakurriaren1eanha-
siko dira.

CLOWN-ANTZERKI
IKASTAROA

Udazkenhonetanes-
kainiko den clown-an-
tzerki ikastaroan parte
hartzekoaukera izanen
dute 14 urtetik goitiko
neska-mutilek. Ikasta-

roa 20 ordukoa izanen
da.Asteazkenetanema-
nen da, urriaren 5 eta
19an, azaroaren 8, 16,
23 eta 30ean eta aben-
duaren 14 eta 21ean,
17:30etatik20:00etara.
Ikastaroaren anima-
tzaileak Ramon Albis-
tur eta Esther Carrizo
izanen dira. Izen ema-

tekoedo informazioa ja-
sotzeko 948 631163 te-
lefonora deitu edota
mugabeclown@terra.es
e-posta helbidera ida-
tziz egiten ahal da, bai-
ta Internet-eko www.
uhartean.com helbide-
an sartuz. Ikastaro oso-
aren prezioa 48 euro-
koa da.
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Hainbat ikastarotan izen emateko
epea irekia dago oraindik
Kultur Egunak azken txanpan sartu dira

LESAKA

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

ERRETEGIA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

Iker Tainta
txapeldun
Logroñon
IkerTainta, Doneztebe-
ko Erreka taldean ari
den pilotari lesakarrak
irabaziduLogroñokoEl
Cortijoauzoan jokatu ta-
ko IX. lau terdiko txa-
pelketa-Cava Faustino
Saria. Irailaren 11n jo-
katuzenafizionatumai-
lako finalean 22-18 ira-
bazi zion Abadiñoko
Uriarteri.Txapelketaho-
netako frontoia berezia
da, eliza baten gibelal-
deabaita,bere leiho,sa-
re eta gisakoekin. Ohi-
ko frontoietara ez ezik,
frontoi bitxietaraereon-
gi egokitzen dela era-
kutsi du Taintak.

Emakumeen
paleta goma
txapelketa
Arkupe elkarteak anto-
latutako paleta goma
txapelketa hasi da la-
runbathonetan,13biko-
terekin. Larunbatero jo-
katuko dituzte partidak.
Finalerdiak urriaren
29an eta finala azaroa-
ren 5ean jokatuko dira.

Emakumeen
futbol Lehiaketa
Irailaren 3an jokatu zen
Batzoki elkarteak lehen
aldiz antolatutako ema-
kumeenfutbolkopa.Bil-
boko Athletic taldeak,
Espainiako txapeldu-
nak, 5-0 irabazi zion
IrungoMariñori.Ohorez-
ko sakea Pepita Goiak
eginzuen.Berarietabe-
re semeari, Jose Igna-
cio Goia «Gofi»ri urrez-
ko armarria eman zien
alkateak,BetiGazteren
alde egindako lana es-
kertuz.

KIROL-FLASH

ARGAZKIA: AITOR

Bittiriko bestetan giro ederra izan zen aurtengoan ere. Bigarren urtez egin zen goitibera lasterketa ikus-
tera jende aunitz bildu zen, baina hiru ibilgailuk bakarrik hartu zuen parte. Akaso, joan den urtean izan-
dako istripuek jendea gibelera bota zuten. Ondotik, berrikuntza gisara, asto karrera egin zen. Ortzira-
leko kontzertuan eta larunbateko bazkarian ere jende aunitz bildu zen. Igandean, eguraldi kaxkarrare-
kin egin ziren azken ekitaldiak.

Kultur Egunak azken
txanpan sartuak dira

EuskaraBatzordeakUdalaren la-
guntzaz antolatutako Kultur Egunak
azken txanpan sartuak dira. Ortze-
gunean, irailaren 22an, «Maribitxi-
ren ipuinak» entzungai izanen dira
liburutegian 17:00etan. Ortziralean,

irailaren 23an, bertso-trama izanen
daMatxinbeltzenean20:00etan,Jon
Maia eta Amets Arzallusekin. Josu
Goikoetxea izanenda tramalaria.La-
runbatean,MaialenErrotabeherezu-
berotarrakkantaldiaeskainikoduKa-
sinoan 20:00etan, Arrano elkarteak
antolatuta.
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Joseba eta Nerea
Bertze aunitzentza-

ko bezala, herriko tti-
kienentzakoere irail ha-
sieran akabatu ziren
oporrak.Udako jostetak
utzi eta liburu tartera
bueltatu ziren joan den
irailaren 8an.

Baziren urte batzuk
ez zela hain ikasle-ko-
adrila handia sartzen
Landagaineskolan.Aur-
ten bederatzi izan dira
ikasturte berria hasi du-
ten hiru urteko haurrak.
Hauexek dira: Xabier
Iparragirre, Axularkoa;
Leire Iribarren, Matise-
nekoa; Olaia Iturria, La-
rregikoa; Uxue Iturria,
Arburukoa;PabloLeza,
Baratzenekoa; Maria
Martin, Ura-mendikoa;
Andoni Otxoteko, Bida-
burukoa; Xabier Telle-
txea, Eguzkitzakoa; eta
Uxue Telletxea, Aran-
berakoa.

Irakasleenarteanere
aurpegiberri frankodau-
de. Junkal Altzuguren
eta Joxe Mari Remiro
dira joan den urtetik se-
gitzen duten irakasle fi-
jo bakarrak. Gainera-

koak berriak dira. Haur
hezkuntzan, Mari Jose
Gamioren ordez, Olatz
Arriola izanen da ira-
kasle.AintzaneOllokiegi
hirugarren zikloko ira-
kaslearen ordez berriz,
MariaGonzalezegonen
daeguberriakbitartean.
Zuzendaria ere berria
izanenda,JoxeMariRe-
miro beratarra.

Koadro
erakusketa
Kultur Etxean

Joan den irailaren
4an hasi eta heldu den
urriaren 2arte margo
erakusketa berexia da-
go ikusgai Kultur Etxe-
an. JoakinEtxarte iruin-
darra da eta Etxalarko
hainbat etxe eta xoko
agertzen ditu bere mar-

golanetan. Hagitz kolo-
retsua eta bizia da era-
kusketa, argi joko poli-
tekin. Bisitatu nahi du-
t enek 16 :00e ta t i k
19:30akarte izanendu-
te aukera astelehenetik
ortziralera. Larunbate-
tan berriz, 18:00etatik
20:00etara. Eta igan-
de tan egue rd i ko
12:00etatik14:00etara.

9 ikasle berrirekin hasi dute
ikasturtea Landagain Eskolan
Denetara 42 ikasle daude aurten, iaz baino 3 gehiago

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
42 ikasle izanen ditu aurten Landagain eskolak. Argazkian kasik denak age-
ri dira, hiru urteko hasiberri batzuk kenduta.

ETXALAR

Marka ederra egin
zuen Aldalurko Beñat
Maiak Igantziko XV.
mendi bizikleta ibilal-
dian. Joan den iraila-
ren 11n, igandean,
egin zen ibilaldi hau
eta bere kategoriako
hirugarren postua lor-
tu zuen 10 urteko txi-
rrindulari gazteak.
Errandigunez,nahiko
komedi izanzituen ibi-
laldiaakabatzeko.Ka-
tea ateriarekin ibili
omen zen eta galdua
ere bai. Hala ere, pro-
fesionalen pare aile-
gatu zen helmugara,
36 minutu eta 36 se-
gunduko denborare-
kin. Ikusiko dugu he-
mendik aitzinera zer
eginenduen.Momen-
tuzbederen,zorionak.

Aldalurko Beñat
Maia hirugarren
Igantziko mendi
bizikleta
lasterketan

Beñat MAIA
PERTSONAIA
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Nerea ALTZURI
AsierApezetxeagaz-

teak, irailaren 11n Igan-
tzin egin zen mendi bi-
zikleta lasterketan bi-
garren postua erdietsi
zuen. Hamalau urtere-
kin hasi zen Asier mo-
dalitate honetan entre-
natzenetageroztik,Eus-
kal Herriko nahiz kan-
poko txapelketa ezber-
dinetan parte hartu
du.Txirrindula sekula
utziezbaduere,1999tik
iazkonegurabitarte txa-
pelketakaldebaterautzi
zituen, lan kontuak tar-
teko. Halere, joan den
neguan indartsuhasieta
txapelketaezberdinetan
parte hartuz, emaitza
onak lortu ditu. Apirile-
an hasi eta uztaila bu-
kaera bitarte Euskadi-
ko Openean korritu du.
Hamabi proba egin di-
tu guzira eta azkenean,
sailkapen orokorrean
bortzgarren postua lor-

tu zuen, sailkapeneko
bigarrennafarra izanez.
Nafarroako selekzioa-
rekin Espainiako men-
di bizikletaren laster-
kaldianpartehartuzuen
uztailaren 15ean, 16an
eta 17an eta elite mai-
lan hamaseigarren ge-
ratuzen.Beraz,urteba-
tzuetako atsedenaldia-
ren ostean, gogoz ber-
hartu du Asierrek men-

di bizikleten txapelketa
erreldoa. Arantzako bi-
deetannoiznahi ikusten
dugu entrenamendue-
tan… Zorionak Asier!

Sei ikasle berri
eskolan

Udaren azkenaldiak
udazkeneko kolorea
hartzen du. Urtaro ho-
rretako lanak, ohiturak
eta ibileraknabarmenak

dira. Onddo aunitz da-
go aurten herrian nahiz
bertze inguruetan ere;
ehiza denboraldia ere
gainean; ikasturte be-
rriarenmurgiltzea...Aur-
ten herriko eskolan hi-
ruurtekobortz ikasleeta
lehenengomailako ikas-
le batek herriko eskola-
ko xokoa eta ibilbidea
ezagutu dute: Andoni
etaJaioneMazizior,Mi-

kel Goizueta, Jonatan
Etxeberria, Nahia La-
bon eta Maddi Etxe-
beste gaztetxoek esko-
lako ikasturtea abiatu
dute bertze gainerako-
ekin batera. Irakasle-
goan, ohiko bortz mai-
xuekin batera, DBHko-
enmaixuaKarmeleOro-
noz lesakarra izanenda;
eta ingelesekoa berriz
Iosune Etxebeste.

Asier Apezetxea
gaztea Igantziko
mendi bizikleta
lasterketan bigarren
Aurtengo ikasturtean sei
gaztetxok eskola estreinatu dute

ARANTZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Aitziber Almandoz Larralde 21 urteko gazteak aurten fisioterapia ikasketak
bukatu ditu Bartzelonan. Otsailean, fisioterapia diplomaturan azken ikas-
turtea egiten ari ziren ikasleei Matagalpa, Nikaraguako iparraldeko herrira,
hilabete baterako praktikak egiteko aukerasortu zitzaien. Aitziber uztailaren
17tik abuztuaren 18ra egon da bere ikaskide batzurekin. Hango amek osa-
tzen duten erakunde batekin lan egin dute. Arazo fisikoak eta psikologiko-
ak dituzten pertsona oro gizarteratzea, bizi baldintzak hobetzea eta ahal du-
ten independentzi haundienaren jabe izatea du helburu erakundeak. Balia-
bide ekonomiko eskas duenez, duela 10 urte horrelako elkarlana abiatu zuen
erakundeak. Umeekin egin dute lan Aitziber eta bere lagunek, etxez-etxe fi-
sioterapiaeginez, eskuakerremintabakarrak izanik. Fisioterapiazgain, ume-
ekin, gazteekin eta amekin solasaldi luzeak ere egin dituzte, bizipenak eta
hango bizimoduaren gogortasuna eta gordintasuna barneratuz. Deus edu-
ki gabe dena emateko prest direla kontatu digu Aitziberrek hainbat solasen
artean. Esperientzia betegarria izan dela aitortu digu.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Asier Apezetxea lanean
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Larunbata 24
11:00etan nesken pala
txapelketaren finalak.
16:00etan Plater tiraketa
eta ondotik berendua.

Igandea 25
12:00etan Igantziko

bigarren gazta lehiaketa.
16:30etan XXVI. Artzai
Zakur Lehiaketa Mea-
kaundiko zelaian.
19:30etan Sagardo
besta, gazta degustazioa
eta opil jatea.

Asteazkena 28
Bezpera

17:00etan Mus eta
Partxis txapelketak.
20:00etan Altxaferoa eta
ezkil jotzea TXAKAIN
txarangak eta txanpainak

lagundurik. Ondotik karri-
ka buelta kankailu eta
buruhaundiekin.
22:30etatik aitzinera
Dantzaldia TRIKIDANTZ
taldearekin.

Ortzeguna 29

San Migel Eguna
11:00etan Karrika buelta,
herriko txistulari eta dan-
tzariekin.
11:30etan Meza Nagusia
San Migelen omenez he-
rrikoAbesbatzakkantatua.

