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Aitor AROTZENA
Hamargarren urteurrena ospatze-
ko ekitaldietan buru-belarri sartuak
zaudete… Zein izanen dira nagu-
sienak?
Hamargarren urteurrena zenez, ur-
tero egiten genuenetik zerbait alda-
tu nahi genuen eta hiru ardatz plan-
teatu genituen. Lehenbizikoa, hemen
normalean aditzen dugun abesba-
tzek baino kalitate hobeagoko zerbait
ekartzea izan zen: jende gaztea, mu-
sikatua, zuzendari ezagunarekin…
hori hainbat sari irabaziak dituen Sa-
maniego abesbatzarekin lortu genuen
apirilaren 8an. Ondotik, maiatzaren
6an guk eskainiko dugu kontzertua,
urteroko ildotik, baina hamar urteo-
tako laburpena eginez: landu dugun
polifonia; Mendi abesbatzaren oina-
rria den folklorea hiru multzotan, in-
gelesez, gazteleraz eta euskaraz egi-
ten dugunarekin…
Eta ekitaldi nagusiena ekainaren
3koa. Urteotan abesbatzatik pasa-
tutako guziak bildu nahi dituzue…
Ekitaldi garrantzitsuena izanen da,
bai, zita honen inguruan antolatu bai-
tugu bertze guzia. Mendi abesbatzan

parte hartu duten eta dugun guziak
biltzeko asmoa dugu eta ospatzea.
Gutunak bidali zaizkie abeslari ohi gu-
ziei, baita txistulariei ere. Horretaz
gain, Hendaiako Entzun eta Ereño-
zuko Ozenki abesbatza etorriko dira,
harreman berezia dugulako. Gero,
afaria eginen dugu Elor-Txurin.
Lehengo eta oraingo korukideak
kontuan hartuz, zenbatsu jende pa-
satu da Mendi abesbatzatik?
Ehun inguru izaten ahal dira, nahiko
zenbaki handia da hamar urterako.
Bada hasieratik dagoen jendea orain-
dik segitzen duena… Gaur egun 36
abeslari inguru gara. 
Nola sortu zen duela hamar urte
Mendi abesbatza eta zein izan da
urte hauetako bilakaera?
Musika eskolako Iñaki Dieguez zu-
zendariak eta piano irakaslea zenak
garai hartan, ezagutzen zuten jendea
biltzeko eta eguberrietako kontzertua

egiteko ideia izan zuten. Deialdia egin
eta jende pila agertu zitzaien eta kon-
tzertua egin zuten. Ikusirik zenbat jen-
de zegoen eta zer ilusioa zuten, zer-
bait iraunkorragoa egitea pentsatu
eta horrela hasi zen. Gaur den egu-
nean adin guzietako jendea dauka-
gu. Noski, gazteak nahi baino guttia-
go, baina badira herriotan gazte gu-
ttiago daukaten abesbatzak ere. Ikas-
ketak direla, lana dela… utzi egiten
dute eta ez da errexa mantentzen.
Batez ere Doneztebekoak dira, bai-
na badira Legasakoak eta Oitzeko-
ak, Iturengoak izan ditugu… noski,
irekiak gaude inguruko jendearentzat.
Zein izaten dira herri ttikietako abes-
batzen premiarik larrienak?
Eginkizun nagusia eta zailena koruak
irautea izaten da. Aldaketa eta goiti-
beheiti handiak izaten dira. Ez da erra-
za hain herri ttikietan horrelako abes-
batzak mantentzea. Inguru honetako
abesbatzen arazo nagusia dela uste
dut. Ez bakarrik kopuru aldetik, ema-
kume eta baxu aunitz izan, baina te-
noreak falta badituzu abesbatza ko-
lokan gelditzen da. Hori da gure erron-
ka nagusienetako bat.

• Doneztebeko Mendi
Abesbatzak hamar urte bete
dituela eta, zenbait ospakizun
antolatu dira.

• Lehena, Gasteizko Samaniego
abesbatzak eskainitako
kontzertua izan zen. Aste
hondar honetan, maiatzaren
6an kontzertua eskainiko du
Mendik Doneztebeko elizan.

• Ekainaren 3an, lehengo eta
oraingo korukideak bilduko
dira. Mendikoekin batera,
Hendaiako Entzun eta
Ereñozuko Ozenki abesbatzek
kantatuko dute.

«Ez bakarrik kopuru aldetik,

emakume eta baxu aunitz izanda

ere, tenoreak falta badituzu

abesbatza kolokan gelditzen da»
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Jon IRATZOKI Doneztebeko Mendi Abesbatzako zuzendaria

«Abesbatzak irautea izaten da herri
ttikietako koruen erronkarik zailena»
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ARGAZKIA: AITOR

Istolako Jesus Mari Jorajuria, Iruribieta Etxeberriako Fermin Zelaieta, Mugerdiko Juan Luis Altzugarai, Artzain Mun-
dua Fundazioko Miren Elgarresta, Etxegiako Jose Mari Arretxea eta Jose Mari Hernandorena, Sunbillako alkatea.
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Aitor AROTZENA
Emigrante hauen inguruko datuak,

argazkiak, testigantzak eta hainbat
xehetasun biltzen ditu “Sunbildarrak
Ameriketan” liburuak bere 300 orrie-
tan. Diario de Noticias egunkariak ar-

gitaratu du, Conasa, Udalbide, Uli-
beltzak elkartea eta Artzain Mundua
Fundazioaren laguntzarekin. Erre-
dakzio talde zabalean, Jesus Golda-
raz Doneztebeko apeza, Diario de No-
ticiaseko Jon Barriola eta Lander San-

tamaria, Isabel Elizalde eta Sunbilla-
ko artzaiak aritu dira. 

Liburua Sunbillako emigrazioari es-
kainia bada ere, lehenbiziko zatian
Sunbilla bera dute hizpide: herriaren
deskripzioa, geografia eta historia bil-
tzen da, baita bere herria bihotzez
maite duen Paco Latasa sunbildarren
oroitzapenak.

Segidan, emigrazioari eskainitako
atala dator. Bertan, bizimodu hobe ba-
ten bila Ameriketara joan eta itzulita-
ko sunbildarren testigantzak biltzen
dira, baita hauen bi amena ere. Ares-
tian aipatu bezala, XX. mendean,
1898tik 1993ra zehazki, Ameriketara
joandako 313 sunbildarren datuak bil-
du dituzte liburuaren egileek. Baina
bazen aitzinetik joandakorik ere. XVII.
mendean, 1640an Sunbillan jaio zen
Juan de Aranibar Telleria izan omen

Berriki arte Euskal Herria emigranteen herria izan dela jakina da.
Hainbat eta hainbat izan ziren Ameriketara bizimodua ateratzeko
intentzioarekin joan zirenak, aunitz artzain lanak eginez.
“Amerikano” ugari eman dituen herri bat bada, hori Sunbilla da.
Azkeneko 20 urteetan ohitura bihurtu da maiatzaren 1eko
“Artzain Amerikanoen besta”. Aurten ere ospatu dute, baina
urteroko egitarauan izan dute ospakizun berezi bat ere: berriki
argitaratu den «Sunbildarrak Ameriketan: Sunbilla un pueblo de
emigrantes» liburuaren aurkezpena. Emigrazioak Sunbillan izan
duen indarraren erakusgarri, kopuru bat ematea aski da: 1898tik
1993ra, mende eskasean, 313 sunbildar joan ziren Ameriketara.

«SUNBILDARRAK AMERIKETAN» LIBURUA AURKEZTU DUTE

Mende batean 300 sunbildar baino
gehiago joan ziren Amerikara artzain



Zer oroitzapen dituzu
Ameriketan eman-

dako urteetaz?
1967an joan nin-
tzen, hemezortzi
urte bete eta se-
gidan. 5 urtez izan

nintzen artzain,
bueltatu eta berriz ere

joan nintzen, eraikuntzan ari-
tzera. Lau urte egin nituen, be-
deratzi denetara. Hameka se-
nide ginen eta anai zaharre-
na eta arreba hemen gelditu
ziren, baina bederatzi anai jo-

an ginen. Lehendik aita ere jo-
ana zen eta bat bertzearen
ondotik arditara joan ginen. 
Zergatik joan zinen?
Hemen ez zegoen gauza han-
dirik eta nonbait bizia atera
behar. Urte batez, Iñauteriak
egin eta segidan 16 sunbildar
batera joan ziren Ameriketa-
ra. Ez baitzen deus ere.
Orain egoera aldatu da…
Orain Amerika hemen dugu,
dudik gabe. Hango ardien
asuntoa akitu da. Tarteka jo-
aten gara, anaiak bisitatzera

eta lehengo tokiak ikustera eta
pena ematen du. Ardi-talde-
ren bat edo bertze ikusten du-
zu, baina ez da deus ere.
Ameriketako bitxikeriren bat
gogoan duzu?
Jatekoa lurpean egiten ge-
nuen, bertzerik ez baigenuen.
Lurraren berotasuna aprobe-
txatzen genuen. Ogiaz gain,
ilarrak eta gisadoak horrela-
xe egiten genituen. Bertze ohi-
tura, whiskya hartzea zen, Se-
ven Upekin nahasi eta “medi-
zina” egiten genuen.

05

zen aitzindaria. «Ardi eta arimen ar-
tzaia» kapitulua merezi du liburuan
Benta Berriko Juan Miguel “Mike”
Apeztegia Juankorenak. 1965ean
joan zen eta gaur egun Wyoming
estatuko mormoien gotzaia da. 

NESTOR BASTERRETXEA ETA
ARTZAINEI ESKAINITAKO IRUDIAK

Azken hogei urteotan ospatu den
maiatzaren 1eko amerikanoen bes-
tari eskainitako orrialdeen ondotik,
artzainei egindako monumentoak
aztertzen ditu liburuak. Horietatik bi
Nestor Basterretxeak eskultoreak
eginak dira, Renon eta Oñatin. Nes-
tor Basterretxea izan da hain zu-
zen, aurtengo maiatzaren 1eko os-
pakizuneko ohorezko gonbidatua.
Izan ere, artzainei eskainitako bi lan
hauetaz gain, Sunbillako zubiari es-
kainitako bertze bat ere jarria omen
du Valentziako Unibertsitateko kan-
pusean.

Liburuaren hirugarren zatian,
hainbat dokumentu eta datu ager-
tzen dira: toki izenen zerrenda, ma-
pak, artzainen izenak, etxeak eta
nora joan ziren… bidaiak, kontuak,
argazkiak eta bertze. Artzain Mun-
dua Fundazioak eta Sunbillako Uda-
lak urtarrilean sinatu zuten hitzar-
mena ere ageri da. Jesus Golda-
raz, Doneztebeko apeza ez ezik fi-
lologoa ere bada, eta Sunbillako ar-
tzainek erabiltzen dituzten ehun hitz
baino gehiago bildu ditu hiztegi hau-
tatuan, euskara batuko erranahiare-
kin eta gaztelerako itzulpenarekin.
Horien artean bereziena, “Doldia”
hitza iruditu zaioa adierazi digu Gol-
darazek, ez baitzuen inoiz aditua.
Paralisia edo perlesia erran nahi du.

JOATEKO TXARTELA HARTZERAKOAN BUELTAKOA ORDAINDU
Argi dago beharrak

bultzatzen duela sorte-
rria utzi eta bizimodua
ateratzeko kanpora joa-
tera. Fermin Zelaieta
1958an joan zen Ameri-
ketara. Urtebete lehena-
go bederatzi hilabetez
Hueskan aritu zen lane-
an: «lana gogor egin, gu-
tti irabazi, gaizki jan…
Ameriketan bagenituen
lagunak eta hango berri
ematen ziguten: haragi
nahikoa, bakarrik egon
behar zenuen baina la-
na erraza, hiru aldiz
gehiago irabazi… Ez ge-
nuen aunitz pentsatu be-
har izan». Juan Luis Al-
tzugarai berrikiago joan
zen, 1982an, hau ere lan
bila: «Gure tenorea ere
txarra zen. Lesakan ez
zuten fabrikan hartzen
dagoeneko eta lan alde-
tik ez zen martxa sobe-
ra. Harata joan nintzen
abentura gisara». 

Egiazko abentura zen
horrelako bidaia egitea
sunbildar hauentzat eta
merkantzia hutsa zirela
uste du Fermin Zelaie-
tak: «Gu paketeak ginen,
paparrean gure txartela-
rekin joaten ginen. Harat
ailegatu eta lau orduz ai-
reportuan egon nintzen
esperoan, inor ez zen

agertzen. Halako bate-
an, beltz haundi bat azal-
du zen, txartela begiratu
eta Coca-Cola bat eman
zidan. Handik guttira bi
emakume etorri ziren, bat
nagusiaren arreba eta
galdetu zidan: “Euskal-
duna zira?”. Hura aditu
nuenean, niri ateak za-
baldu zitzaizkidan».

Jose Mari Arretxeak
ere ongi gogoratzen du
Ameriketara ailegatu zen
eguna, 1965eko maia-
tzaren lehenean: «Aire-
portura ailegatu eta gi-
zon adintu bat etorri zi-
tzaidan erranez, “Zer dio-
zu? Auzotarrak gara”

erranez.

1916an joandako sun-
bildar bat zen. Horrek
bihotza hunkitu zidan».
Etxegiakoak gogoratzen
duenez, joateko txartela
hartzerakoan bueltakoa
ere ordaindu behar izan
zuten, inoiz itzuliko ziren
ez bazekiten ere: «Mo-
du batean edo bertzean
ez baginen ongi porta-
tzen edo aspertuko ote
ginen beldurrez, harata
kobratu eta segidan ho-
nata ere kobratzen zigu-
ten. Hilabetean 225 do-
lar irabazten genituen eta
295 kendu ziguten, buel-
takoa ordaintzeko, hila-
bete terdiko jornala».

“Hemen aitzinbiderik ez zenez aita eta
bederatzi senide joan ginen artzain”

Jesus Mari JORAJURIA Istola baserrikoa
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Elbeteko Askaren
gaineko informazio
eskasa

Nahiz eta Ttipi-tta-
paren izenean 2006ko
apirilaren 13ko alean
idatzita dagoen artiku-
luan Baztango Udalaren
kontra gogorki jo, zuen-
gana hurbiltzen naiz. Ga-
mioko nagusia naizen
neurrian, ustez eta El-
beteko askaren gaine-
an ematen den infor-
mazioa zuzena ez den
eta kontrastatu ez du-
zuena osatu nahian.

Hasteko ez da Ga-
mioko aska, izenburuak
dioen bezala, Elbeteko
aska baizik. Oraindik ez
ditu bete bertan aipa-
tzen diren 80 urte, he-
rritar aunitzek oraindik
gogoan duten bezala,
60 bat bertzerik ez ditu.

Lehenagotik ondoko
etxearen parean zego-
en Karrikatxarreko as-
ka hau, honekin batera
igortzen dizuedan irudi
ederrean agertzen den
gisara, Etxenike mar-
golari baztandarraren la-
na. Orduan Gamioko na-
gusia zenak herriko es-
kaintza onartu eta bere
larrainaren kanpoko al-
dean jartzea onartu
zuen, denen onerako ze-
lakoan. Aska hura bai
ederra, harrizkoa eta ur-
te aunitzekoa, non ote
daude aska haren ha-
rriak?

Artikuluak dio Uda-
lak askaren moldatzea
dagoeneko onartu egin
duela, eta hori ez da
egia, ez baita oraindik
Baztango Gobernu Ba-
tzordearen eskutik pa-
sa ere egin eskaera, are
gutxiago horretarako be-
harrezkoa den obra-li-
zentzia ere luzatu. Onar-
tu izan den gauza ba-
karra askaren desafek-

tazioa izan da, eta ez
erraten duzuen bezala
urriaren 21ean, 2006ko
martxoaren 17an egin-
dako osoko bilkuran bai-
zik (ikus akta publiko-
ak). 

Gamioko nagusi ho-
nek eskaera ez zuen iaz
luzatu, bi urte t’erdi dira
dagoeneko, nire esku-
bidea baita etxeko sa-
rrera nire gustura mol-
datzea, nahiz eta arti-
kuluan agertzen duzuen
bezala batzuek kapritxo

hutsa dela uste, eta
behin eta berriz aipatzen
duzuen kotxearen sa-
rrera hobetzea ez da  ni-
re asmoa izan, larraine-
ko sarrera etxeko sa-
rrera nagusiarekin pa-
rekatzea baizik.

Herriko Batzarrea ai-
patzen duzue, eta ez zen
bakarra egin, ez, bi bi-
lera burutu eta gero edo-
zein herritarren modura
administrazioaren ezez-
koaren arrazoiak jakin
nahian eta oraindik eran-

tzuna hartu gabe nago.
Arrazoi bakarra zuek
agertu bezala “barride-
en arteko liskarrak”, bai-
na hau ez zuen EAko zi-
negotzi batek erran, El-
beteko Alkate-Juradoak
Batzarreko akta-libu-
ruaren 11. orrialdean ida-
tzi egin zuen, idazkariak
aitzineko bi batzarretan
gertatutakoa behar be-
zala ez agertu eta aka-
tsa zuzendu nahian.

Planteatzeko asmoa
dudan moldaketarekin
aska bere horretan gel-
dituko da, harriz forra-
tua, ura galdu gabe eta
erabilpen publikorako.
Hasieratik izan diren
gaizki ulertuak argitu eta
guztion onerako.

Santiago Juanikotena
Oskariz. 

Gamioa, Elbete.
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Zure lehenbiziko pelikula profesio-
nala grabatu duzu. Nolako espe-
rientzia da?
Ona, errepikatzeko modukoa.

Antzerkian ere ibilia zara. Antzerkia
edo zinearekin gelditzen zara?
Nik nahiago dut antzerkia. Pelikula
batean horrenbertze aldiz errepika-
tzen duzu eszena bera freskotasu-
na galtzen duzula.

Argiak, kamerak, akzioa! Zer senti-
tzen duzu barrenean?
Nik urduritasuna, erabat urduria nai-
zelako. Errespetoa.

Estrenoaren egunean, alfonbra go-
rritik pasatuko zara?
Egia errateko, protagonistaren ama-
rekin harreman ona izan dut eta el-
karrekin joateko gelditu gara.

Flashak, autografoak… Famak era-
kartzen zaitu?
Gauzak ongi egiteak erakartzen nau
eta jendeak hori txalotzea. Fama eta
farandula ez zaizkit gustatzen. Gai-
netik ikusi dut eta oso gogorra da.

Goya, Oscar… Horrelako sariekin
amets egiten duzu?
Ileapaindegira gan nintzelarik ka-
txondeoa izan zen eta Hollywoo-
dera gateko ingelesa ez dakidala
erantzuten nien. Hau hobby bat
bezala hartzen dut.