Igantziko
Sanmigel
bestak
irailaren
28tik
urriaren 2ra
Aitzineko asteburuan artzai zakur
lehiaketa, sagardo besta, nesken
pala txapelketa…

Irailaren 28tik urriaren 2ra13

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Joan den urtean ikuskizun ederra eskaini zuen gazte koadrila honek beti-
zuetan.

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei

Igantziko Udalak besta onak opa dizkizue
Igantziar eta bisitari guziei
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12:30etan Dantza Luzia.
17:30etan Pilota partidak:

•Kadeteak:Ansotegi-Ber-
jera; Goienetxe -Madaria-
ga.
• Banaka lau terdiaren ba-
rrenean: Apezetxea– Re-
nobales.
20:30etan Igantziko dan-
tzarien emanaldia.
23:00etatik aitzinera Dan-
tzaldiaHOLAKOtaldeare-
kin.

Ortzirala 30
Haurren Eguna

Egun guzian haurrentzat
jokuak eta gaztelu haiza-
tuak.
9:00etan herri gosaria.
10:00etan Karrika buelta
txistulariekin.
11:00etankankailuetabu-
ruhaundiak.
12:00etan betizuak.
14:00etan Herri Bazkaria.
Andoni EGAÑA eta Sus-
traiKOLINAbertsolariekin.
Bazkalondoan“Zezenpla-
zara” jaitsiera TXAKAIN
txarangak lagundurik.
19:30etan Betizuak.
22:30etandantzaldiaTxu-

JOSE AGERRE

PINTURAKPINTURAK

PINTURA LANAK OROKORREAN

Kanpo eta barneko pinturak

Barnizatze eta lakatzeak

Moketa eta zintasol

& 610 22 15 28 • 948 638144 • IGANTZIKO BENTAK

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Joan den urtean bezalaxe, herri bazkariaren ondotik giro ederra izanen da. Aurten, Andoni Egaña eta
Sustrai Kolina bertsolariak arituko dira bazkalondoa alaitzen eta lehen aldiz, bazkalondoan zezen pla-
zara jaitsiera eginen da Txakain txarangak lagundurik, betizuetan parte hartzeko. Plazan ere izanen da
zer ikusi!

Oskar Txoperena
Baratzondo 1
IGANTZI

Tel.Faxa: 948 637236
Mug.: 610 507579

Klase guzietako
aseguruak

herrian bertan!
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Irailaren 28tik urriaren 2ra15

txin Ibañez eta Jesus Ta-
pizekin.
02:00etatik aitzineraOiar-
tzungo perkusio taldea.

Larunbata 1
GoizeanKarrikabuelta txis-
tulariekin.
10:00etan Pilota partidak.
Herriko haurren txapelke-
taren finalak.
17:00etan Betizuak.
19:00etanHerrikirolak.Aiz-
kolari Gazteen II. San Mi-
gel Saria. Herriarteko era-
kustaldia.
0:00etatik aitzinera Dan-
tzaldia IRATS taldearekin.

Igandea 2
Ezkonduen

Eguna
11:30etan Bidasoaldeko
kankailuen topaketa.
17:00etan Dantza JAZZ.
19:00etan Bertso pilota.
Peñagarikano eta Men-
diluze bertsolariekin.
21:00etanHerrikodantzak
(Muxikoak, jotak…).
22:00etatik aitzinera Dan-
tzaldia IRATS taldearekin.ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Herriko haurren pilota txapelketaren finalak larunbatean jokatuko dira. Aurtengoan ere ikuskizun ede-
rra emanen dute, dudarik gabe, pilotari gaztetxoek.

ttipi
ttapa

%
(0034) 948635458
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Igantziko Bentak& 948627572 Faxa:

Makinaria
eraikuntza
Moldaketak eta

Torno, fresadorak,

Herri kirol jaialdian, herriko neska-mutil gazteek hartzen dute parte.
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Asteazkena 28
20:00etan altxaferoak eta
ezkilakbesteihasieraema-
teko.21:00etanZopaketa
Xuri-beltxa herriko osta-
tuan. Gauez dantzaldia
AGERRALDEakordeoila-
riarekin.

Ortzeguna 29
San Migel Eguna

11:30etanMeza nagusia.
OndorenHerriKirolak:He-
rritarrak baserritarren aur-
ka. Aurreko urteko erre-
bantxa.18:00etanAlebin,
benjamin eta jubenilen II.
Urrozko pilota torneoa.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE ANJEL
akordiolariarekin.

Ortzirala 30
10:00etan Mus txapelke-
taren hasiera. 14:00etan
Herri bazkaria: Xebastian

Lizaso eta Angel Mari Pe-
ñagarikanobertsolariekin.
Ondorensokatira, txingak
eta joko gehiago: Ezkon-
duakezkongabeenaurka.
Arratsaldez dantzaldia
JOXE ANJEL akordiola-
riarekin. Iluntzeaneta pla-
zan xingar jatea. Gauez
dantzaldia TRIKIDANTZ
taldearekin.

Larunbata 1
8:00etan gazteen erreti-
rada. 9:30etan Urrozko
gazteen II. txirrindulari txa-
pelketa. 10:00etan mus
txapelketaren f ina la .
11:00etan Herriko gazte-
en artean pilota partiduak.
12:00etan Urrozko hel-
duenVIII. txapelketaren fi-
nala. 17:00etan Haur jo-
koak eta txokolatada.
21:00etan Herriko gazte-
ak tanborra eta kazulekin

poteoa. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia JALIS-
KO BAND taldearekin.

Igandea 2
9:00etanAlkoholemiakon-
trola (gehien ematen due-

nak gosaria debalde iza-
nen du). 11:00etan Gaz-
telu haizatuak eta karts.
13:00etan aizkora apos-
tua: Urrestillako Iriarte eta
Zizurkilgo Otegi; Beintza-
ko Telletxea eta Ibarrako

Otañorenaurka.17:00etan
Gorriti eta bere animaliak.
20:00etan I. Tortilla eta
postre lehiaketa. Arra-
tsaldez eta gauez hama-
biak bitarte, dantzaldia
AGERRALDErekin.

Sanmigel
bestak
irailaren 28tik
urriaren 2ra
Herritarren eta baserritarren arteko
herri kirol apostua izanen da egun
haundian

URROTZ

ARGAZKIAK: ZARBO IBARROLA
Urrozko karriketan animazio ederra izanen da San Migel bestetan.
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ttipi-ttapa
Legasako gazteek

Bertizaranakoherrietan
egiten zen Dantza Lu-
zea berreskuratu eta
dantzatu egin dute Le-
gasako plazan, San
Agustin egunean. Hor-
tarako legasarrekJoala
Jo kultur elkartearekin
batean lan egin dute,
Aurtitzeko eta Baztan-
go xulubitarien lagun-
tzarekin batera.

Herritar aunitz hur-
bildu zen eta ikusi ahal

izan zuten, orain dela
45 urtez pixke bat goi-
ti-beheiti desagertutako
Dantza Luzea. Zenbait
herritar heldu ere hur-
bildu zen dantza ikus-
tera eta hunkituak age-
ri ziren, bere dantza za-
harra berriz ere gazte-
en aldetik eginik, ikusi-
ta.

Dantza luzearen gi-
seko dantzak munduan
arraszabaldurikdaude,
EuskalHerrietanetaPi-
riniotan batez ere. Ber-

tizaranan egiten zen
Dantza Luzea edo So-
kadantza, Baztan, Ma-
lerreka eta Bortzirieta-
kosokadantzekinantze-
kotasun haundia dute.
Dantza luzeek garran-

tzi haundia izan dute
euskal herrietan. Agin-
tariak (alkateak, kargo-
dunak, apaizak...) zen-
bait bestetan (momen-
tu zehatz batzuetan)
dantza luzearen prota-

gonistahaundienak iza-
ten ziren, Sokadantza-
ren burua edo azken-
dariaren lekua hartuz.
Dantza eginez, aginta-
ritzaren eginkizun bat
betetzen dela ageri da.

Dantza Luzea
berreskuratu dute
San Agustin bestetan
Duela berrogeita bortz urte
inguru desagertua zen

LEGASA

PATXI LARRALDEK UTZITAKO ARGAZKIA

Legasako gazteek duela 45 urte inguru desagertu zen Dantza Luzea be-
rreskuratu zuten San Agustin egunean.

Internet eta
Nominaplus
ikastaroak antolatu
dituzte IFES eta UGTk
Cedernak Alkaiagan duen
Enpresa Zentroan emanen dira

ttipi-ttapa
IFESerakundeaketa

UGT sindikatuak, Ce-
derna-Garalur elkarte-
aren lankidetzarekin,Bi-
dasoa eskualdean do-
ako ikastaroak antolatu
ditu “3 Helburua” ize-
neko Programa Eragi-
learen barnean. Aipatu
ikastaroek Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren,

Inafreren eta Europako
Gizarte Funtsaren diru-
laguntza jaso dute.

Ikastaroak besteren
kontura lanegitenari di-
ren langileei edo azken
urtean Nafarroan lan
egin duten langile auto-
nomoei eta Nafarroako
Administraziopublikoe-
tanaldibaterakokontra-
tua dutenei zuzenduta

daude. Talde bakoitzak
15 ikasle izanen ditu.

Honela, urriaren 3tik
20ra, Internet ikastaro
eskainiko da Cederna-
Garalurek Alkaiagan
daukan Bidasoako En-
presa Zentroan. Aste-
lehenetik ortzegunera
emanen da 40 orduko
iraupena izanen duen

ikastaroa, 18:00etatik
21:45etara.

Azaroaren2tik30era,
berriz, Nominaplus ize-
neko 60 orduko ikasta-
roa emanen da leku be-
rean. Ikastaro hau leku
berean emanen da eta
ordutegia ere berdina
izanen da, astelehene-
t i k o r t zegune ra ,

18:00etatik21:45etara.
Informazio gehiago

jasotzekoedo izenema-
teko Cederna-Garalu-
reko bulegora jo behar
da. Telefonoz, 948
625122 zenbakira edo
faxez, 948 625132 zen-
bakira deituz ere egiten
ahal da, 9:00etat ik
14:00etara.

IKASTAROAK
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ttipi-ttapa
Gazte Burrunba tal-

deak bigarren urtez an-
tolatuko ditu Donezte-
beko besta ttikiak. Aur-
ten, aste hondar hone-
tan, irailaren23tik25era
izanen dira, ortziraletik
igandera. Hau idazte-
rakoan, oraindik egita-
rauaerabatzehaztuga-
be bazegoen ere, ortzi-
ral arratseko 20:00etan
botako da altxaferoa
SantaLuziaplazan.Par-
te hartzen dutenentzat
pintxoaketapoteak iza-
nen dira, eta zopak ere
banatuko dira Santa-
maria jatetxean.Gauer-
diko 1:00etan Trikidan-
tza taldearekin dantzal-
dia izanen da.

Larunbatgoizean, le-
hen aldiz paella lehia-
ketaeginendaplazabe-
rean 11:00etan. Paella
horiek janen dira herri
bazkarian eta Agerral-
de akordiolaria arituko
da bazkalondoa giro-
tzen. Arratsaldez eta
gauez dantzaldia iza-
nen da Nexorekin. Ber-
tze ekitaldiak antola-
tzeko asmotan dabil

Gazte Burrunba eta
arratsean musika iza-
nen da.
Igandegoizeanmuseta

partxis txapelketa joka-
tuko dira. Arratsaldean
berriz,haurrendakoa jo-
koaketa txokolatea iza-

nen dira. Horretaz gain,
Erreka elkarteak biga-
rren urtez antolatutako
koadrillen arteko futbi-

to txapelketaren eta
frontenis txapelketamis-
toaren finalak jokatuko
dira.

DONEZTEBE

Hostala

14 logela,
bainu eta
TBrekin

Gazte Burrunba taldeak besta ttikiak
antolatu ditu irailaren 23tik 25era
Igandean koadrilen arteko futbito eta frontenis txapelketa mistoaren finalak jokatuko dira

tt
tt
ttt
tt
tt
tt
tt

ERAKUSKETA
Bereau etxea LESAKA

Tel.: 948 637 266 607 226

tttttttttttttttBORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako altzariak

Bederatzigarren txapela Kotetorentzat
Irailaren 3an jokatu zen Her-

naniko Galarreta pilotalekuan
Casino Kursaal erremonte txa-
pelketaren finala. Buruz buruko
txapelketa honetan, berriz ere
Doneztebeko bi erremontelari
handi izan ziren finalean: Kote-
to Ezkurra eta Iñaki Lizaso, da-
goeneko«klasikoa»bihurtuden

norgehiagokan. Erran beharrik
ez da hainbat herritar joan zire-
la Hernanira, batekin ez bazen
bertzearekin, txapela Donezte-
beraekarrikozutela jakinda.Az-
kenean, Koteto Ezkurrarentzat
izan zen txapela, buruz buru
janztenduenbederatzigarrena.
Hameka final jokatu ditu eta bi-

tan bakarrik huts egin du au-
rrelari bikainak. Lizasorentzat
bosgarren finala zen, bortzak
Ezkurraren kontra, eta bakarra
irabazi du. Baina Iñakik partida
akitutaonartuzuenbezala,«gaur
egun Koteto da onena eta par-
tida perfektoa egin behar duzu
irabazteko».
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ttipi-ttapa
Elgorriagako Onddo

eta Zizen Kofradiak
hainbat ekitaldi antola-
tu ditu irailaren honda-
rrerako eta urriaren ha-
sierarako.