Gehien gustatzen zaizkizun aktore
eta filma?
«El jardinero fiel» aunitz gustatu zi-
tzaidan. Ez zaizkit Hollywoodeko pe-

likula handi horiek gustatzen. Susan
Sarandon eta Espainian Candela Pe-
ña gustatzen zaizkit, baina ez dago
errekonozitua.

Gaur egun aktore aunitz telebista
serietan famatzen dira… Bakarren
bat gustatzen zaizu?
Cuatron «Los simuladores» ikusten
hasi naiz, denbora pasatzeko. Sofan
jarri eta gauza errezak ikusten ditu-
zu.

Drama, komedia, pelikula erroman-
tikoak, beldurrezkoak… zer genero
duzu gogokoena?

Genero soziala eta dramak gusta-
tzen zaizkit, gehien betetzen didate-
nak dira.

Bizitza errealeko zein pertsonai in-
terpretatzea gustatuko litzaizuke?
Uff…Monologoa egitea gustatuko li-
tzaidake eta jendea historian sartzea,
negar eta irri egiteko gogoa sartzea.

Amodiozko eszena be-
ro bat, zein aktorekin
eginen zenuke?

Eduardo
No-

riega-
rekin,

dudarik
gabe.

• 11 GALDERA LABUR •

«Nafarroako mendiak
onak direla uste dute
gehienek, baina egitan
ez da horrela. Erakusle
bezala, kalitatezko
zuraren Nafarroako
transformazio indus-
triek egurraren %95a
inportatu behar izaten
dute, Frantzia, Alema-
nia eta bertze herrial-
deetatik. Zergatik dute
Euskal Herriko berez-
ko oihanek hain kalita-
te kaxkarra? Gehien
bat, aitzineko mende-
etan gizakiak eman
dien erabileragatik,
ikatza eta trenbideko
trabiesak egiteko asko
erabili baitira».

Igor ERBITI SAIZAR
Leitzako aditua
Gara 2006-04-19

«Desesperatzen hasia
naiz eta buruari buelta
asko ematen diot.
Azken urteetan eskuak
baldintzatzen nau
pilotan jokatzeko
orduan. Ebaketarekin
eskuin eskuko lesioaz
ahaztuko nintzela uste
nuen, baina buruz
buruko partidetan,
bortxatzen dudanean,
sufritu egiten dut eta
%100ean ez dagoela
somatzen dut. Bi
hilabete bakarrik
pasatu dira berriz
agertu nintzenetik eta
denborarekin ongi
jarriko dela, hori da
orain nere itxaropena».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
D.Noticias 2006-04-20

GARA 2006-04-19

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
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Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

Mirentxu GOIENETXE
Amaiurko aktorea
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuaren Enplegu Zerbi-
tzuak, Cederna-Garalur
erakundeak eta Baztan-
Bidasoa aldeko ostala-
ritza arloko bortz en-
presak elkarlan hitzar-
menak sinatu zituzten
apirileko lehen astean.
Hitzarmen hauen ara-
bera, enpresa hauek,
Baztan-Bidasoako os-
talaritza enplegu taile-
rreko ikasleak kontrata-
tuko dituzte hurrengo
langile aukeraketan.
Konpromiso hau hartu
zuten, 25 urtez goitiko
eskualdeko hamabortz
langabetu hartuko di-
tuen tailerra ezagutu on-
dotik. Hamabortz ikas-
le hauetatik 13 emaku-
me eta bi gizaseme iza-
nen dira eta sei hilabe-
tez ikasten arituko dira,
batez ere aperitiboen
eta bazkarien presta-
kuntza espezializatuan.

Zehazki, Elgorriaga-
ko Balnearioa, Berako
Churrut hotela, Etxalar-
ko Benta hotela, Ituren-
go Herriko Ostatua eta
Baztan kanpina dira eki-

men honekin bat egin
duten enpresak. Taile-
rraren aurkezpenean,

eskualdeko enpresek
duten  langile kualifika-
tuen beharraz aritu zi-

ren, eta horregatik begi
onez ikusi dute Baztan,
Bera, Elgorriaga eta Le-

sakako udalek lagundu
duten tailer hau. Izan
ere, Baztan-Bidasoa al-
dean egin den lehenbi-
ziko tailerra izan da. Na-
farroako Gobernuko
Ep legu  Zerb i t zuak
132.411,60 euro jarri di-
tu ,  aurrekontuaren
%88a.

SEKTOREKO LAN
ESKAINTZA GOITI

Enplegu tailer hauen
helburua, 25 urtez goi-
tiko langabetuei lan
munduan sar tzeko
erraztasunak ematea
da. Horretarako, sei hi-
labetez formakuntza
profesionala eta prakti-
koa jasotzen dute ikas-
leek. Baztan, Bertizara-
na, Bortziriak eta Male-
rrekako langabeziaren
azterketa egin ondotik,
ostalaritza sektorerako
profesionalen beharra
somatu zen. Sektore ho-
netan lan eskaintzea
handitzea espero da, El-
gorriagako Balnearioa
irekitzen denean eta es-
kualdeko hotelek eta os-
tatuek horrela eskatzen
dutelako.

Baztan-Bidasoako Ostalaritza tailerreko
ikasleak hartuko dituzte bortz enpresak
Sei hilabetez, hamabortz ikasle arituko dira tailer horretan

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan-Bidasoako Ostalaritza enplegu tailerraren aurkezpena.

LANA
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Amaia eta Ainhoa
Apirilaren 25ean Be-

rako komertzianteek
sortutako elkartearen
aurkezpena egin zen
Churrut Hotelean. La-
run Haitzpe izena har-
tuko du Berako ostala-
ritza, merkataritza eta
zerbitzu emaileen el-
karteak. Elkartearen es-
tatutu eta kudeaketaz
arduratuko den batzor-
dea aurkeztu zuten. Le-
hendakaria Iñaki Sese
izanen da eta batzor-
deko gainerako kideak
Julio Salinas, Martin
Goikoetxea, Mª Ascen
Astondoa, Mertxe Ar-
tieda, Igancio Soroa, Xa-
bier Sarasola, Javier Lei-
za eta Jose Luis Irigoien.
Momentuz 46 bazkidek
osatzen dute elkartea.
Finantziazioari dago-
kionez, bazkide bakoi-
tzak urteko 60 euro or-
dainduko du eta kopu-
ru honen zati bat Nafa-
rroako Merkataritza Fe-
derazioarentzako iza-
nen da. Elkartearen hel-
burua aurrerapausu
kualitatiboa ematea da
eta konpetentziaren ain-
tzinean berrikuntzan,
profesionaltasunean eta
formakuntzan irabaztea
da, baina herriko den-
da ttikien izaera man-
tenduz. Bezeroei tratu
berezia ematea hagitz

garrantzitsua da be-
raientzat.  Bertzalde, el-
kartearen logotipoa di-
seinatzeko, duela bi hi-
labete lehiaketa deial-
dia zabaldu zuten. Ira-
bazlea Ibai Perez izan
da eta honi esker 300
euroko saria eraman du.
Hemendik aintzinera be-
rak egindako logotipoa
elkartearen zigilua iza-
nen da. 

Landetxeentzat
Aste Santua
bikaina izan da 
Apirilaren 10etik 23ra

idekia egon da aurten
Turismo Bulegoa eta
guztira ia 600  lagun pa-
satu dira hamabortz
egunetan, joan den ur-
tean baino %12 gehia-
go. Pasatu berri den
hau, azken urteotako
Aste Santurik onena
izan da. Berako Turis-
mo bulegotik 580 lagun
pasatu dira 14 egune-
tan, banaz bertze 41 per-
tsona eguneko. Lande-
txe eta alojamendu guz-
tien okupazioa ia era-
batekoa izan da. 2004.
urtetik hona %15 hazi

da Aste Santuko bisita-
rien kopurua. Bisitarien
jatorriari dagokionean,
Bizkaitik etorritakoak
izan dira nagusi (bisita-
rien %18,79), nafarrak
izan dira kopurutan bi-
garren (%14,13), gi-
puzkoarren (%11,72),
madrildarren (%11,2)
eta Bartzelonakoen
(%11,2) aitzinetik. Ma-
drildik datozen bisitarien
kopurua haunditu da
gehien bat, iaz baino
%80,55 gehiago, eta Ka-
taluniatik datozenak on-
doren (%41,3).

«Larun Haitzpe» komertzianteen
elkartea jendaurrean aurkeztu da
Momentuz berrogeita sei bazkidek osatzen dute elkartea

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO
Larun Haitzpe elkarteko zuzendaritza batzordea: Julio Salinas, Martin Goi-
koetxea, Iñaki Sese presidentea, Maria Ascension Astondoa, Mertxe Artie-
da, Ignacio Soroa eta Xabier Sarasola. Javier Leiza eta Jose Luis Irigoien
falta dira argazkkian.

BERA

Musika
argitaratzeko
laguntza
deialdia 

Kultur Batzordeak,
Ertz elkartearen la-
guntzarekin, Beran
musika argitalpene-
rako dirulaguntza
deialdia egin du. Diru-
laguntzen bidez Be-
ran ekoiztutako musi-
ka argitalpenak bul-
tzatu nahi dira edota
lan berriak sortzeko
bultzada eman nahi
da. Musika munduan
aritzen den Berako
edozein pertsona, el-
karte edo entitatek
parte hartu dezake.
Berakoak ez diren el-
karteak aurkeztuz ge-
ro, kideetako bi  here-
nak bertan bizi be-
harko dute guttienez
2006ko urtarrilaren
1etik aintzinera. Guz-
tira 1.500 euro bana-
tuko dira eta proiektu
bakoitzari ez zaio kos-
tuaren %70 baino
gehiago emanen. Di-
rulaguntzak jasotze-
ko eskari-orriak udal
bulegotan bildu dai-
tezke eta dokumen-
tazio guztia ekainaren
2a baino lehen aur-
keztu beharko da.
Edozein zalantza edo
argibide gehiago be-
har izanez gero, Raul
Iglesias kultur koordi-
natzailareakin harre-
manean jar r i  948
631222ra deituz edo
kultura@berakoudala.net
helbidera idatziz.
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Aitor AROTZENA
Udalak 7.113.780 eu-

roko diru sarrera eta ir-
teerak izanen ditu aur-
ten, azken batzarrean
EAJ-EAren  aldeko bo-
tuekin eta Oninen kon-
trakoekin onartutako au-
rrekontuaren arabera.
Kultur Etxea, igerileku
estalia, Eskriboneako
lokalak eta Hirurteko Az-
piegitura lanetan onar-
tutako hainbat obrei eki-
nen zaiela kontuan har-
tuz, historiako aurre-
konturik handiena iza-
nen du herriak. Andra
Mari Zahar Etxearen au-
r r e kon tua ,  be r r i z ,
484.440 eurokoa izanen
da, diru sarreretan eta
irteeretan berdindua.

Aipatu bezala, Oni-
nek kontrako botua
eman zuen. Deñe Abuin
zinegotziak aipatu di-
gunez, «zenbait diru-
atal batzordeetatik pa-
satu gabe zuzenean au-
rrekontuetan sartuak zi-
ren eta zenbait kon-
tzepturekin ez geuden
ados. Horregatik mahai
gainean uztea eskatu
genuen hobekiago az-
tertzeko, baina ez zen

onartu eta kontra boz-
katu genuen». Juan Fer-
min Mitxelena alkatea-
ren erranetan, aldiz,
«aurrekontuaren onar-
pena aitzintzea eskatu
ziguten, Onineko zine-
gotzi batzuk opor hartu
behar zutelakoz. Hori
egin eta gero, aztertze-
ko denborarik ez zute-
la erran zuten». Alka-
tearen ustez, «heldu den
urtean hauteskundeak
dira eta horrek eragina
izanen du. Pena da ho-
rrelako obrak dituen au-
rrekontua denen artean
aitzinera ez ateratzea».
Lan horien artean han-
diena igerileku estalia
egitea da, 1.700.000 eu-
roko aurrekontuarekin.
Lanen ondorioz, uda ho-
netan ez da igerilekurik
izanen eta egoera horri
soluzio ezberdina eman
nahi zioten bi udal tal-
deek. Azkenean, Igan-
tzi eta Berara autobu-
sak aterako dira goiz-
arratsaldez, 18.000 eu-
roko aurrekontuarekin.
Oninen ustez, «Kristo-
Enean igerileku txuku-
na egin zitekeen 42.000
euro eskaxekin».

7,1 milioi euroko
aurrekontua onartu
du Udalak EAJ-EAren
aldeko botuekin
Oninek kontrako botua eman du
«zenbait inbertsio batzordeetatik
pasatu ez direlako»

ARGAZKIA: AITOR

Erdi Aroko Azoka arrakastatsua aurten ere
Hainbat bisitari erakarri zituen aurten ere herrira Erdi Aroko III. Azokak. Bez-
peran eskainitako «Zabaleta Dorreko Dama» antzezlanarekin abiatu eta Fe-
ria eguneko ekitaldi ugariekin izan zuen segida: karrika antzerkia, hegaztien
erakustaldia, eskulan tailerrak, haurrendako aitzinako jokoak eta hainbat
postuetan ikusten eta erosten aritzeko modua eskaini zen. Ederra!

Udal igerileku
estalia
ortziralean
aurkeztuko da
Igerileku estaliaren la-
nak aitzinera doaz eta
Udalak instalazio be-
rria nolakoa izanen den
erakutsi nahi du. Horre-
tarako aurkezpena egi-
nen da maiatzaren 5e-
an pleno aretoan 19:00-
etan. Leku berean,
maiatzaren 8tik aitzine-
ra, astelehenetik ortzi-
ralera erakusketa iraun-
korra eginen da, 10:00-
etatik 20:00etara. Abu-
do, instalazioaren logo-
tipo lehiaketa eginen
da eta gizarte eragile
eta elkarteei informa-
zioa emanen zaie.

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

LESAKA

UTZITAKO ARGAZKIAK

Itxura hau hartuko du udal igerileku estaliak, kan-
potik eta barnetik.
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Joseba eta Nerea
Joan den apirilaren

22an Bortzirietako Bai
Euskarari Akordioaren
ekitaldia egin zen Be-
ran, aurten bigarren ur-
tez. Euskararen nor-
malizazioa lortzeko kon-
promisoak hartu zituz-
ten eskualdeko entita-
teei Bai Euskara Ziur-
tagiria banatu zitzaien
Kultur Etxean burutu zen
ekitaldian. Horien arte-
an Etxalarko hainbat el-
karte, landa etxe, osta-
tu eta denda egon zi-
ren. Guztira herriko 11
entitatek jaso zuten Bai
Euskarari Ziurtagiria: Al-
dalurberea landa etxe-
ak, Altxata Kultur El-
karteak, Elutsa Osta-
tuak, Iturria Etxeak, Lan-
daburuak, Landagain
Eskolak, Maria Eugenia
Sagardoi farmaziak, He-
rriko Ostatuak, pana-
deriak, Mikelestonea
landa etxeak eta Usoa
nekazari kooperatibak.
Berako ekitaldian denak
egon ez baziren ere, or-
dezkaritza polita junta-
tu zen argazkian ikus
daitekeen gisan.

Arrakasta
handia
Usategietako
Auto Igoeran

Eguraldi bikaina, jen-
de multzo ikaragarria eta
giro ederra.  Horrelaxe
laburbilduko genuke
Usategietako auto igo-
era. Apirilaren 9an egin
zen Eguzki Sport esku-
deriak  11. aldiz antola-

tutako igoera eta urtero
bezala  erabateko arra-
kasta izan zuen. Goi-
zetik jende multzo han-
dia hurbildu zen Usate-
gietako bide bazterre-
tara. Auto igoeran ez
zen aparteko istripurik
izan  eta ezbeharrik ga-
be atera zen guztia.

50 bat auto gidarik
parte hartu zuten Nafa-

rroako Mendi lehiake-
tarako puntuagarria zen
Usategietako Igoeran.
Berriki hildako Jon Os-
koz Etxandi auto gida-
riaren oroimenean an-
tolatu zen igoera eta au-
to guztiek pegatinak era-
man zituzten lazo bel-
tzekin.  Oskozen fami-
liak plaka bat ere jaso
zuen bere oroimenean.

Irabazlea Gorka Apa-
lantza gipuzkoarra izan
zen. Bigarren postuan
Pantxo Egozkue geldi-
tu zen eta hirugarren
Chistian Villar.  David
Cano izan zen helmu-
gara ailegatzea lortu
zuen junior bakarra. 

Inguruko auto gida-
rien artean Patxi Gateu
beratarra izan zen ho-
berena  26. postua lor-
tuz. Martin Villares ur-
dazubiarrak 29. postua
eskuratu zuen. Andoni
Blas doneztebarrak ez
zuen ibilbidea bukatu,
autoa bidetik kanpora
atera zitzaiolako. Aitzi-
neko ediziotan marka
onak egin dituzten he-
rriko auto gidariak be-
rriz, ez genituen igoe-
ran ikusi. Pena hori gel-
ditu zitzaien Etxalarko
auto zaleei.

Herriko hameka erakundek Bai
Euskarari Ziurtagiria jaso dute 
Arrakasta handiz burutu zen Usategietako IX. auto igoera

ARGAZKIA: OSKAR GOÑI

Etxalarren Bai Euskarari Ziurtagiria jaso duten hainbat entitate eta euskalgin-
tzako ordezkari, Xabier Mendiguren Kontseiluko Idazkari Nagusiarekin ba-
tera. Beran apirilaren 22an egin zen ekitaldian bildu ziren guztiak.

ETXALAR

Lau haur
bataiatu
dituzte

Apirilaren 10ean,
Bazko igandea, egin
ziren aurtengo lehen-
biziko bataioak. Lau
haur bataiatu ziren: To-
maseneko Eider In-
daburu Loidi, Ibaion-
doko Xuban Gastiare-
na Irisarri, Goiz Argi-
ko Aimar Aginagalde
Iparragirre eta Iker Ipa-
rragirre Iriarte. 
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Nerea ALTZURI
Gero eta guttiago gel-

ditzen da Arantzako hi-
rugarren mendi itzulia
eginen den egunerako.
Aranztar eta bertakoak
ez diren mendizale au-
nitzen hitzordua maia-
tzaren 21a izanen da.
Ekaitza Elkartea eta
Gazte Asanblada, ber-
tze edizioetan bezala,
azken xehetasunak lo-
tzen ari dira. Aspaldix-
kotik kamiseta kolore-
tsuak ikusi eta erosi di-
tugu gutariko aunitzek,
herriko ostatuetan sal-
gai izan badaudelako. 

Herriko plazatik abia-
tu eta leku berean aka-
bera emanen zaio ongi
eta egoki seinalizaturi-
ko ibilbideari. Bitartean,
Arrata errekatik jautsiz,
Aranibar baserria, Una-
nu, Itsaszelaia, Izu, Oi-
largata, Ibintza, Ekaitza,
Illurdi, Mairubaratzeta
eta Zepuruko tontorrak

pasatuko dituzte ibilta-
riek. Guzira hogeitamar
kilometroko itzulia iza-
nen da eta Ternidara edo
Mendaurrera joateko
hautua egiten dutenek
kilometro pare bat gehia-
go eginen dute. Ohikoa
den legez, ibilbidean
hornidura eta osasun
zerbitzuak eskeintzeko
postuak izanen dira.