Igandehonetan, irai-
laren 25ean, eginen da
Kofradien Eguna. Jaki-
na denez, egun hone-
tan lau haizetatik etorri-
tako kofradiekin adiski-
detzen da Elgorriagako
Onddo eta Zizen Kofra-
dia.10:30etatik11:00e-
tara ongietorria eginen
zaiekofradiei.11:15etan
tren turistikoa abiatuko
da Doneztebe eta Itu-
ren aldera, pintxo miko-
logikoak dastatzeko.
12:15etan, Salvador
Arotzarena zenaren
omenez bosgarren al-
diz antolatutako kaxue-
la lehiaketa eginen da.
Segidan, lehen aldiz
lehiaketa berezia egi-
nen da. Lehiaketa ho-
netan,PisuGehienduen
Kofradiasaritukodaeta
kofradia bakoitzak bi
partaideaurkeztenahal
ditu. 13:00ak aldera,
epaimahaiak erabakia

hartuko du eta 13:30e-
tan lehiaketanpartehar-
tu duten kaxuelen das-
t a t zea i zanen da .
14:15etan luntx mikolo-
gikoa eginen da.

Urriko lehen aste
hondarrean segida iza-
nen du Mikologia Hila-
beteak. Urriaren 1ean,
larunbatean,18:00etan
JuanitoMariezkurrena-
ren omenez zortziga-
rren urtez antolatutako
kaxuela lehiaketa egi-
nen da. Lehiaketa ho-
netan parte hartzeko

gonbidapena jaso be-
har da.

Urriaren 2an, azke-
nik, Turistaren Eguna
eta Besta Egun Haun-
d ia ospa tuko d i ra .
9:00etandianaetagon-
bidatuei ongietorria es-
kainiko zaie. 10:00etan
Meza abestua izanen
da. 11:00etan kofradia-
ko kide berriak izenda-
tukodira.Ondotik,Aran-
gurengo abesbatzak
emanaldiaeskainikodu.
12:30etan joaldunak ibi-
liko dira herriko karrike-

tan barna. Migeltxo Sa-
ralegiharri altxatzenari-
tuko da eta gero, su-
kalde lana eta onddo
dastatzea izanen da,
txistulari eta fanfarrea-
renanimazioarekin.Se-
gidan, Onddoaren En-
bajadorea izendatuko
da. 14:00etan luntx mi-
kologikoa eginen da.
Gero, bertan dauden
pertsonen artean pisu
gehiena duena izenda-
tukoda.17:00etandan-
tzaldia izanen da akor-
deoiaren laguntzarekin.

Kofradien Eguna ospatuko da
igande honetan
Urriko lehen aste hondarrean ere bertze zenbait ekitaldi izanen dira

ELGORRIAGA

Tfnoa: 948637027 LESAKA Altzate, 19•948630786 •BERA

Agenda 21
logotipoaren
bila dabiltza
Baztan eta
Bortzirietan
ttipi-ttapa

Agenda 21aren lo-
gotipo eta eslogan bi-
la dabiltza Baztan eta
Bortzirietan. Interesa-
turik dagoen edonork
partehardezake lehia-
ketan. Lehiakide ba-
koitzak bi obra (logo-
tipo+eslogan)aurkez-
tu ahal izanen ditu
gehienez,betiereeus-
karri informatikoan(jpg
moduan bada, hobe).
Lanakurriaren21abai-
no lehen aurkeztu be-
harko dira. Bortzirie-
tako kasuan, Arantza,
Bera, Etxalar, Igantzi
edo Lesakako udale-
txeetanedoCedernak
Alkaiagak duen egoi-
tzanaurkeztubehardi-
ra, 14:00ak arte. Baz-
tanen,Balleko Etxean
edo Cedernako bule-
goan aurkeztu behar-
ko dira. Lehiaketa ba-
koitzean irabazlesuer-
tatzen denak 300 eu-
roko saria jasoko du.
Lehiaketa hauei bu-
ruzko argibide gehia-
go udaletxeetan iza-
nen da ikusgai.

LEHIAKETAK

ARTXIBOKOA

Duela bi urte izendatu zituzten Onddo eta Zizen Kofradiako kideak.
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Jaione OTXANDORENA
Eskualdeko bertze

zenbait herrietanegiten
ari diren bezala, Sunbi-
llaneredantza taldebe-
rriak ateratzeko asmoa
dago.Horrelabada,Uli-
beltzak elkartetik adi-
tzera eman dutenez,
dantza ikasi nahi duen
guztiak, haur, gazte
nahiz heldu, mutil ala
neska, edozeinek iza-
nen du herriko denda
eta tabernetan jarrikodi-
tuzten zerrendetan ize-
naematekoaukera.Ha-
sierabateanherrianber-
tan dantzatzeko helbu-
rua dago, herriko bes-
tetan eta herrian urtean
egiten diren ekitaldie-
tan. Horrekin batean,
herriko txistulariak ere
animatu nahi dituzte
dantza taldearekin ba-
tera ibiltzeko.Beraz,ho-
rretan ere interesatua
dagoenak Vidal Ibarra-
ri erran diezaiola.

Ikasturte berria
Berrogei ikaslek ha-

di dute ikasturte berria
herriko eskolan. Do-
neztebera bortz gazte-
txo joan dira, DBH egi-
tera, eta herriko esko-
lan sei haur berri hasi
dira. Beraz, iaz baino
ikasle bat gehiago iza-
nen du eskolak. Azken
urteetan bezala, Haur
Hezkuntzako 3, 4 eta 5
urteko neska mutikoak
beheitiko eskolan ego-
nendiraetaLehenHez-
kuntzako 6-7, 8-9 eta
10-11 urtekoak, berriz,
hiru taldetan banatuak,
goitiko eskolan.

Dantza talde berriak atera
nahi ditu Ulibeltzak elkarteak
Berrogei haurrek hasi dute ikasturtea eskolan eta
horietatik sei berriak dira

SUNBILLA
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13. erromesaldia
egin zen Aralarrera
Mikel Larranbebere apaizari
azken agurra egin zitzaion
Juana Mari SAIZAR

Irailaren 5ean egin
zen aurtengo errome-
saldia Aralarrera. La-
rraungoartzapez-barru-
tiko eguna izan zen eta
28gurutzeelkartuziren,
Aresokoa barne. Guar-
da etxetik hasita, eta
«eliza berritzea» gaia
hartuz,gogoetaegineta
elizkizun eder batekin
bukatu zen. Gogoan
izan ziren behartsuak

etaParaguaiendauden
hiru monja euskaldu-
nentzat 1.800 euro bil-
duetaemanzitzaizkien.

Mikel apaizari
agurra

Hiruurtezzerbitzuan
egonondoren,MikelLa-
rranbebereapaizari, irai-
laren 18an azken agu-
rra egin zitzaion. Ber-
tsoak, opariak eta ha-
maiketako ederra es-

keiniz. Bere lekua frai-
le malestar batek har-
tuko du eta hil honen
25ean bere lehen me-
za emango du.

Ontto sasoi
ikaragarria

Ontto sasoi ikaraga-
rria izan da aurtengoa.
Jendeak izugarrizko ki-

loak bildu ditu, baina ai-
patzekoada,JavierBa-
randarainek bildutako
onttoa.Berepisua1,380
kilokoa izan baita.

Sakoneko aldaketak izanen
dira pinu-loteen subastetan
«Enkante batuak» eginen dira urtean bitan beste
hainbat herritako loteekin batera

Esteban AROTZENA
Nafarroako Gober-

nuko Ingurumen De-
partamentuarenpropo-
samena Udalak ahoba-
tez onartzeak aldaketa
haundiak emanen diz-
kio orain arte indarrean
egon den pinu-loteen
enkante sistemari.

Hau idazterakoan
oraindik zehaztu gabe
zeuden eguna eta le-
kua,bainamendizainak
emandako informazio-
aren arabera, Altsasun
etaurriko lehenengoas-
tean eginen da modali-
tate berri honetako le-
henbiziko subasta.

Goizuetaz gain, ber-
tan izanen dira Nafa-
rroako mendialdeko

beste herri asko. Egur
loteen enkantea ahoz-
koa izanen da. Iaz sal-
du beharrekoak izan
arren, oraindik Udala-
ren eskuetan dauden
ondorengo bost lote
hauek eramanen ditu
gure herriak Altsasura:
Aritziarra, 3.465 m3 pi-
nu insignis eta 162.885
euroko hasierako pre-
zioa; Tantailepo, 3.617
m3 insignis eta 168.000
euro; Deskarga, 2084
m3 insignis, alertze eta
izei gorri, 83.000 euro-
ko prezioan; Burugorri-
1, 3.080 m3 insignis,
102.000euroanbalora-
tua; Burugorri-2, 1.461
m3 insignis, 33.700 eu-
roan; eta azkenik, Gaz-

tainenea, 1.680 m3 in-
signis, 47.343 euroko
prezioan.

Azken urte hauetan
zutikdagoenegurrak ja-
sandako prezio jautsie-
ra haundiak eraman
omen du Udala Iruñetik
etorritako proposame-
na onartzera. Kanpoko
konpetentziaz gain, he-
rri bakoitzak bere alde-
tik antolatzen dituen lo-
te txikien subastak ez
omenzaizkiegehiegi in-
teresatzen kontratistei,
eta sistema berriarekin
egoerari buelta ematea
espero da. Gai honek
Goizuetarentzat beste
herrientzat baino ga-
rrantzi haundiagoa du,
udalaren aurrekontuen

zatirik gizenena mendi-
kodirusarrerena izaten
baita.Hasieranesanbe-
zala, urtean bi enkante
antolatukodiraetaurrian
eginen denaren hu-
rrengoa, martxoan iza-
nen da.

Dirulaguntza
Iruñetik

Gai honekin lotura
estua du hurrengo ai-
pamenak ere, 21.232
eurokodirulaguntzaeto-
rri baita Herriko Etxera
Landa Garapenerako
Zuzendaritza Nagusitik
«herri lurrendefentsan»
egindako gastuen tru-

ke. Udalak 27.000 euro
gastatu zituen orain su-
bentzionatuak izan di-
ren proiektuetan.

Yoga ikastaroa
Herrian bertan yoga

egin nahi dutenei auke-
raederraeskaintzendie
Arkupeak jubilatuen el-
karteak, baina horreta-
rako Milagros Apeze-
txeari izena eman be-
harzaiohilabetehaubu-
katu aurretik. Iaz arra-
kastahaundia izanzuen
ikastaroak eta aurten-
goa ere ez dute guttia-
go espero antolatzaile-
ek.

GOIZUETA

ARGAZKIA: MIKEL OLAZABAL
Mikel Olazabal txapeldun Lezoko txapelketan bere bikotea Altsatuko Aldaz
zuelarik. 22-18 irabazi zieten Apezetxea eta Izari.

ARESO

ARTXIBOKOA

Udal aurrekontuko zatirik gizenena mendiko diru
sarrerena izaten da.
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iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA
Etxeko

Ardi Gazta

ttipi-ttapa
387 ikaslek hasi du-

te 2005-06 ikasturtea
herriko bi ikastetxetan,
Erleta eskola publikoan
eta Amazabal institu-
tuan.

Erleta eskolan 188
ikasle hasi dira, horie-
tatik 75 Haur Hezkun-
tzan (3tik 5 urtera) eta
eta 113 Lehen Hezkun-
tzan (6tik 11 urtera). Le-
hen aldiz eskolan hasi
diren 3 urteko haurrak
28 dira aurtengoan.
Neska-mutiko hauetaz
arduratzeko 21 irakas-
le izanen dira.

Amazabal Institutua-
ri dagokionez,199 ikas-
learitukodiraaurtenBa-
txilergoa eta Derrigo-
rrezko Bigarren Hez-
kuntza ikasten, iazkoko-
puru berbera. Erletatik
eta Aresoko eskolatik
28 ikasle berri etorriko
diraetaAraitzaldetiketa
Goizueta eta Aranotik
beste 16 neska-mutiko
mugitu beharko dira
egunero,DBHko3.mai-
la egitera. 33 irakasle
izanendiraaurtenAma-
zabal institutuan.