Ibilbidean parte har-
tzeko izen-ematea goi-
zeko 6:30etatik 8:00eta-
ra eginen da eta zortzi
euro ordainduko ditu
partaide bakoitzak. In-
f o rmaz io  geh iago ,
www.arantza.net-en
edo 617 23 93 61 eta
647 75 91 40 telefono-
etan eskura dezakezu. 

Dudarik ez dago,
eguraldi garbia izanez
gero ibilbide osoak eta
Arantzako Zirkuak es-
keintzen dituzten para-
je ederrak begibistan
izanen direla.

Bai Euskarari
Ziurtagiria

Herriko denda, ko-
mertzio eta erakunde
hauek hartu dute aur-
ten Kontseiluak eman-
dako ziurtagiria: Aldapa

papertegi-estankoa,
Arantzako Aterpea,
Blanka ileapaindegia,
Bortzak Bat kooperati-
ba, Burlada ostatu-jate-
txea, Ekaitza elkartea,
Goienburu iturgintza,

Ilargi okindegia, Pablo-
enea ostatu-jatetxea,
Telleri landetxea eta Za-
har Txokoa jubilatuen
elkartea. Apirilaren 22an
egin zen ziurtagiri ba-
naketa Beran.

Arantzako Mendi
Itzulia maiatzaren
21ean eginen da
Ekaitza Elkarteak eta Gazte
Asanbladak antolatu dute ibilaldia

ARANTZA

ARGAZKIA: JOXE RAMON AMOROS
Jakin badakizuen moduan, Nafarroako Herri Kirol Jolasetan parte hartu du-
te aurten ere aranztarrek. Joan den apirilaren 9an, final nagusia izan zen
Burlatan. Haur mailako proba konbinatuan Arantzako taldea hirugarren izan
da sailkapenean. Kadete mailan bigarren gelditu dira aranztarrak. Modu be-
rean, Arantza eta Narbarteko taldea hirugarren izan da sokatiran.

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin
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Oskar TXOPERENA
Sarobe Anaiak en-

presa lesakarra izan da
Eskolzar moldatzeko
egin den hirugarren en-
kantean eskaintza aur-
keztu duen bakarra.
Udalak berari eman dio
lana eta hasiak dira da-
goeneko etxea hustu-

tzeko lanetan. Hamar
hilabeteko epea dauka-
te lanak akautzeko.

Obrak hasi izanak ai-
tzinetik aurreikusia ze-
goen arazoa sortu du
gaztetxoen artean. Izan
ere, Biltoki ttiki Elkartea
etxe honen beheko so-
lairuan zegoen, Nafa-

rroako Kutxaren bulego
zaharrean, eta bazki-
deak bertatik atera be-
har izan dute obrak ha-
si bezain abudo. Bilto-
kira eraman dute gaia
eta Herriko Etxearekin
harremanetan jartzeko
asmoa daukate gaiari
irtenbidea bilatzeko.

Hasiak dira dagoeneko
Eskolzar moldatzeko lanak
Lesakako Sarobe Anaiak enpresak eginen ditu lanak

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Bortzirietako gaineko herri guzietan bezalaxe, bertso-poteoa izan zen Igan-
tzin apirilaren 8an. Herrian sortu berri den bertso eskolako ikasleak (Janire,
Maria, Ane, Adur Iker eta Unai) Lesakatik etorritako Ioar Tainta, Josu San-
jurjo, Egoitz Telletxea eta Estitxu Arozena aritu ziren kantari. Bakoitza bere
mailan ederki ari direla erakutsi ziguten.

IGANTZI

Belate Elkarteak antolatzen duen Nafarroako El-
karteen arteko txapelketaren finalean izan ditu-
gu Igantziko pilotariak. Otsagin jokatu ziren api-
rilaren 8an goizez eta bi pilotarik lortu zuten ga-
raipena: Peio Migelenak irabazi zuen Harri Mari-
torena beratarrarekin bigarren mailako aurre-
benjaminetako finala eta Unai Telletxeak lehen-
biziko mailako benjaminetakoa, Gorka Sanjurjo
lesakarrarekin (Joseba Aldabe zen aritzekoa bai-
na min hartua zuen txapelketan). Arkaitz Retegi,
Eneko Telletxea eta Beñat Txoperenak ez zuten
zorterik izan eta euren finalak galdu egin zituz-
ten. Sailkapenean 7.a izan da Biltoki Elkartea.

Igantziarrak Belateko finalean

Biltoki Ttiki elkartekoek beheitiko solairuan zuten
egoitzatik atera behar izan dute.
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ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuko Kultura eta Turis-
mo Departamentuak ur-
tero antolatzen duen
Udaberriko Bira apirila-
ren 22an abiatu eta ekai-
naren 26ra arte eginen
da. Ekimen honekin, 200
eta 1.000 biztanle arte-
an dituzten Nafarroako
71 herrietara ekitaldi ar-
tistiko eta kulturalak ai-
legatuko dira. Eskual-
deari dagokionez, Aran-
tza, Areso, Beintza-La-
baien, Donamaria, Igan-
tzi, Narbarte eta Zuga-
rramurdira ailegatuko di-
ra ekitaldiak. Baina kul-
tura hartu ez ezik es-
portatu ere eginen du-
gu eta Baztango dan-
tzariek, Lesakako mu-
sika bandak edo aurten
hamar urte egin dituen
Doneztebeko Mendi
abesbatzak beraien

emanaldiak eskainiko
dituzte herriz herri.

Hasteko, apirilaren
22an, Aresoko udale-
txean antzerkia izan zu-
ten. Pasadas las cuatro
taldeak «Ateak edonon
sortzen direnean» an-
tzezlana eskaini zuen.
Egun berean, aurten ha-
mar urte egin dituen Do-
neztebeko Mendi Abes-
batzak emanaldia es-
kaini zuen Berbinzana-
ko elizan.

Hurrengo astebu-
ruan, apirilaren 29an,
Igantziko Baratzondoa
Zahar Etxean eskaini
zuen Pasadas las cua-
tro taldeak «Ateak edo-
non sortzen direnean»
antzezlana. 

ANTZERKIA, ZINEA
ETA MUSIKA

Egia errateko, es-
kaintza ez da hagitz za-

bala izanen gure es-
kualdean, antzezlan hau
bertze hiru herrietan ere
ikusiko baita datozen as-
teetan: Donamariako
frontoian maiatzaren
13an, 19:45etan; Zuga-
rramurdiko ospital za-
harrean, maiatzaren
20an, 18:30etan eta hi-
laren 21ean Narbarteko
plazan, 18:00etan.

Maiatzaren 20an,
Beintza-Labaiengo eli-
zan “Txoritxoak” peliku-
la eskainiko da elizan
20:30etan. Azkenik,
ekainaren 25ean, Le-
sakako musika bandak
emanaldia eskainiko du
Arantzako plazan eguer-
dian.

Baztango dantza  tal-
deari dagokionez, Lie-
denako frontoian eskai-
niko du bere emanaldia
eka ina ren  17an ,
17:30etan.

Udaberriko Bira gure
ingurura ere ailegatu da
Antzerkia, zinea eta musika izanen da

KULTURA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

ARTXIBOKOA

Azken urteetan baino herria guttiagotara ailega-
tuko da aurten Udaberriko Bira. Halere, Nafarroa-
ko 71 herritara eta eskualdeko 7ra iristen hasiak
dira ikuskizunak.

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

ttipi
ttapa

% (0034) 948635458
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Kontseiluak Bai Eus-

karari Ziurtagiriaren ba-
naketa egin zien apiri-
laren 22an Bortzirieta-
ko hainbat enpresa sal-
toki eta era guztietako
entitateri. Bertan, Kon-
tseiluko idazkari nagu-
sia, eskualdeko euskal-
gintzaren ordezkaria,
udalen bozeramalea eta
Bai Euskarari Ziurtagi-
ria duen enpresa bate-
ko ordezkaria elkartu zi-
ren. «Euskararen Gi-
za r t e  E rakundeen
Kontseilua osatzen du-
gunontzat honelako
egunak pozgarriak dira,
duela sei urte abian ja-
rri genuen Bai Euska-
rari Akordioa, garatzen
ari dela eta fruituak ema-

ten dituela ikusten bai-
tugu», adierazi zuen  Xa-
bier Mendiguren idaz-
kari nagusiak. 

Ekitaldi honetan Bor-
tzirietan euskararen nor-
malizazioa lortzeko kon-
promisoak hartu dituz-
ten eragileek Bai Euska-
rari Ziurtagiria eskuratu
dute. Guztira, 139 enti-
tatek lortu dute Bai Eus-
karari Ziurtagiria Bortzi-
rietan eta 33 entitate be-
rrik jaso dute lehen al-
diz. «Euskara bizitzako
arlo desberdin askotan
normaltasunez ikusi eta
entzutea lortzen ari di-
ra. Bai Euskarari Ziurta-
giriak balio beza konpro-
miso hori bideratu eta
gizartearen aurrean ha-
rro azaltzeko» azpima-

rratu du Mendigurenek.
Euskara erabiltzeko

mezua zabaltzen ari ba-
da ere, euskarak bere
tokia berreskuratzeko
lana zabalagoa dela al-
darrikatu zuen euskal-
gintzako ordezkariak.
«Euskararekiko kon-
promisoa hartu duzuen
erakundeek eutsi egin
behar diozue horri, kon-
promiso bidean daude-
nek urratsak eman be-
har dituzte, eta oraindik
konpromisorik hartu ez
dutenengana ere iritsi
egin behar dugu», ohar-

tarazi du Mentxu Peñak,
eskualdeko euskalgin-
tzako ordezkariak.

Euskararen normali-
zazioaren aldeko pro-
zesuan instituzioek par-
te hartzearen garrantzia
azpimarratu dute. «Bor-
tzirietako udalek gizar-
teak euskararen alde
egin duen apustuarekin
bat egiten dute, euska-
raren aldeko lanean
guztiok baikara beha-
rrezko», adierazi du Bor-
tzirietako Euskara Man-
komunitateko ordezka-
riak, Vicente Arotzenak.

Urdibera Kirol Zerbi-
tzuetako Leire Portu, Bai
Euskarari Ziurtagiria du-
ten enpresen ordezka-
ri gisa aritu zen: «Kon-
promisoak hartu ditugun
erakundeok bidea ireki-
tzen ari gara bertze ba-
tzuek urrats beretatik
aurrera joan daitezen».
Bere ustez, Bortzirietan
eta Euskal Herri osoan
euskaraz bizi, ikasi, lan
egin, erosi, irakurri, in-
formatu eta abar egitea
gero eta «errazago» iza-
nen da denon artean ari-
tuz gero.

139 Bai Euskarari
Ziurtagiri banatu
ziren Beran
Apirilaren 22an egin zen ekitaldia
Kultur Etxean

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Paella txapelketan irabazle suertatu zen «Espentza» taldekoak.
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Narbarteko zeharbi-

dea moldatzeko lanek
kasik 1,4 milioi euroko
aurrekontua izanen du-
te. Nafarroako Gober-
nuko Herrilan, Garraio
eta Komunikabidetako
departamentuak
554.056 euro ordaindu-
ko ditu, Toki Adminis-
trazio departamentuak
676.299 euro, Bertiza-
ranako Udalak 33.047
euro eta Narbarteko
kontzejuak 130.843 eu-
ro. Lan hau, sareak be-
rritzeko eta zeharbidea
eta bertze karrikak zo-
laberritzeko Hirurteko
Planean onartutako
proiektuaren zati bat da.

Zeharbideak 620 me-
troko luzera du eta ga-
rai bateko N-121-A erre-
pidea Narbartetik pasa-
tzen deneko zatia har-
tzen du. Urteetan egin
diren zolaberritze lanen
ondorioz, zati batzuetan
kaltzada etxeetako sa-
rreren gainetik dago. Be-
raz, altuera jautsi eta
gaur egun ez dauden
espaloiak eginen dira bi-
de bazterretan. Bideak

lau metro terdi eta sei
metro arteko zabalera
izanen du eta horren
arabera, espaloiak ere
metro erdi eta metro ter-
di artekoak izanen dira.
Zola berria ormigoia iza-

nen da herriguneko 240
metrotan eta zeharbi-
dearen hasierako eta
bukaerako 380 metro-
tan asfaltoa emanen da.

Sare berritzeari da-
gokionez, edateko ura

banatzeko eta ur ziki-
nak eta euritakoak bil-
tzeko tubo berriak sar-
tuko dira eta gas, elek-
trizitate, telefono eta ar-
gitari zerbitzuak lur az-
pitik kanalizatuko dira.

Narbarteko zeharbidea moldatzea
1,4 milioi euro gostako da
Kontzejuak 130.843 euro ordainduko ditu eta Udalak 33.047 euro

UTZITAKO ARGAZKIA

Mitxel Aginaga narbartearra hirugarren izan da
Munduko Green Cup txapelketan
Martiko taldeko Mitxel Aginaga narbartearra hirugarren izan zen Patagonian
egin zen Munduko Green Cup txapelketan. Brasilgo Oscar Galindez izan zen
txapeldun eta Argentinako Massi Morales bigarren. Aginagak, berriki hildako
Peio Martikorenari eskaini zion bere lorpena eta proba hasi baino lehen, mi-
nutuko isilunea gorde zen Berako enpresarioaren oroigarri. Maiatzaren 7an Es-
painiako txapelketan parte hartuko du Aginagak, Puetollanon (Ciudad Real).

«Eskola
Jarduerak
Naturan»
antolatzeko
78.000
euroko
dirulaguntza
Partzuergoari

Nafarroako Go-
bernuko menpe da-
goen Kirol eta Gazte-
diaren Inst i tutuak
78.000 euroko dirula-
guntza emanen dio
Bertizko Partzuergo
Turistikoari 2006an
hamargarren aldiz egi-
nen den Eskolako Jar-
duerak Naturan kan-
paina antolatu eta ku-
deatzeko. Partzuer-
goa da, hain zuzen,
eskualde osoan kan-
paina hau antolatze-
ko baliabide tekniko
eta materialak dituen
erakunde bakarra.
Orain arte egin diren
bederatzi kanpaine-
tan 4.900 ikaslek har-
tu dute parte. Kan-
paina honekin, eze-
zagunagoak diren ki-
rolak bultzatu nahi di-
ra, hala nola, rafting-
a, piragua, hidrospe-
ed-a eta kainoien jau-
tsiera, beti ere natu-
rarekin harremanean.
Ingurumen hezkuntza
hartzeaz gain, Nafa-
rroako leku ezberdi-
netako gaztetxoen ar-
teko elkarbizitza ere
indartzen da.

BERTIZARANA
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Hainbat bisitari ibili
dira herrian barna
Aste Santu osoan
Aurtizko joaldunak Bergaran eta
Ordizian izan dira

Arkaitz MINDEGIA

Aste Santu honetan,
herrian jende ugari ibili
da, eskualde osoan be-
zala. Mendaurren da-
goen Trinitate ermitara
jende aunitz goitu da.
Eguraldiaren laguntza-
rekin, bisitariak nonahi-
tik etorri dira, Bartzelo-
na, Valentzia… landa
etxe eta ostatuetan ere
jendea nabarmendu da
eta denak beteak egon
dira. 

Eskolako
ekitaldiak

Herriko eskolan As-
te Santuko oporrak har-
tu baino lehen ekintza
batzuk egin zituzten. Hi-
rugarren, laugarren,
bosgarren eta seigarren

mailakoak Xabierreko
eliza ezagutzera joan zi-
ren goizez eta arratsal-
dean Iruñeko Itaroan da-
goen izotzezko pistan
ibili ziren. Bertze alde-
tik, urtero bezala, Xo-
rroxin irrati ibiltaria Itu-
renen izan zen. Azken
asteetan prestatuko
saioak herritarrengana
hedatu zituzten irratia-
ren bidez. 

Aurtizko
joaldunak
Bergaran

Apirilaren 8an Aur-
tizko joaldunak Berga-
ran ospatu zen Erramu
Zapatuko azokan izan
ziren. Aitzineko astean,
Ordiziako gaztetxearen
25. urteurreneko bestan
ere izan ziren.

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Zeharbidea moldatzeko hitzarmena sinatu dute
Iturengo Udalak eta Herrilan kontseilariak
Jose Mari Gorosterrazu alkateak eta Alvaro Miranda, Nafarroako Gobernu-
ko Herrilan, Garraio eta Komunikabidetako kontseilariak zeharbidea mol-
datzeko eta finantzatzeko hitzarmena sinatu zuten apirilaren 18an.

ITUREN

Iturengo neskatxa gaz-
te honek aurten egin di-
ren haur kantu jaialdie-
tan parte hartu zuen bi
aldiz, taldeka eta ba-
karka. Taldeka Txomin
Artolaren “Nire Aberria”
abestia kantatu zuen
eta bakarka SorotanB-
bele-ren “Marinelaren

zain” kantua. Lehe-
nengo saioa Beran egin
zen eta bere ahots go-
xo horrekin Iruñeko
Gaiarre aretoan egin
zen azkeneko saioara
sailkatu zen, bakarlari
gisara. Saio honetan
saritua izan zen egin-
dako lanarengatik. 

Haur kantu jaialdian parte hartu
zuen bikoteka eta bakarka

PERTSONAIA
Garbiñe OLAZAR
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Arkupeak erretira-

tuen elkarteak urtero
egiten duen gimnasia
erakustaldia aurten ere
Berako kiroldegian egin
zuen apirilaren 20an.
Eguerdi aldera, 340 bat
lagun bildu ziren, azken
urteetan baino guttixe-
ago, horietako batzuk
eskainiko zuten gimna-
sia saioa ikusteko. Gu-
zira 115 lagun izan dira
ariketak egiten ibili di-
renak, hiru taldetan ba-
natuak.  Lehenik, talde
guziek desfilea egin zu-
ten Javier Larralde txis-
tulariaren gibeletik.
Saioa hasten Leitza eta
Goizuetakoak izan zi-
ren, Patxi Txokarroren
agindupean. Ondotik,
Borja Senosiainek en-
trenatzen duen Berako
taldea aritu zen, orain-
goan Leire Porturen ar-
durapean. Bukatzeko,
Baztan, Doneztebe,
Sunbilla eta Urdazubi-
koak aritu ziren, berriz
ere Patxi Txokarrorekin.
Kirolariek, urtean herriz
herri egiten diren ikas-
taroetan ikasitakoa era-
kutsi zuten. Gimnasia
erakustaldiaren ondo-
tik, gimnasia egin zute-
nek eta ikusleek elka-
rrekin bazkaldu zuten
Zubiondo eta Zalain ja-
tetxeetan.