387 ikaslek hasi dute
ikasturtea bi ikastetxetan
188 Erleta eskolan eta 199 Amazabal Institutuan

LEITZA

ARTXIBOKOA

Asier Arzallus, herriko 22 urteko saskibaloi joka-
laria fitxatu berri du EBA Ligako Atletico EHUk.
Arzallus Tolosan hasi zen jokaten eta 16 urte zi-
tuenetik Gasteizko TAU Baskonian aritu da, ha-
sieran beheko mailetan aritu zen eta azken bi ur-
teak lehen taldean eman ditu, Dusko Ivanovic en-
trenatzaileak minutu askorik eman ez badio ere.
Orain, Donostiako taldean minutu gehiago izan-
go dituenaren itxaropena dauka Arzallusek.

Kontxi KLABER
Sukaldean erabili-

tako olioaren konda-
rrak askotan arraskan
behera bidaltzen ditu-
gunez eta gure ingu-
ruari mesede gehiegi-
rik egiten ez dionez,
aukera daukagu guz-
tia pote batean gorde
etaudaletxean abisua
eman,etxetikpasadai-
tezenkondarhauek ja-
sotzeranoizeanbehin.

Gimnasia
ikastaroa

Irailaren 19an hasi
zuten gimnasia kur-
tsoa. Astean bitan el-
kartuko dira kontzeju-
ko ganbaran herriko
emakumeak, astele-
henetan eta asteaz-
kenetan 19:30etatik
20:30tara hain zuzen
ere eta ekaina bitarte-
ko iraupena izangodu.

Matarrasa
Ontzo r ro t z e ta

Etzabalpekobasosoil-
ketaedomatarrasa la-
nak Orozkoko Made-

ras Barrondori eman
zitzaizkionabuztuaren
4an, 147.691 euroren
truke.

Kanposantuaren
berritzea

Kanposantuko be-
rrikuntzeko lehiaketa
lehensaiakeranhutsik
gelditu ondoren, biga-
rren lehiaketan Exca-
vaciones y Transpor-
tes Haritzari eman zi-
tzaion irailaren 19an,
200.695,46eurokoau-
rrekontuarekin.

Aranotik
Goizuetako
eskolara

Aurtenere, joanzen
urtean bezala, hiru la-
gundoazAranotikGoi-
zuetako eskoletara.
Herriko batekGoizue-
tako egonaldia iaz bu-
katu zuen eta aurten
ordezkosuroarbatha-
si da. Lau urte pasa
diraautobusaauzoho-
netara azaldu gabe,
baina berriz hemen
daukagu.

Sukaldean erabilitako
olioa biltzeko zerbitzua
eskainiko du Udalak
Gimnasia ikastaroa hasi da
astelehen eta asteazkenetan

ARANO
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ttipi-ttapa
Ikasleeta irakasleen

segurtasunababesteko
helburuarekin, Baztan-
go Udalak hamar herri
eskolen egoerari bu-
ruzko ikerketaegiteaes-
katudioNafarroakoGo-
bernukoHezkuntzaDe-
partamentuari. Depar-
tamentu honek txoste-
naegiteaonartudu,bai-
naakatsak topatzenba-
dira, udal eraikinak di-
renez, moldaketa lanak
Herriko Etxeak ordain-
du beharko dituela go-
gorarazi du.

CarlosGaraikoetxea,
kulturaetahezkuntzazi-
negotziakgogorazidue-
nez, «gan den ikastur-
tean hainbat arazo izan
dira, eskolen egoera
kaxkarrarengatik».Ziga
eta Amaiurko eskoleta-
ko teilatuak erori ziren,
Azpilkuetan eta Arizku-
nen arraildurak agertu
ziren, Almandozko es-
kolaegoerapenagarrian
dago… Bertze arazoak
ere agertu dira: «Erra-
tzuko eskolan –dio Ga-
raikoetxeak– kalefak-
zioa jartzenhasi etahe-

zetasunareneta ixurien
eraginez soliboak uste-
lak daudela ikusi dugu.
Horrek lanak zaildu eta
garestitu ditu». Duela
aste batzuk, sute batek
Oronozko herriko gim-
nasioa erre zuen eta

zenbait ikasgela kalte-
tu zituen.

Arazo guzti hauek
ikusiz,egoeraorokorrari
buruzko ikerketa egitea
nahitaezkoa dela irudi-
tzen zaio Udalari. Hez-
kuntza Departamen-

tuaren erantzuna «bi-
txia» iruditu zaio Carlos
Garaikoetxeari: «lehe-
nik ikasle eta irakasle-
ensegurtasunaberma-
tu nahi dugu, eta gero
ikusikoda lanaknorkor-
daintzen dituen».

Herri eskolen egoerari buruzko
ikerketa egitea eskatu du Udalak
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eginen du

BAZTAN

ARTXIBOKOA

Arizkungo eskolan arraildurak agertu ziren duela hiru urte. Ikasturte hone-
tan, aldiz, berri hobeak dituzte, urritik aitzinera jantoki zerbitzua eskainiko
baitute. 29 ikasle matrikulatuak daude eta momentuan zortzik erabiliko du-
te jantokia. Herriko Etxeak 2.518 euro ordaindu ditu sukaldea jartzeko eta
Guraso Elkarteak ordainduko du Jangarria catering enpresa. Honek, ikasle
eta eguneko 3,70 euroko menua eskainiko du.

Arizkungo
frontoia
Balleko Udalak Ariz-
kungoElkartasuna fron-
toiko teilatua moldatze-
ko lehiaketa atera du.
Hasierako aurrekontua
318.585eurokoadaeta
Nafarroako Kirol eta
Gaztediaren Institutuak
129.000 euroko dirula-
guntza emanen du.
Otsailaren 13an haize-
ak hegatu zuen teilatua
eta geroztik arizkunda-
rrek lehenbailehenmol-
datzea eskatu dute.

Arraiozko hilerria
ez da aurten
zabalduko
Arraiozko hilerria za-
baltzeko Balleko Etxe-
ko udal aurrekontuan
sartua zegoen aurten.
42.000 euroko aurre-
kontuarekin, Nafarroa-
ko Gobernuak 30.000
euroko dirulaguntza
eman behar zuen. Bai-
naazkenean,ezdaaur-
ten eginen, «beharrez-
ko dokumentazioa ez
delakoz epearen bar-
nean aurkeztu».

Bai Euskarari
Bai Euskarari Akordio-
aren jarraipena egiteko
teknikarakontratatunahi
da. Interesetuek iraula-
en 26tik 30era curricu-
lumakaurkeztuahal iza-
nen dituzte Udaleko
Euskara Zerbitzuan.
Urriaren 4an eginen da
euskara proba.

FLASH
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Launbeta 1
Bezpera

12:00etan Ezkil Jotziak
eta Altxaferuak.
OndotikAniztar bati ome-
naldia.
12:30etan Bermute.
14:00etan Haurrendako
bazkarie.
16:00etan Haur jokoak.
18:00etanTxokolate jatia.
19:00etan Dantzaldie Mi-
kel Salaberrirekin.
20:45etanBaztan-Zopak.
OndotikDantzaldia Mikel
Salaberrirekin.
Akitzeko Zinger Jatea.

Igandea 2
Arrosarioko
Amabirjinaren

egune
11:00tan Doneztebeko
Txistulariekin Kalejira.
12:00etan Meza Nausie.
13:00etan Otordue.

17:00etan Herri-kirolak.
17:30etan Aizkora apos-
tue.
18:30etanMutil-Dantzak.
19:30etan Kantaldie.
Akabailan Afarie.

Astelehena 3
Adiskidetasun

Egune
11:00tanMusTxapelketa.
14:00etan Zikiro jatia, Jo-
xe Angelek alaituko du.
OndotikOmenaldibat iza-
nen da.
17:00etan Ginkana.
21:00etan Zinger jatia.
Akitzeko Gizajoa ni.

ARGAZKIAK:
MAITANE MARITORENAK UTZIAK

Goitian, gan den urteko beste-
tan, azken eguneko zinger-ja-
tia.Erdian,2003kobestetanaiz-
kora apostua jokatu zuten Bi-
ttor eta Mattarik, Asier eta Xa-
birenkontra.Beheitian,2002ko
bestetan afal ondoko giroa.

Anizko
Arrosarioko
Amabirjinak
urriaren 1etik
3ra
Aniztar bati omenaldia eginen
zaio bezpera egunean

BAZTAN
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39 ikaslek hasi
dute ikasturtea
Horietarik bortzek, 3 urtekoak,
lehen urtea dute

Margari eta Koro
Irailaren 8an hasi zi-

ren eskolara hiru urte-
ko 5 ikasle berr iak
(haiendakobakarrik iza-
teko maina guztiak…)
eta biharamunean hasi
zirengainontzeko34ak.
Aipatzekoa da zonal-
deko irakasleakgeroeta
gehiago ditugula: aur-
ten baditugu bi baztan-
dar, zubietar bat eta bi
lesakar.Edozeinmoduz,
eskertzekoa da hunat
lan egitera etortzen di-
ren irakasleguztiekera-
kusten duten boronda-
tea, ongi baitakigu Zu-
garramurdi eta Urdazu-
bi (distantziagatik) hau-
tatzen diren azkeneko
eskolak izaten direla.

Santiago Bidea
Xaretatik
Ez da bide ofiziala be-

zain famatua,bainangu-
re Xaretatik ere Santia-
goko bide bat pasatzen
da. Baionatik etortzen
da bide hau, eta Urda-
zubi eta Baztan guru-
tzatuz, Belateko men-
dateapasatzenduLantz
herriraailegatuzeta Iru-
ñean finituz, handik bi-
de “ofiziala” segitzeko.

Bide hunen alde go-
gor ari den talde bat ba-
dago eta hoien lanaren
esker,bertzerenartean,
Urdazubin aterpea ire-
ki zen berriki. Gauza da
aterpe hau erabiltzen
hasi direla eta orain ar-
te 20 bat lagun bertatik
pasatu dira. Urdazubi-
tik abiatzen den bidea
ere errex egiteko mo-
duan dago, kanpamen-
tutik abiatuz harri haun-
di batek erakusten bai-
tu nondik joan eta hor-

tik aitzinera gezi horiz
markatutadago.Otson-
doko kaskoan e re
Amaiur aldera jausteko
bertzeharri batekbidea
erakusten du.

Gainera erranbehar
da ez dela batere bide
luzea , Urdazub i t i k
Otsondoko kaskora bi
oren exkax nahiko dire-
lako eta handik Amaiu-
rera guttiago oraindik.

Medikuntza
alternatiboko
kontsulta
Urdazubin

Medikuntza alterna-
tiboko sendagile batek
kontsulta jarri du gure
lur hauetan. Izena Jean
MarcHariztoyduetaor-
tzegunero Mauletik Ur-
dazubira etortzen da,
kontsulta Ikaburuaetxe-

an pasatzera. Ortzegu-
netan aritzen da baino
ganaintzin tenoreahar-
tu behar da 687-739-
288 telefonora deituz.
Bere espezialitatea pi-
lotarien eskuetako ara-
zoak zaintzea da, bai-
nanedozeingaixotasun
tratatzen du eskutera-
pia, digitopuntura, ma-
saje klasiko eta masa-
je txinatarra bidez.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

ARGAZKIA: MARGARI

Abuztuaren hondarreko egunetan bi arratsaldez dozena bat guraso elkar-
tu ziren Zugarramurdiko eskolan auzolanean aritzeko. Eskola hau berritu
zen geroztik (15 bat urte?) ez zen moldaketarik egina estalia dagoen patio-
an eta egoera arras kaxkarrean zegoen. Momentuan egin dena kolore bixiz
pintatzea izan da, eta luze gabe joko batzuk jarriko dira.
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Laetitia, Sandrine eta Krispin
Urte guziz bezala,

dantza taldeak bere bil-
kuranagusiaantolatzen
du, iraganen da iraila-
ren 24an, larunbatare-
kin, arratsaldeko 8etan
GazteenEtxean.Deneri
idekia da. Taldeak jaki-
narazten du dantza eta
txistukurtsoekberrizha-
siko direla urriaren 8an,
eta izen emaiteak egi-
nendirelaurriaren1ean
Denen Etxean.

Ataun-Sara
Aurten ere Sarata-

rrak komitatuak ziren
Ataunera joiatea iraila-
ren18an, igandearekin.
Saratar batzu hurbildu
ziren, Zazpiak Bat dan-
tza taldea, Sarako Iza-
rra Pilota taldea, Sai-
berri musika taldea,
Gaztetxea, Trikitilariak,
Herriko Etxea...

Osasuna
Musika lagun
kurtsoak

Kurtsoak berriz hasi
dira irailaren 5ean: Sa-

ran Ikastolaren ondoan
dagoen gela berrian
emanen dira.
-Asteartetan12:30etan
(hagapisuak)13:30etan

(sabeleko giharreak-
ipurmamia)
- Ortzegunetan 19:45e-
tan (step) 20:50etan
(stretching).

- Ortzilaretan 9:30etan
Power (indartze lana
muskulaziohagaetapi-
suekin).

Errugbia
Irailaren 25ean Sa-

rako Izarra Errugbi tal-
deak bere txapelketako
lehen partida jokatuko
du Saran Saint Martin
de Seignanx-en kontra.

Gorritiren
erakusketa

Irail osoan ikusgai
daude Herriko Etxean
Juan Gorriti eskulturgi-
le nafarraren lanak. Sa-
rakoelizakoezkildorrea
erre zen duela bi urte
eta orduan hondatuta-
ko egurrekin artelanak
egindituGorritik: «Egur
errearen bihotza be-
rreskuratu dut eta sara-
tarrei itzuli diet»dio Go-
rritik.

Zazpiak Bat dantza taldearen urteko
bilkura nagusia irailaren 24an iraganen da
Elizdorre errearen egurrekin egindako artelanak ikusgai daude Herriko Etxean

SARA

ARGAZKIA: LEMOINE
Denboraldiko lehen partida jokatuko du Sarako Izarra errugbi taldeak igan-
de huntan.

MAIXAN ETAVERONIQUE
SARA• TEL

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN
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Franck DOLOSOR
Azkenasteetan,erre-

gaienprezioarenemen-
datzea izigarria izan da
Senperealdeanere.Ka-
miunzaleak kexu ager-
tu dira baina momentuz
ez dute laguntza bere-
zirik eskuratuko. Labo-
rariek aldiz, laguntza
zonbait izan ditzakete.
Frantziako lehen minis-
troak 30 miliun euroko
apaltzeak hitz eman di-
tu laborarientzat. Neu-
rri horiek gazi goxoak
omen dira laborantza
munduko sindikatuen-
tzat.FNSEAkurratsbat
ikusten du baina Con-
fédérationPaysannetal-
dearenustezezdadeus

berririk eta gobernuak
ez du baliabiderik es-
kaintzen.

Bertzalde, fuelarekin
etxea berotzen eta ur-
teko irabazien arabera-
kozergarikpagatzenez
duten herritarrek 75 eu-
roko diru laguntza ukan
dezakete. Laguntzak
galde daitezke 2006ko
maiatzaren31aartego-
bernuko web orrialdea-
ren bidez.

Mugarri zaharra
atxeman dute

Baztan eta Senpere
arteanmugarrizaharbat
agertuda.Biherri haue-
tako kontseilariek urte
guziz bisitatzen dituzte

mugarriak eta aurten
sorpresa haundia izan
dute Zori Benta ondo-
an. 66garren mugarria
errekabatenondoanko-
katzen da. Horren on-
doanerdi lurperatuazen
harri zahar bat zegoen.
Hautetsiek harria atera
dute eta “S” eta “B” hiz-
kiak irakurri ahal izandi-
tuzte. Baztan eta Sen-
pere arteko mugarri za-
har bat atxeman dute.
Adituenarabera1854ko
mugen ituna baino le-
henagokoa da.

Ikasturte berria
hasi da

Buruilaren lehenean,
udako bakantzak buru-
ratu ziren eta herriko
gazte gehienak lanerat
itzuli ziren. Aurten, 62
haurdaudeZaldubi ikas-
tolan. San Josepe es-
kolapribatuan,175 ikas-
le dabiltza 8 ikasgela-
tan.Amaeskolakohau-
rrek murgiltze eredua
hauta dezakete, osoki
euskarazedoosoki fran-
tsesez.Gero, lehenhez-
kuntzan eredu elebidu-

na eskaintzen da, egun
erdia euskaraz eta ber-
tzeerdia frantsesez.He-
rriko bi eskola publiko-
ek 279 biltzen dituzte,
242herri erdialdeaneta
bertze 37 Amotzeko
ikastegian. Herriko es-
kola publikoan hezkun-
tza elebiduna dago,
Amotzen ez.

Bigarren hezkuntza-
ri dagokionez, 11 eta 15
urte arteko 203 ikasle
dabiltzaaurtenArretxea
ikastegi pribatu elebi-
dunean.

Laborariek eta herritar
batzuek diru laguntzak
izanen dituzte erregaien
prezioa emendatu baita
Senpere eta Baztan artean
1854. urtea baino lehenagoko
mugarri bat agertu da

SENPERE

ARTXIBOKOA

719 ikaslek hasi dute ikasturte berria: 62 Zaldubi ikastolan, 175 San Josepe
eskola pribatuan, 279 herriko eta Amotzeko eskola publikoetan eta 203Arre-
txea ikastegi pribatu elebidunean.

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

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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EZKONTZAK

HERIOTZAK

Bruno Pascal Dominique Guy eta Ma-
rie-Therese Zunda, Sarakoak, agorrila-
ren 13an.
Pablo Elgorriaga Urrutia eta Larraitz
Nieto Izurriaga, Irun eta Tolosakoa, Zu-
garramurdin, abuztuaren 6an.
Ramuntxo Etienne Loperena eta Fa-
bienne Sanchez, Senperekoak, abuz-
tuaren 13an.
Jean-François Benjamin Chastel eta
Edwige Karine Gaudin, Senperekoak,
abuztuaren 13an.
Cédric Jaugeat etaValérie Marie-Lucie
Yvette-Marcelle de Rozario, Senpere-
koak, abuztuaren 20an.
Jon Etxart eta Fanny Garat, Senpere-
koak, abuztuaren 20an.
Firmin Joseph Lopez eta Catherine
Chanteux, Senpere, abuztuaren 27an.
PedroJoseTrilloGarciaetaJaioneGoia
Iratzoki, Iruña eta Berakoa, irailaren 8an.
Abdelkader Larbi eta Ane Guadalupe
Mitxelena Enbil, Tiarec (Argelia) eta Do-
nostiakoa, Goizuetan, irailaren 6an.
Javier InbuluzketaLukineta IxoneArrua-
barrenAleman,ElizondoetaArizkungoa,
irailaren 3an.
MIguel Angel Iñarrea Etxenike eta Mi-
ren Ariztia Azkarate, Ziga eta Azpilkue-
takoa, irailaren 3an.
Javier Rekondo Maiza eta Maria Tere-
sa Irigoien Zelaieta, Leitza eta Zigakoa,
abuztuaren 27an.
Miguel Ezpeleta Puras eta Idoia Yabar
Labat, Iruñekoak Arizkunen, abuztuaren
14an.
JoseAlejandroLozaiaDagerreetaAna
Isabel Etxenike, Mexiko eta Baionakoa,
Erratzun, abuztuaren 27an.
David Bidart Goñi eta Maria Plaza Az-
karate, Elizondo eta Lekarozkoa, iraila-
ren 10ean.
Gorka Goñi Grajirena etaMaixe Oskoz
Jauregi, Oitz eta Arantzakoa, uztailaren
9an.
Asier Arburua Juanikotena eta Iratxe
IturriaZelaieta,Etxalarkoak, irailaren3an.

SORTZEAK
Moustafa El Haou Eddarhouri, Narbar-
tekoa, abuztuaren 12an.
Itxaso Tipanquiza Verdejo, Berakoa,
abuztuaren 18an.
Ane Molinero Barreto, Berakoa, abuz-
tuaren 26an.
Irati Maisterrena Larregi, Amaiurkoa,
abuztuaren 13an.
Unax Bidegain Elizalde, Arizkungoa,
abuztuaren 19an.
Sara Pop Bontiu, Lesakakoa, abuztua-
ren 10ean.
Uxue Biurrarena Etxepare, Lesakakoa,
abuztuaren 15ean.
Irati IparragirreMeoki,Elizondokoa,abuz-
tuaren 6an.
Elena Rekarte Korta, Sunbillakoa, abuz-
tuaren 14an.
Eider Indaburu Loidi, Etxalarkoa, abuz-
tuaren 18an.
Xan Baptiste Fagoaga, Sarakoa, agorri-
laren 9an.
ManonCaradec, Senperekoa, uztailaren
31n.
Thomas Jacques Lascombe, Senpere-
koa, abuztuaren 6an.
ThéoGraciadeSola, Senperekoa, abuz-
tuaren 8an.
Txomin Albandos, Senperekoa, abuz-
tuaren 9an.
AlaiaVallee-Zamora,Senperekoa,abuz-
tuaren 11n.
Luca Michele Idiartegarai, Senperekoa,
abuztuaren 12an.
Izar Iriarte Iturbide, Igantzikoa, irailaren
1ean.
Naroa Galarregi Gelbenzu, Elgorriaga-
koa, abuztuaren 26an.
Enara Arotzena Sestorain, Leitzakoa,
abuztuaren 30ean.
Uxia Dagerre Dieguez, Berakoa, abuz-
tuaren 29an.
IhintzaDagerreDieguez,Berakoa,abuz-
tuaren 29an.
Aimar Sarobe Roman, Berakoa, iraila-
ren 1ean.
Ekaitz San Martin Maylin, Doneztebe-
koa, uztailaren 28an.
Nerea Arregi Etxarte, Doneztebekoa,
abuztuaren 19an.
Oier Belarra Mariezkurrena, Donezte-
bekoa, abuztuaren 26an.
Markel Javalera Juanena, Doneztebe-
koa, abuztuaren 30ean.
MartaZabala Iparragirre,Doneztebekoa,
irailaren 5ean.
Julen Meoki Ballarena, Elizondokoa,
abuztuaren 26an.
Unai Goñi Bouzourene, Elizondokoa,
abuztuaren 25ean.
Urki Zapata Goienetxe, Amiaurkoa, irai-
laren 1ean.
Aimar Maia Zubieta, Elizondokoa, iraila-
ren 3an.
Oier Mutuberria Amarika, Zubietakoa,
irailaren 9an.
Arrate Lore Atondo Elgorriaga, Etxa-
larkoa, abuztuaren 31n.
Kemen Ansalas Arburua, Etxalarkoa,
irailaren 12an.

MarcosAierzaBereau, Lesakakoa,abuz-
tuaren 24an, 82 urte.
Francisco Javier Legorburu Azkoitia,
Donezteben, abuztuaren 26an, 69 urte.
EstebanRetegi Ferrero, Berakoa, abuz-
tuaren 28an, 78 urte.
JoseMariaBerazaZubillaga, Leitzakoa,
abuztuaren 29an, 60 urte.
Martin Jose Altzuart Etxaide, Arraioz-
koa, abuztuaren 27an, 73 urte.
MariaSantestebanMutuberria,Beintza-
Labaiengoa, abuztuaren 30ean, 90 urte.
Benoit Parice Milon, Sarakoa, agorrila-
ren 14an.
Jean Baptiste Mitxelena, Sarakoa, ago-
rrilaren 14an.
Anne-Marie Lahetjuzan (ezkondua Iri-
barren), Senperekoa, abuztuaren 7an.
Jean Baptiste Mitxelena, Senperekoa,
abuztuaren 29an.
Ramon Etxepeteleku Pikabea, Lesaka-
koa, abuztuaren 31n, 89 urte.
Cristobal Arribillaga Baraibar, Leitza-
koa, abuztuaren 31n, 83 urte.
Pablo Goienetxe Irigoien, Etxalarkoa,
irailaren 3an, 82 urte.
Mari Carmen Azurmendi Urruzola, Lei-
tzakoa, irailaren 4an, 76 urte.
PrudencioArburua Sanzberro, Etxalar-
koa, irailaren 5ean, 92 urte.
Natalia Mitxelena Agerrebere, Arizkun-
goa, irailaren 6an, 84 urte.
Maria Luisa Villanueva Larunbe, Lei-
tzakoa, irailaren 4an, 83 urte.
Sofia Calvo Aldana, Berakoa, irailaren
7an, 95 urte.
Julia Mendiburu Almandoz, Donezte-
bekoa, irailaren 9an, 93 urte.
Santiago Juanikotena Urrutia, Elizon-
dokoa, irailaren 9an, 79 urte.
Mercedes Arretxea Iriarte, Sunbillakoa,
irailaren 10ean, 91 urte.
Fco. Javier Legorburu Azkoitia, Do-
neztebekoa, abuztuaren 26an, 69 urte.
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A.A.
Udanerehainbat txa-

pelketa, torneo eta he-
rrietako bestetan parte
hartu dute Txaruta Pi-
lotaElkartekopilotariek,
baita emaitza onak lor-
tu ere.

Getariako torneoan
Saldiasko Urrutia le-
hengusuek, Oskar eta
Unaik, txapelak lortu zi-
tuzten Gipuzkoako Iri-
bar lehengusuei doi-
doian(22-21) irabazieta
gero.