URTEKO BESTA
EKAINAREN 6AN

Arkupeak elkartea-
ren urteko besta ekai-
naren 6an ospatuko da,
astertearekin. Aurten,
ekitaldia bereziagoa iza-

nen da, elkarteak ho-
geigarren urteurrena os-
patuko baitu. Beti be-
zala, 85 urte bete di-
tuzten bazkideei eta
Urrezko Ezteiak egin di-
tuzten senar-emazteei

omenaldia eskainiko
zaie. Egitaraua erabat
zehaztu gabe baldin ba-
dago ere, goizean me-
za adituko dute Go-
rraizko eliza berrian eta
gero inguruko jatetxe-

ren batean bazkalduko
dute.

Egun berezi honetan
parte hartu nahi dute-
nek maiatzaren 3a du-
te izen emateko azken
eguna. 

Gimnasia erakustaldia eskaini
zuten erretiratuek apirilaren 20an
Berako kiroldegian ehun lagun baino gehiago aritu ziren kirol egiten

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUE
Berako taldea ageri da goitiko argazkian eta behean, Goizuetako taldeko ki-
rolari batzuk.

115 gimnasta
Bera:Mª Carmen Castelos, Pa-
kita Urtizberea, Victoria Caste-
jón, Pakita Burgete, Mª Josefa
Loiarte, Lucia Goldarazena, Car-
men Mitxeltorena, Pepita Min-
degia, Aicha Kadar, Gertrudis
Perurena, Araceli Gallego, Mª
Jesus Zubieta, Mª Josefa Ben-
goetxea, Ester Iñarga, Josefina
Iglesias, Josette Suso, Maria
Martikorena, Mari Romero, Ma-
len Barandiaran, Carmen Rodri-
guez, Mª Justa, Telletxea, Pu-
ra Correa, Kontxi Mikelperize-
na, Pilar Iratzoki, Pepita Agirre,
Teresa Etxebeste, Mª Jesus
Diaz, Carmen Jimenez, Ange-
la Corral eta Pakita Iratzoki.
Doneztebe. Itziar Juanikorena,
Mª Josefa Arretxea, Belen Iba-
rra, Mertxe Altzuri, Maritxu Mutu-
berria, Mª Carmen Irigoien, Clo-
tilde Iñigo, Isabel Juanikorena
eta Mª Isabel Mitxeltorena.
Elizondo.Kontxita Iturriria, Eloi-
sa Garbalena, Maritxu Oharriz,
Mª Carmen Bernal, Anuntxi
Mendiberri, Mª Carmen Auzki,
Juana Mª Urrutia, Bernardette
Arriada, Gerardo Iribarren, Ro-
sario Iribarnegarai, Juanita Den-
darieta, Ana Mª Etulain, Asun
Alti, Mª Jesus Etxandi, Mª Je-
sus Gamio, Rosa Mendiburu eta
Mª Jesus Zubiri.
Goizueta. Mª Carmen Zabala,
Jose Antonio Elizegi, Mª Car-
men Berroeta, Milagros Nar-
barte, Jose Ramon Arotzena,
Gabino Salamanca, Pakita Goi-
zueta, Kontxita Altamira, Juan
Jose Apezetxea, Mª Isabel Etxe-
berria, Pepita Untxalo, Maritxu
Aizpuru, Gregoria Etxegia, MªPi-
lar Arratibel, Milagros Goizue-
ta, Juan Etxegia, Manuel Ansa,
Josefina Zubieta, Eustakio Zu-
bieta, Mª Satur Salaberria, Ma-
noli Loiarte, Felisa Salaberria,
Cecilia Perurena, Francisca Ma-
kazaga, Maria Salaberria, Ja-
vier Tomasena eta Mª Milagros
Apezetxea.
Leitza. Amparo Azpiroz, Joa-
quina Azpiroz, Carmen Gaztaña-
ga, Tere Perurena, Serafina Ez-
kurra, Reyes Zubeldia, Pilar Al-
koz, Mª Josefa Alduntzin, Isa-
bel Huarte, Eusebio Maritore-
na, Sebastiana Ezkurra, Juani-
ta Eskudero, Mª Carmen Petrire-
na, Flori Mitxelena, Itziar Sagas-
tibeltza, Pilar Martinez, Pakita
Aierdi, Lorentxa Telletxea, Ina-
xi Lujanbio, Justo Mihura, Be-
nantxi Bengoetxea eta Edurne
Oteiza.
Sunbilla. Iñaki Aizkorbe, Pau-
la Mª Sanzberro, Teresa Agirre,
Juana Mª Agirre, Mª Carmen
Errandonea eta Maria Zubieta.
Urdazubi. Teresita Bidart, Mi-
guel Migeltorena, Francisco
Menta eta Francisco Irigoien.

ARKUPEAK
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2006ko San Juan

bestetarako gero eta gu-
txiago falta da. Parran-
darako gogoa duenak
ordea, izanen du lehe-
nagotik ere egiteko au-
kera. Larunbat honetan,
urrunago joan gabe,
maiatzaren 6an, zikiro
jatea eta gaupasa iza-
nen dira herrian.

Afariak gaueko 9ak
aldera eginen da, herri-
ko pilotalekuan. Afal-
tzeko zizka-mizkak, zo-
pa, piperrada, zikiroa,
postrea, kafea eta kopa
izanen dira. Mahaian ez
da ez bertsorik ezta
umorerik ere faltako, Je-
xux Mari Irazu eta Na-
farroako bertsolari txa-
pelketan irabazle suer-
tatu berri den Xabier Sil-
veiraren eskutik.

Afalondoan hasi eta
goizalderarte Jalisko
Band taldeak joko du
herriko plazan. Dudarik
ez dago jendez beteko
dela herria, egitarau za-
bala ikusita.

Afarirako txartelak,
28 euroan honako os-
tatu hauetan daude sal-
gai: Saldisko Herriko
Ostatua, Ezkurrako Ba-
rranka, Doneztebeko
Cafe eta Titi eta Leitza-
ko Musunzar. Txartela-
rekin, afaritik kanpo kon-
tsumizio bat izanen da
doan. Gaupasara etorri
nahi duenarentzat sa-
rrera librea izanen da.

Urrutia Maisu
Lizasoren lesioa medio,
Migel Mari Urrutia herri-
ko erremontelariak Mas-
ters txapelketan parte
hartu du. 35-19 galdu
zuen Ezkurrarekin.

Bertso afaria eta gaupasa
eginen dira maiatzaren 6an
Irazu eta Silveira bertsolariez gain, Jalisko Band taldea izanen da

SALDIAS
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Sei laguneko taldetan biltzen
dira arratsaldetan ludotekan
Irailerako lokal berria prestatzen saiatuko da Udala
Juana Mari SAIZAR

Ludotekan esku la-
nak, eraikuntza jolasak
eta puzzleak dira gehien
erabiltzen diren tresnak
Ainhoa Anzizar monito-
reak jakinarazi duenez.
Umeek han pasatzen
dute arratsaldea, mo-
mento horretan jolastu
nahi dutenarekin. 6 la-
guneko taldea biltzen
da, oso talde polita lan

egiteko. Eskolako es-
pazio batean ari dira mo-
mentuz, eta gela kon-
partitua denez gauzak
uzteko eta lanak gor-
detzeko toki gehiegirik
ez omen dute. Bi espa-
zio hoiek ezin dira na-
hastu. Material asko Lei-
tzako ludotekatik ekar-
tzen omen dituzte. Han
toki gehiago dutenez 4
espazio ezberdin dituz-

te sukalde txokoa, ira-
kurketa txokoa, erai-
kuntza taillera eta txon-
txongilo eszenatokia.
Hau dena posible egite-
ko irailerako saiatuko di-
rela herrian lokala be-
rria prestatzen jakina-
razi du alkateak. Jolas-
tuz umeen alderdi asko
garatu daiteke, haurrak
irudimena eta sormena
lantzen du, baita komu-

nikazioa ere. Detekzio
goiztarra ere antzeman
dezake monitoreak. 

Musika
lehiaketa
Zuriñe Goikoetxeak , hi-

rugarren postua lortu
zuen  13-15 urteko ba-
karlarietan, Aralar Mu-
sika Eskolak antolatu
duen Satur Erleta  I. mu-
sika lehiaketan. Piano-
arekin aritu zen.

Esteban AROTZENA
Ost i ra l  honetan,

maiatzak 5, 23:00etatik
aurrera Zubiondo ta-
bernan jokatuko den
mus txapelketak ema-
nen die hasiera herrian
«Txino» izenaz ezagu-
tzen den auzoko festen
hirugarren edizioari. 

Biharamoneko egi-
taraua goi mailako eki-
taldiz beteta dago goi-
zetik arratsera, aurreko
urtetakoa baino askoz
aberatsagoa dudarik ga-
be. 11etan umeentzako
jokoak izanen dira Go-
xaliren eskutik; 12etan
txupinazoa botako da,
eta ondoren erraldoiak
eta buruhandiak ibiliko

dira auzoan txistularien
konpartsa lagun dute-
larik; 12:30ak aldera Txi-
no auzoa gainerako he-
ri guziaren kontrako he-
rri kirol desafioa hasiko
da, aizkoran, txingetan,
trontzan eta koxkor bil-
tzen egin beharko du-
telarik partaideek. Jaial-
dia bukatzeko Aimar Iri-
goien harrijasotzaileak
erakustaldia eskainiko
du.