Burlatako Torneotik
ere bertze bi txapelekin
itzuli ziren gure pilota-
riak:KadetemailanGa-
rikoitz Juanenea sal-
distarrakerraz lortuzuen
txapela (22-6) Lizarra-
ko Peñasekin batera.

Gazte mailan, lehen
aipatu dugun Oskar
Urrutia saldiastarrak
arazo handirik gabe,
Otxotorenarekinbatera
22-11 irabazio eta gero.
Nagusienmailan,berriz,
XabiArraztoa iruritarrak
ez zuen txapela lortu,
14-22 galdu baitzuten
berak eta Abad araba-
rrak.

Bertze txapelketetan
ere parte hartzen ari di-
ra Txarutako pilotariak:
Sunbilla (24 pilotari),
Amaiur (24) eta Urroz-
ko (44) torneoetan ari
dira inguruko ttikiak.An-
tiguo, Aginaga, Olazti,
Miarr i tze, Baigorr i ,
Amezketa, Gartzaron,
IrurtzunetaLeitzako tor-
neoetan ere ari dira.

Udan ere txapelak
lortu dituzte
Txarutako pilotariek
Burlatako Torneoan Juanenea eta
Urrutia saldiastarrak txapeldun

PILOTA

JUANJO ATXAK UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitian, Amaiurko pilota txapelketako sari banaketa. Beheitian, Juanenea
eta Urrutia (biek argazkien eskuinean) Burlatan txapeldun suertatu ondotik.

A.A.
Mikel Iraola, 18 urte-

ko pilotari almandozta-
rrak,2004-05denboraldi
bikaina egin du gazte
mailan. Lau terdiaren
barreneko Guillermo
Mazo Memoriala iraba-
zi zuen, finalean Jon
Apezetxeagoizuetarra-
ri 18-11 irabazita. Nafa-
rroako eskuz banakako
txapelketan ere txapel-

dun izan zen, finalean
Irurtzungo Diaz de Ul-
tzurruneri 18 eta 6 ira-
baz ondotik. Espainia-
ko txapeldun ere izan
da buruz buru, Logro-
ñokoAdarragan jokatu-
tako finalean, Errioxa-
ko Martinez-i 18-9 ira-
bazita. GRAVN txapel-
ketako buruz buruko fi-
nalean, aldiz, 18 eta 22
galdu zuen Zabala biz-

kaitarraren kontra. Lau
terdiarenbarrenekoSar-
tagudako txapelketa iaz
eta aurten irabazi du.
Aurtengo finala, Mendi-
nueta altsasuarrari 22
eta 17 irabazi zion.

2004an DV txapel-
ketan finalerdian Iba-
rrarekin galdu zuen Ur-
daniz eta Ultzurrunen
kontra eta aurten Iban
Azanzarekin aritukoda.

LogroñokoElCortijo txa-
pelketan, lau terdiko fi-
nalagalduzuen iazAza-
girreren kontra, 19 eta
22. Aurten, berriz, fina-
lerdietangalduduUriar-

teren kontra, 18 eta 22.
Azkeneko urte ter-

dianLarrabidekoTekni-
fikazio Zentroan ari da
Mikel Iraola, Erreka el-
karteko pilotaria.

Denboraldi bikaina egin du
Mikel Iraola almandoztarrak
Nafarroa eta Espainiako txapeldun izan da buruz buru

ARTXIBOKOA

Erreka elkarteko Mikel Iraola almandoztarra, bere
txapel ugarietako bat irabazi ondotik.
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A.A.
Irailaren 11n jokatu

zen Igantziko Biltokik
hamabosgarren urtez
antolatutako Mendi bi-
zikleta ibilaldia. Guztira
88 txirrindularik parte
hartu zuten kategoria
ezberdinetan,horietatik
gehienak,65,senior, ju-
nior eta master-40 ka-
tegoriak biltzen zituen
proba nagusian. Txi-
rrindulan ibiltzeko egu-
raldi bikaina izan zuten,
eguzkiakezbaitzuenso-
bera berotzen eta euri-
rik ez zuelakoz egin.

Proba nagusiko ira-
bazlea, Iturrotz taldeko
PatxiCia lizasoarra izan
zen (59’40”). Bigarren
postua,GureTxokoatal-
dean ari den Asier Ape-
zetxea aranztarraren-
tzat izanzen(1h01’58”).
Katmandu taldekoAitor
Urruzola lasartearrak
osatu zuen podiuma
(1h03’46”). Sailkapen
orokorreko lehendabi-
ziko igantziarra,hainbat
urtez garaile izandako
JoseMariGoia izanzen,
zazpigarren postuan
(1h04’32”).Zortzigarren
postua Mitxel Aginaga
narbartearrarentzat izan
zen. Guztira hameka
igantziarrek parte hartu
zuten proba nagusian
etaGoiarenondotik,Mi-
kel Urtxegi (1h17’31”)
e ta Xab i Te l le t xea
(1h28’35”) sailkatu zi-
ren.

Master-40 katego-
rian, Hendaiako Jean
Jacques Gauvain izan
zen b i zko r rena
(1h21’29”), JoseAgerre

igantziarrarenaitzinetik
(1h33’04”).

Junior mailan. Iker
Arruabarrena oiartzua-
rra gailendu zen eta
Ororbiako Iker Ezkarai
eta Andoaingo Josu
Arregik osatu zuten po-
diuma. Iñigo Almandoz
igantziarra bosgarren
izan zen. Bi emakumek
parte hartu zuen Igan-
tziko ibilaldian. Rosa
Mari Herrero donostia-
rra izan zen azkarrena
(32’23”) eta Urnietako
Olatz Odriozola biga-
rren (36’32”).

KATEGORIA TTIKIETAN
ERE HAINBAT
PARTEHARTZAILE

Kategoria ttikietan,
haurrenmailan, seipar-
tehartzaile izan ziren.
Izei Gillenea beratarra
izan zen bizkorrena,
Adur Igantzi igantziarra
bigarren,hirugarrenBe-
ñat Maia etxalartarra
izan zen, laugarren Ar-
kaitzRetegi igantziarra,
bosgarren Julen Do-
rronsoro doneztebarra,
eta seigarren Julen Ta-
berna igantziarra.
Infantilen kategorian

bortz txirrindulari atera
ziren.AitorBegino igan-
tziarrak irabazizuen,Be-
ñatTxoperena igantzia-
rra izan zen bigarren,
ZizurkoAsierAlbenizhi-
rugarren, laugarren
AsiaingoAritzBereaeta
bosgarrena Igantziko
Txomin Sirera.

Kadete mailan parte
hartu zuten hamar txi-
rrindularien artean, Zi-
zurko Josu Lizoainek,
Ororbiako Aitor Amez-
toiek eta Zestoako Jon
Mayozek osatu zuten
podiuma.

Patxi Ciak irabazi zuen Igantziko
XV. Mendi bizikleta Ibilaldia
Asier Apezetxea aranztarra bigarren izan zen helmugan

ARGAZKIA: OIHANA TXOPERENA
UltzamakoPatxiCia txapelduna,podiumaosatuzutenAsierApezetxeaaranz-
tarra eta Aitor Urruzola lasartearrarekin.

TXIRRINDULARITZA

Igantzi
garaile
Herriz Herri
txapelketako
bigarren
konbinatuan
ttipi-ttapa

Irailaren 11n jokatu
zen Iguzkitzan Nafa-
rroako herriz herri txa-
pelketako hirugarren
etaazken jardunaldia.
Bertan, Berr iozar,
Igantzi, Ultzama eta
Garraldakotaldeakari-
tuziren.Jakinadenez,
herriz herri txapelketa
honetan bi proba kon-
binatuezberdinegiten
dira. Lehenbiziko ko-
binadan, koxkor bil-
tzea, zakua, aizkora,
korrikaetaarpanaegi-
ten dira. Proba hone-
tan, emozio handia
izan zen. Azken pro-
bara puntu berdinekin
ailegatu ziren Garral-
da eta Berriozar. Iguz-
kitzan Garralda izan
zen onena, Berrioza-
rren aitzinetik. Igantzi
hirugarren izanzen eta
Ultzama laugarren.
Halere, Igantzi aitzi-
neko bi probatan az-
kena izanzelakontuan
hartuz, azken postu
horretan gelditu zen
sailkapenorokorrean.

Ez zen halakorik
gertatu bigarren pro-
ba konbinatuan. Ho-
nek,harrijasotzea, txin-
ga eramatea eta in-
gude altxatzea biltzen
ditu. Aitzineko bi pro-
batan bezalaxe, Igan-
tzi nagusitu zen Iguz-
kizan ere, Garralda,
Berriozar eta Ultza-
maren aitzinetik. Sail-
kapen orokorrean ere
horrelaxegeldituziren.

HERRI KIROLA
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� BESTAK

ANIZ
Urriaren 1etik 3ra
Arrosarioko Amabirjinaren
bestak. Xehetasunak 26.
orrian.

IGANTZI
Irailaren 28tik urriaren 2ra
San Migel bestak.
Xehetasunak 13, 14, 15 eta
16 orrietan.

URROTZ
Irailaren 28tik urriaren 2ra
San Migel bestak.
Xehetasunak 17. orrian.

DONEZTEBE
Irailaren 23tik 25era
Doneztebeko besta ttikiak
antolatu ditu Gazte Burrunba
Taldeak. Xehetasunak 20.
orrian.

� MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Irailaren 25ean
Etxebertzeko Bordara
ateraldia eginen du
Ulibeltzak kirol taldeak.

GOIZUETA
Irailaren 25ean Arantzara
mendi ateraldia eginen du
Umore Ona elkarteak.
8:00etan abiatu eta Ekaitza
elkartean bazkalduko dute,
Arantzako elkartearekin
egiten dute elkartrukearen
barnean.

� OSPAKIZUNAK

ELGORRIAGA
Irailaren 25ean Kofradien
Eguna antolatu du
Elgorriagako Onddo eta
Zizen Kofradiak. Urriaren
2an Turistaren Eguna eta
Besta Egun Haundia eginen
dira.

� DANTZAK

BERA
Irailaren 25ean XI. Dantzari
Ttiki Eguna antolatu du Gure
Txokoak. Xehetasunak 9.
orrian.
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TELEBISTAKO TXOKOA

ORTZIRALEAN TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Joxepa Telletxea, eskualdeko
azken serorarekin solasean
Irailaren 12an hasi zen Ttipi-Tta-
pa Telebistaren denboraldi berria.
“Uda Giroan” magazina eta besta
kontuak alde batera utzita, negu-
ko programazioa abiatu zuten te-
lebistako lankideek. Hainbat be-
rrikuntza ekarriko ditu aurtengo
denboraldiak. Xan Harriagek gi-
datzenduenBidaien ingurukopro-
grama eta «Kontu kontari: mende
bat oroituz» saio berria ditugu ho-
rren adibide. Baina bertze hainbat
tarte aski ezagunak dira ttipi-tta-
pako ikusentzuleentzat. Joseba
Olagarai lankideak gidatzen duen
erreportaiensaioak laugarrenden-
boraldia du aurtengoa. Oraingoan
ere harat-honat ibilki da Etxalarko

kazetaria pertsonaiarik kuriosoe-
nak, gairik berexienak eta gertaki-
zunikarraroenenbila.Ortziralhone-
tan, dagoenekoz galdua dagoen
lanbidebaten inguruanaritukozai-
gu; serora lanaz. Lekarozera hur-
bilduetaJoxepaTelletxearekinso-
lastuko da aspaldiko ofizio honen
gainean. Denbora batean, duela
40baturtearte,herri guzietakoeli-
zetanzegoenserorabat.Orainbe-
rriz, Lekarozen bakarrik manten-
tzen da elizako lanak egiteaz ar-
duratzen den emakume hau. Or-
tziralean ezagutuko dugu Joxepa
Telletxea eskualdeko azken sero-
ra,albistegiarenondotik,Ttipi-Tta-
pa Telebistan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 24,00 E (-1,00)

Zerri gizena
1,110 E kiloa. (-0,035)

Zerramak:
0,500 E Kg/bizirik. (+0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 42 (+0,03)
1.koa 3,19 (+0,03)
2.koa 3,06 (+0,03)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,52 (+0,03)
1.koa 3,31 (+0,03)
2.koa 3,13 (+0,03)

Oharra:Prezioak180-220
Kg.kanaleanpisatzendu-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 208,00 (=)
idixkoak 230,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 165,00 (=)
idixkoak 190,00 (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,95/3,01
Zaldi-behorrak:1,67/1,87
Bildotsak: E/k
6-8 kilokoak: 8,50 /8,70
8-10 kilokoak: 6,90 /7,50

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Irailaren 2tik 9ra bitarteko prezioak)

«More», Bera eta Lesa-
kako musikariez osatu-
tako laukote honek be-
re lehen lana karrikara-
tu berri du. Diska Bera-
ko Mik estudioetan gra-
batu dute Ibai Gogortza
etaMaikelprodukzioeta
teknikari lanetan lagun
izanik. Aitor Lasagak gi-
tarran, Imanol Zubietak
bajuanetakoroetanXu-
mar Altzugaraik abes-
ten eta Xabi Pumarek
baterian osatzen dute
taldea. Zortzi abestiz
osatutako lana da, ber-
tan era ezberdinetako
abestiak enztun daitez-
ke, hitzei dagokienez,
amodiozkokantuak,kri-
tikazkoak,pertsonalak…
Musika aldetik ere ba-
tzuetan abesti lasaiak,
bertzeetan gogorrago-
ak…Azkenfineanabes-
ti bakoitzak bere bidea
jarraitzen du. Diska hau
inongodiskazigilurikga-
be egina da, autofinan-
tziatua.Laisterzuenhe-
rriko ostatuetan salgai
izanen duzue.

«More»

2005
MORE

DISKAK
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Bikotearen krisia une
zaila da eta haustu-
raren aukera hor da-
go, baina jende auni-
tzek kontrakoa uste
badu ere, soluzio ba-
karraezdabanatzea.
Izanere,aitzineraate-
ratzea lortzen bada,
bikotearen harrema-
na sendotzea lortzen
ahal da.
Bikotearen krisia psi-
kologoak bisitatzeko
hirugarren arrazoia
da,antsietateaetade-
presioaren gibeletik.
Beraz, gure bizitzan
horrelakokrisibatedo
gehiago izan dezake-
gula pentsatzen ahal
dugu. Bikotearen bi-
zitzan hiru une kritiko
daude:
• Bikotearen lehen-
biziko urteak: Biko-

teasendotzenhasida
eta elkarbizitzako le-
hen urteak dira. Une
honetan, bikoteko ki-
de bakoitzak bertze-
ari egokitzen ikasi be-
har du. Honek erran
nahi du norberaren
ohiturabatzukutzibe-
harko direla. Baina
norbereakutzietaber-
tzearen ohitura ba-
tzuetara egokitzea ez
da erraza, eta krisi
hauetatik ateratzeko
orekaaurkitzeaetako-
munikazio ona izatea
oinarrizkoak dira.
• Bizitzaren erdia:
Une horretan zer ga-
ren eta zer izan nahi
genuen arteko balan-
tza egiten dugu. Zer
garenetazer izannahi
genuen arteko ezber-
dintasunahandiabal-

din bada, bikote bizi-
tzara egokitzeko gu-
re ametsak alde ba-
tera utzi behar izan
dugulaaurpegiratzen
ahal diogu bertzeari.
Ohikerian eta asper-
keriansartutakobiko-
teetan ere krisiak sor-
tzen ahal dira. Krisi
mota hau gainditzeko
modu bat maitasuna
erakusteaetabertzea
zoriontsu egitea izan
daitezke.
• Zahartzaroa: Aitzi-
neko gatazkak mol-
datzen jakin ez badu-
gu,bizitzaalferrikgal-
dudugunarenetahuts
sentsazio batekin hel
gaitezke zahartzaro-
ra. Erretiroa eta se-
me-alabak etxetik jo-
an direla gehitzen ba-

diogu,hutssentsazioa
handiagoa da.
Krisi hauetaz atera-
tzekohaugogoratzea
garrantzitsua da:
•Eztabaidatzeaezda
txarra. Gehiegitan ez
egitea eta errespetua
ez galtzea da garran-
tzitsuena.
• Zenbait unetan isil-
tzen jakitea eta gaiz-
ki egindakoa zuzen-
tzeagarrantzitsuada.
• Bikotea den bezala-
koa onartu behar du-
gu,aldatzensaiatuga-
be.
• Asperkeria alde ba-
terautzi etabakoitzak
bere afizio eta intere-
sak mantendu behar
ditu.

Rakel AMIGO
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� ERAKUSKETAK

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

BERA
Irailaren 3tik 28ra Iñaki
Amatrian Guemberen
eskultura erakusketa.
Astelehenetik larunbatera,
17:00etatik 19:00etara.
Larunbatetan 19:00etan
bisita gidatuak egilearekin.

BERTIZ
Irailaren 8tik 26ra «Gure
basoertako zuhaitzak»
erakusketa ikusgai izanen da
Bertizko jauregian.
10:00etatik 13:30etara eta
16:00etatik 19:30etara.

ETXALAR
Irailaren 4tik urriaren 2ra
Joakin Etxarte Lasa
margolariaren erakusketa
Kultur Etxean, astetartez
16:00etatik 19:30etara,
larunbatetan 18:00etatik
20:00etara eta igandetan
12:00etatik 14:00etara.

LESAKA
Irailaren 24tik urriaren 8ra
«Agiña eta Oteiza»
erakusketa Beti Gazten,
astelehenetik larunbatera
18:30etatik 20:30etara.

� BERTSO SAIOAK

LESAKA
Irailaren 23an bertso-trama
Matxinbeltzenean, 20:00etan.
Tramalaria: Josu Goikoetxea.
Bertsolariak: Jon Maia eta
Amets Arzallus.

� KANTALDIAK

LESAKA
Irailaren 24an Maialen
Errotabehereren kantaldia
20:00etan Kasinoan, Kultur
Egunen barrenean.
Antolatzaileak: Arrano
Elkartea eta Euskara
Batzordea. Laguntzaileak:
Lesakako Udala eta
Nafarroako Gobernua.

JAKIN BEHARREKOAK

Bikotearen krisia
eta haustura
berdinak al dira?
Eztabaidatzea ez da txarra,
gehiegitan egiten ez bada eta
errespetua galtzen ez bada ARTXIBOKOA

Zenbait unetan isiltzen jakitea eta gaizki egin-
dakoa zuzentzea garrantzitsua da.

2005/09/22 • 406. zbk.

Nemesioren Itzala

ELKAR, 2005

Pako ARISTI
Jokin LARREA

Pako Aristiren «Nemesioren
itzala», Harkaitz Canoren
«Omardendaria»etaPatxiZu-
bizarretaren«Zazpigarrenaeta
azkena» ipuinekin batera ar-
gitaratu ditu Elkarrek, haur li-
teraturako Kuku bilduman.
Nemesioren itzala korrika jo-
an da, baina Nemesiorik ga-
be. Ulertu al dezakezue hori?
Zaila, ezta? Belandiako herri
osoaerabataztoratuduenger-
takizuna izan da, eta Neme-
sio bera ere bai, nola ez.
JokinLarreakeginakdiraAris-

tiren Nemesioren itzala libu-
ruko ilustrazioak. Ipuinak Ne-
mesiokbere itzalarenbilaegin-
dako ahaleginak ditu konta-
gai.Eguneguzkitsubateanko-
rrika alde egin baitzion, ezus-
tean. Nemesiok ez du inondik
ere itzalik gabe gelditu nahi,
une askotan lagungarri izan
baitu. Aristiren obretako ohi-
ko bizitasuna eta umorea aur-
kituko ditu ipuinaren irakurle-
ak. Idazlearenbeste liburuba-
tzuetan ere agertu izan da Ne-
mesio pertsonaia.

LIBURUAK
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GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA.350m2kopabiloia
errentan ematen da. % 666
412311.
LEITZA. Landa taberna
errentan ematen da. % 948
510122.
IRUÑA. Hiri erdi-erdian os-
tatu-jatetxea traspasatzen
da. Hilean 600 euro. Infor-
mazio zuzena. % 630
883578.

LURRAK/ORUBEAK
112 Salgai
LESAKA. Lurra salgai, bi
etxe egiteko. Herri ondoan,
bistakherrira.% 948637934
edo 650 259605.
AZPILKUETA. 9.000 m2ko
lur eremua salgai. % 948
580228.

LURRAK/ORUBEAK
113 Erosi
BERA-LESAKA-ETXA-
LAR. Lur eremu eraikiga-
rriak erosiko nituzke. Esku-
ra ordainduko nuke. % 656
738646.

neska behar dira Azpilagai-
nan,UnibertsitatePublikoa-
ren ondoan. % 677 812208.
IRUÑA.Pisuaosatzekoper-
tsona bat behar da. % 686
611142.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
BERA.Aparkatzekoplazak
(garajeak) eta trastero bat
salgai. Agerrako babes ofi-
zialeko etxeetan (Bidasoa
eta Sara karrikak). % 627
914335 edo 948 630246.

36 ttipi-ttapa

Sail honetan iragarkia jartzeko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta00-34

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.

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

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

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

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

� LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

� IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

� MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

� ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

� HARREMANAK
801. Agurrak

IRUÑA. Ikasleentzako pisu
bat errentan emanen nuke,
Goroabe kalean, Unibertsi-
tatePublikotik5minutura.%
620 209663 (arratsaldez).
ANTSOAIN.Pisuaerrentan
emateko.Bi logela,moblez-
tatua. Laugarren pisua. %
650 452449.
DONEZTEBE. Herri erdian
pisu berritua eta kalefakzio-
arekin errentan emateko. %
619980909edo646403367.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA-LESAKA. Pisua
errentanhartunahida.%615
744369.
BERA.Pisubaterrentanhar-
tuko nuke, edozein alokairu
motatan, pisu konpartituan
edobakarrik.% 685711407.
LEITZA. Leitzar bikote ba-
tekpisuahartukolukeerren-
tan. % 696 730177 (Mikel).
ELIZONDO.Pisubaterren-
tan hartu nahi da. % 679
631869.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
IRUÑA. Pisua osatzeko bi

ETXEBIZITZAK

101 Saldu
DONEZTEBE.Pisuasalgai
edoerrentanemateko.%646
121536.
ELIZONDO. Borda salgai.
18.000euro.% 630883578.
LABAIEN. Baserria salgai,
ura, argia eta bidearekin.
5.000m2ko lureremua.Ba-
jera, lehensolairuaetagan-
bara. % 948 450039.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
Baserriak,lureremuak,bor-
dakerostenditut.Eskuraor-
daintzendut.% 630883578.
BORTZIRIAK.Etxezaharra
erosikonuke,zaharberritze-
ko.% 620880867 (Edurne).

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
SUNBILLA.Pisuaerrentan
emateko. Bankuaren abala
nahitaezkoada.%943114111
edo 685 755798.
IRUÑA. Mendebaldean hi-
ru logelako pisua errentan
ematen da. % 628 581031.

948 63 54 58

• ELIZONDO.
-2. eskuko pisuak salgai.
- 1.100 m2 dituen famili
bakarreko etxea salgai.
• DONEZTEBE.
- Eraikuntza berriko eta 2.
eskuko pisuak salgai.
- Eraikitzen ari diren azken
pisua salgai.
• BERA.
-Terrenoak erosten dira.
• BAZTAN.
- Lurrak erosten dira.
- Hainbat lur eremu eraikigarri
salgai.
• 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

RROOSSAA
BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 
% 948 272011 (IRUÑA)

• Leitza. Poligonoan 100 m2ko
nabea salgai, 100 m2ko
entreplantarekin. Komuna eta
dutxa dauka. 150.253 euro.
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

Jadanik 11 urte bete
ditu Inmobiliariak eta
besterik gabe, bezero
guztiei eskerrak eman
nahi dizkizuegu zuen
portaeragatik.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IAK

1 1  URTE



LURRAK/ORUBEAK
115 Errentan hartu
LEITZA. Hiru behorrentzat
belatsoa edo barrutiak har-
tuko genituzke errentan. %
948 510078 (Joxe).

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Pladurrezko lanak egiten
dira. Erreformak, isolamen-
duak eta dekorazioa. % 609
477277.

LANA
301 Eskariak
Neska gazte batek edozein
lanetan lan eginen luke. Egun
osoz edo ordu batzuz. %628
040310.
Berako emakume zintzo eta
arduratsua lan egiteko es-
kaintzen da. Gida baimena
eta ibilgailu propioarekin. Etxe
nahiz ospitalean adineko eta
gaixoak zaintzen esperien-
tzia frogatzen ahal duena. %
948 631177 edo 675803577
(astelehenetik ostiralera).
Kamioia gidatzeko txoferra
eskaintzen da C gidabai-
menarekin. % 606 696226.

LANA
302 Eskaintzak
IBARDIN. Astebururako ka-
marerak behar dira. Kajan
aritzeko ere behar dira as-
teburuetan. % 948 631394.
ELIZONDO. Pertsona bat
behar da bi haur zaintzeko
irailetik aitzinera. % 948
581341 edo 679 613201.
Bi ofizial behar dira argin la-
netan Baztan-Bidasoa ingu-
ruan aritzeko. % 652 764613.
LESAKA. Asteburuetan zer-
bitzari lanean aritzeko, bi la-
gun behar ditugu Atxaspi os-
tatuan. % 948 637536.
ETXALAR. Ostatu edo ka-
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fetegian esperientzia duen
pertsona behar da. Bereha-
la hasteko. % 948 635000.
LESAKA. Inguruan 4 ejeko
kamioia gidatzeko lana es-
kaintzen da. % 660 393436.
Iturgin laguntzaile gaztea
behar dugu. Ez du inporta
esperientziarik ez badu. %
610 509177.
IRUÑA. Neska euskalduna
behar da Donibane auzoan,
6 urteko umea zaintzeko. Or-
duteg ia:  13:00etat ik
15:00etara irailetik ekaine-
ra. % 948 177629.
BERA. Sukaldari laguntzai-
lea behar da Ansonea jate-
txean. % 948 631155.
BERA. Ibardingo benta ba-
tean pertsona bat behar da
denda eta almazenean lan
egiteko. Frantsesa jakitea
eskatzen da. % 609 480646.
ZUGARRAMURDI. Herriko
Ostatuan zerbitzaria behar
da, berdin da neska ala mu-
tila. Frantsesa eta euskara
dakiena. Soldata interesga-
rria. % 948 599482.
Editorial batek etxetik lan
egiteko 50 kolaboratzaile be-
har ditu Nafarroan. Informa-
zio zehatza eta doan. 371
Postakutxa, 06800 Merida.
IBARDIN. Pertsona bat be-
har da zerbitzari lanean ari-
tzeko aste hondarretan
eguerditan. % 629 694443.
BERA. Lixoia ostatuan egun
erdiz aritzeko pertsona be-
har da. % 948 631271- 687
950368 (Mertxe-Jose Mª).
BERA. Zerbitzaria behar da
jatetxea batean, egun oso-
ko lanaldia. % 650 831392.
ETXALAR. Harreragilea be-
har da Etxalarko Benta ho-
telean. Esperientzia nahita-
ezkoa da. Utzi kurrikuluma
hotelean. % 948 635000.

Kamarera bat behar da Bor-
datxon, larunbatetan lan egi-
teko. % 948 450383.
ELIZONDO. Irekiko den su-
permerkatu berrirako repone -
dore bat behar da. 20 eta 35
urte arteko pertsona ardu-
raduna behar da. Pisuak ja-
so beharko ditu merkantzia
kargatzen eta deskargatzen
aritu behar baita. Produktuak
jarri eta biltegia gainbegira-
tu. Kurrikulumak bidaltzeko:
Elizondoko Udala. 1069 Pos-
ta Kutxa, 31080 Iruña. Ref.
Reponedor/a.
BERA. Taberna batean, su-
kaldean aritzeko laguntzai-
lea behar da. Bi aukera, as-
te guzian 8:30etatik 15:30eta-
ra eta 20:30etatik 23:00eta-
ra (asteazkenak libre) edo
asteburuetan bakarrik
20:30etatik 23:00etara. In-
formazioa: % 619 328264.
DONEZTEBE. Jatetxe ba-
tek komedorean zerbitzari
lanean aritzeko neska bat
behar da. Lan baldintza onak.
% 617 333015.
DONEZTEBE. Jatetxe bate -
an eguerditan lanaldi erdian
aritzeko eta asteburuetako
«extrak» egiteko zerbitzaria
behar da. % 626 032050.
Peoiak: igeltseroak, elektri-
zistak, iturginak eraikin pu-
blikoen mantenimendurako.
Astelehenetik ortziralera,
8etatik 15etara. Informazioa
doan. % 948 199596.
Elbarri fisikoak. Lanpostu
libreak: atezain, harreragile,
lorezainak erakunde publi-
koetan. % 948 199596.
Correos. Bete behar dute:
banaketarako, sailkatzeko
eta bezeroari arretarako lan-
gileak. Informazioa doan. %
948 199596.
Garbitzaileak. Lanpostu fin-

Seat Ibiza SDI, Seat Ibiza TDI, Seat Toledo TDI, Seat
Leon TDI, Peugeot 206D, Opel Corsa DI, Opel Corsa
gasolina, BMW 320D, Peugeot 405D, Suzuki Vitara,

Galloper Exceed D.3ate, Citroen Saxo, Renault Master,
VW Golf IV, Xsara Picasso gasolina, Opel Frontera.

SAMPI ARAGON

Bigarren eskuko kotxeak:
Mitsubishi DID 3-5 ate, Vitara 3-5 ate TD,  Mitsubishi
Montero 2.8 3 ate, Citroen Xsara HDI, Audi 80, Opel
Astra, Terrano II, Galloper 5 ate, Grand Vitara 5 ate,
Frontera Sport  eta Land Rover FreeLander 3 ate. 
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.infoMERKATU TTIKIA

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.
Erresidentziatan lan egin.
Hirugarren adineko zentro-
ak, ospitale publikoetan ze-
ladore, erizain laguntzaile,
fsioterapeuta, pintxe lane-
tan. Lanpostu libreak.  Infor-
mazioa doan. %948 199596.
Sukalde laguntzaileak, su-
kaldariak, kamareroak. Lan-
postu finkoak. Ordutegia:
8etatik 15etara. Informazioa
doan. % 948 199596.
Laborategia. Ospital eta Na-
farroako Gobernurako lan-
postu libreak. Informazioa
doan. % 948 199596.
Haurtzaindegi publikoak.
Bete behar da: haur zain-
dariak, hezitzaileak. Ordu-
tegi intentsiboa. Informazioa
doan. % 948 199596.
Zaindariak. Lanpostu libre-
ak: Museo, liburutegi, erai-
kin publikoetan.  Informazioa
doan. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 405 salgai, 1992 -
koa. Hagitz egoera onean.
1.000 euro. % 948 631003.
Roller 360 auto-karabana
salgai . 5 plazakoa, egoera
onean. % 689 042282.
Same Laser 90 baserriko
traktorea salgai, 1986koa,
4 zilindro turbo, arras egoe-
ra onean. Lau zirrika berriak,
kabina kristalarekin, lau jun-
ta-kulata berriak. 14.000 eu-
ro (BEZ gabe). %948 453105.
Opel Corsa 1.2 salgai, 16

bal bu lakoa. 1999koa.
116.000 km. Txuria. 3.300
euro. % 646 655984.
Erremolkea salgai, autoa-
rentzako edo 4x4arentzako.
1,80x1,20. Frenoa eta arki-
llarekin. 900 kiloko ejea. Ego-
era onean. % 948 451622
(gauez) edo 639 439509. 
Opel Corsa 1.7 DI salgai,
90 cc, 2001koa. Egoera one-
an. Garantia abendura arte.
% 948 631054 edo 647
588844.
Gas Gas 250 Editron tria-
leko motoa salgai, 2003koa.
Matrikulatua. %647 588844.
Renaut Traffic furgoneta,
1996koa, salgai. ITV abuz-
tuan pasatua. 1.500 euro. %
948 451787.
Chrysler Voyager mono-
bolumen autoa salgai. Ego-
era onean. % 639 723673.
Volkswagen Transporter
TDI autoa salgai, haize ego-
kituarekin. 6 plaza. Baditu
extrak. % 610221528.
Ford Fiesta 1.4 TDCI Ghia
2003koa, 68 CV. Deitu arra-
tsaldeko 18etatik aurrera. %
676666676

ANIMALIAK
601 Emateko
Lesakan 4 kattukume opa-
ritzen dira. % 637 781768.
Zakurkumeak oparitzeko.
Sabueso espainola Drakt-
haar zakurrarekin gurutza-
tua. % 948 452247 edo 619
285919.

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Larre zaldia salgai. % 679
074691.
Bi betizu txekor haragita-
rako salgai. 375 kilo inguru
kanalean. % 655 706073.
Setter ingeles arrazako za-



AIORA APEZE-
TXEA ETXEBE-
RRIA goizueta-
rrak irailaren
24an urtea be-
teko du. Zorio-
nak sorgintxo!
Muxu haundi
bat atta eta
amaren partetik.

OIERek urte bat
bete du iraila-
ren 16an. Muxu
haundi bat Sun-
billako eta Ge-
rendiaineko fa-
miliaren parte-
tik. Zorionak te-
rremoto!!
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ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

JOSEBA

TELLETXEA

IPARRAGIRRE

etxalartarrak
urtea beteko du
irailaren 23an.
Zorionak atta,
ama eta
Ainhoaren
partetik.

INAXI ARTIEDA TELLETXEA

beratarrak 90 urte bete ditu
irailaren 17an. Zorionak familia
guziaren partetik.

Gazteluko
NAHIA SARRA-
TEA FAGOAGAk
2 urte beteko
ditu urriaren
3an. Zorionak
eta musu haun-
di bat guraso
eta famili guz-
tien partetik.

NAHIA IRIGOIEN

PEREZ etxalar-
tarrak 13 urte
beteko ditu irai-
laren 28an. Zo-
rionak eta muxu
aunitz familiaren
partetik.

ROSARIO MO-
NAKO leitzarrak
urteak bete ditu
urriaren 6a. Au-
nitz urtez eta
muxu haundi
bat Aurtizko fa-
miliaren parte-
tik.

ENAITZ PORTU

ZELAIETA sun-
bildarrak urtea
beteko du irai-
laren 23an. Zo-
rionak eta mu-
xu bat atta,
ama eta Sunbi-
llako familiaren
partetik.

AINHOA BALLA-
RENA TELLE-
TXEAk irailaren
20an urtea bete
du. Zorionak
eta muxu han-
di-handi bat aita
eta amaren par-
tetik.

AINHOA BALLA -
RENA TELLE-
TXEAk irailaren
20an urtea bete
du. Zorionak
Arraiozko eta
Donamariko fa-
miliaren partez.
Muxuak Izas -
kunen partetik.

SAIOA PETRIRE-
NA PIKABEA be-
ratarrak urtea
eginen du iraila-
ren 25ean. Zo-
rionak bere gu-
rasoen eta fami-
liaren partetik.

ADRIANA ZAN-
DIO PAGOLA be-
ratarrak 10 urte
bete ditu iraila-
ren 7an. Zorio-
nak osaba Jose
Angelen parte-
tik.

AINIZE SAN MI-
LLAN SOBREVIE-
LAk irailaren
20an 3 urte bete
ditu. Zorionak
eta musu aunitz
aitatxo eta ama-
txoren partetik.

ENDIKA PINTO

MARITXALAR

beratarrak urtea
beteko du urria-
ren 6an. Zorio-
nak mattia eta
muxu haundi-
haundi bat atta-
tto eta amatto-
ren partetik.

ENDIKA PINTO

MARITXALAR

beratarrak ur-
tea beteko du
urriaren 6an.
Zorionak potto-
ko eta muxu
bat atatxi-ama-
txi eta birrama-
txiren partetik.

LEIRE ETA ANE BEREAU ETXEBE-
RRIA aranztarrek urte bat eta 5
urte beteko dituzte irailaren 13an
eta 28an. Zorionak eta muxu
haundi bana familia guziaren eta
berexiki aita eta amaren partetik.

Berako DUNIAk eta Sunbillako
ENAITZek 10 urte eta urte bat be-
teko dute irailaren 27an eta iraila-
ren 23an. Zorionak Berako fami-
liaren partetik.

ENAITZ PORTU

ZELAIETA sun-
bildarrak urtea
beteko du irai-
laren 23an. Mu-
xu haundi bat
zure lehengusu
Oihane, Ainara,
Asier eta Gor-
karen partetik.

www.ttipi.info

ADRIANA ZANDIO PAGOLA bera-
tarrak 10 urte bete ditu irailaren
7an. Zorionak aunitz zure urtebe-
tetzean Gaizka, amatxi, aitatxi
eta amaren partetik. Ongi pasa
eguna.
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kurkumeak salgai. % 615
782292.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
Zilarrezko katea aurkitu da,
kolgantea harri urdinekin eta
Lesakako Etxarten erosia. %
948 630107 (14:00etatik
17:00etara).
Ezkurra eta Zubieta artean
za kurra galdu dut, setter txu-

ria eta marroia, koilare berdea -
re kin. % 679 012225.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Logela polita salgai. Hari-
tzezkoa gerezi kolorean.
1,50eko ohatzea, lau ateko ar-
marioa, bi mesanotxe, komo-
da kajoiekin eta ispilua. Berri-
berria. Prezioaz solastuko du-
gu. % 616 325278.

Esne-tankea salgai Beran,
150 litrokoa. % 680 781648.
Bulegoko altzariak salgai. Or-
denagailu mahaia, bulego ma-
haia, aulkiak, armairuak. Era-
bili gabea. % 636 067202.
Trikitixa salgai. Gutxi erabilia.
Berri-berria. % 943 673739
(20:00etatik aurrera).
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ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osaga-
LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA

merkealdiakmerkealdiakmerkealdiak
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