HERRI BAZKARIA
Aurreko urtekoen an-

tzeko erantzuna ema-
ten baldin badie goi-
zuetarrek, herri bazka-
ria izanen da aurten ere
Txinoko festen izarra.

Txartelak salgai daude
oraindik Amaiarenean.
eguraldi txarra eginen
balu eskoletako fron-
toian izanen da bazka-
ria. Onarekin, berriz, au-
zoko pilotaplaza irekian
eginen da, jakina.

Bazkal  ondoren,
erromeria izanen da Ene
Bada taldearen eskutik;
18:30etan, Ipar Euskal
Herriko dantzarien ema-
naldia; 20:00etan ber-
tso-poteoa, Xabier Sil-
veira, Fredi Paia eta «Mi-

nistro»rekin. Gaueko
12:00etatik goizaldera
arte DJ Bela txoznan.
Gazte Asanbladak har-
tu du aurten ere bere
gain festa eder honen
antolakuntza, Udala eta
auzoko bi tabernak, Gor-
dea eta Zubiondo, ba-
besle direlarik.

Internet
Internet-eko banda

zabala edo ADSL linea
nahi duten herritarren
izenak biltzen ari da

Udala. Beraz, interesa-
tuek Herriko Etxera jo-
an beharko dute ahal
den abudoen eginkizun
hori bete ahal izateko.

Aberri Eguna
70-80 lagunek eran-

tzun zioten Aberri Egu-
nean Udalbi l tzaren
deialdiari, udaletxearen
aurrean bilduz. Bande-
rak , ikurriña barne, He-
rriko Etxeko balkoi na-
gusian egon ziren egun
osoan.

ARGAZKIA: MAITANE APEZETXEA
Udaberriroko barrikotea antolatu zuen apirilaren 22an presoen aldeko he-
rriko komiteak. Jendeak erantzun ederra eman zuen aurten ere, adin guzie-
tako 150 lagun elkartu baitziren eskoletako frontoian.

Gero eta handiagoak
diren ‘Txino’ auzoko
festak asteburuan
ospatuko dira

GOIZUETA

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI

Ludotekako eremua eskolan kokatua dago.
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ttipi-ttapa
Plazaolako estazio-

ko eraikinen gaur egun-
go itxura eta egoera kax-
karra aintzat harturik eta
behin betiko egoera le-
gala argitu ondotik, Uda-
lak Nafarroako Gober-
nuari lokal horiek bere
gain hartu ditzala eska-
tu dio. Izan ere, Patxi
Saenz alkateak argitu
digunez, «jabetzaren
gaia epaitegietan zego-
en, baina orain dela gu-
txi atera den sententzia
baten arabera Nafarro-
ako Gobernua da gel-
tokiaren, biltegiaren eta
kotxeren jabea». Uda-
laren asmoa eraikinak
txukuntzea eta molda-
tzea da, Nafarroako Go-
bernutik dagoeneko ja-
kinarazi baitute ez du-
tela deus egiteko as-
morik. Biltegia nahiko
ongi badago ere, gelto-
kiaren eta kotxeren ego-
era oso txarra da. Ho-
rregatik, Udalak lokalak
hustutzea eskatu dio
Gobernuari, hortik au-
rrera txukuntzen eta era-
biltzen hasteko. Alkate-
ak esan digunez, «Iru-

ñetik deus egin behar
ez badute, gutxienez he-
rriarentzat uztea nahi
dugu». Eraikin hauei tu-
rismoarekin eta kultu-
rarekin lotutako erabi-
leraren bat emateko egi-
tasmoa aztertzen ari da
Udala, nahiz eta orain-
dik azkarregi den publi-
ko egiteko: «Badago
pertsona baten intere-

sa eta proposamena eta
udalari gustatzen zaio.
Uda aurretik proiektua
lantzeko eta Gobernuari
zenbakiak eta proiektua
aurkezteko asmoa du-
gu». Proiektu honetan
hasi baino lehen, Nafa-
rroako Gobernuari es-
katu zaio maiatzaren
7rako biltegia uztea, Na-
tur Bideen Eguna anto-

latu behar duelako Uda-
lak Plazaolako Par-
tzuergoarekin batera. 

EGITARAU ZABALA
IZANGO DU
NATUR BIDEEN EGUNAK

Izan ere, egun ho-
rretarako egitarau za-
bala prestatua dago.
9etan helduei eta fami-
liei zuzendutako hiru bi-

zikleta ateraldi propo-
satu dira, Leitza iparra
(Geltokia-Gipuzkoako
muga-geltokia, 10 km.),
Leitza hegoa (Geltokia-
Uitziko tunela-Geltokia,
14 km.) eta Lekunberri
eta Leitzako geltokiak
lotzendituen 15 kilome-
troko ibilbideekin. 11etan
umeentzako 4 kilome-
troko ateraldia egingo
da geltokitik Erreka au-
zora. Pailazoak eta glo-
boa ere izanen dira.
Eguerdian kontzertua
eskainiko du Skifaia
Folck taldeak. 12:30etan
pintxoak eta edariak ba-
natuko dira ibilbideren
bat egitera informazio
gunean apuntatu dire-
nen artean. Eguraldiak
l agun t zen  badu ,
10:00etatik 14:00etara
globo gatibuak igotze-
ko aukera izanen da.
Honetaz gain, ordu er-
diro, 12etan, 12:30etan,
13:00etan eta 13:30e-
tan, Iñaki Perurenaren
«Peru Harri» parkera bi-
sita gidatuak eginen di-
ra. Horretarako, aurre-
tik erreserba egin behar
da informazio gunean.

Natur Bideen Eguna ospatuko da
maiatzaren 7an Plazaolaren geltokian
Geltokiko eraikinak txukundu eta moldatzeko asmoa du Udalak

ARTXIBOKOA

Joan den urtean bezalaxe, aurten ere pailazoek ez dute hutsik egingo Natur
Bideen Eguneko egitarauan.

LEITZA
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Irurita-Elizondo
saihesbidea 2009.
urterako akitzea
espero du Udalak
Herrilan Departamentuarekin
izandako bilerari «balorazio ona»
eman dio Eusko Alkartasunak
ttipi-ttapa

Balleko Udalak eta
Nafarroako Gobernuko
Herrilan, Garraio eta Ko-
munikabideetako or-
dezkaritza batek bilku-
ra izan zuten apirilaren
12an, Irurita-Elizondo
saihesbide egitasmoak
duen egoeratik atera-
tzeko. 2004 urte buka-
eraz geroztik, saihesbi-
dearen proiektua geldi-
rik dago.

Bileraren ondotik
prentsaren aitzinean
egindako adierazpene-
tan, Florentino Goñi EA-
ko  z inegotz iak  e ta
Maiorga Ramirezek,
EAko Nafarroako presi-
denteak bileraren balo-
razio ona egin zuten.
Nafarroako Gobernuak
dituen hiru proposamen
berri lauzpabortz hile-
beteren barrenean he-
laraziko diela hitz hartu
zuten. Ondotik, Baz-

tango Udalak erabaki
bat hartu beharko du,
egitasmo egokiena au-
keratzeko. Gauzak on-
gi joanez gero, lanen ad-
judikazioa 2007garren
urtean egin ahalko li-
tzateke. Kasu horretan,
obrak bi urteren buruan
akitzea aurrikusten da.
Halere, Florentino Go-
ñi zinegotziak aipatu
zuen bezala, «zuhur ibi-
li beharko gara, ez bai-
ta lehen aldia gobernu-
tik zerbait hitz ematen
dutela eta gero ez du-
tela egiten».

AZPILKUETA ETA
ORABIDEAKO
ERREPIDEAK

Bilkura berean Ora-
bideako errepidea eta
Azpilkuetako sarbidea-
ren egoera ere aipatu
zituzten. Lehenbizikoa-
ren kasuan, arriskutsuak
diren hameka kilometro

lehenbailehen konpon-
tzearen konpromisoa
hartu zuten. Azpilkue-
tako kasuan berriz, kon-
pontzeko asmoa du Na-
farroako Gobernuak,
baina ez omen da gaur
egungo lehentasuna.

Eskisaroiko
harrobia

Eskisaroi inguruan
harrobia irekitzeko au-
kerak aztertzeko zun-
daketak egin nahi ditu
Azpiroz y Saralegi en-
presak. Horren inguruan

ez zen erabakirik hartu
apirilaren 18ko Junta
Generalean. Horretara-
ko batzorde berezia osa-
tuko da, Mendi eta In-
gurumen  zinegotziekin
eta herrietako alkatee-
kin osatua.

UTZITAKO ARGAZKIAK

Argazki Zaharren erakusketa Arraiozko Ariztialden
Ariztialde elkartean, Arraiozko argazki zaharren erakusketa ikusgai izan zen
apirilaren 13tik 15era. Ehundaka argazki ikusi ahal izan ziren, tartean Arraioz-
ko Jauregiaren argazki zaharra eta berrixeagoak ere. Beheitikoan, Micaela
Etxandi, Jon Oskoz eta Imanol Oskoz ageri dira, Jaxinto astoarekin.

BAZTAN



herriz herri

2006/05/04 • 421. zbk. 

23

ttipi-ttapa
Apiril eta maiatzean

Baztanen prestatu den
kultur egitarau zabala-
ren barnean, hainbat so-
lasaldi izanen dira as-
teotan, Xabierko San
Frantzisko hizpide har-
tuta. Apirilaren 28an,
«San Frantzisko Xa-
bierkoaren Ibilaldi uni-
bertsala» solasaldia es-
kaini zuen Carmen Ju-
suek. Maiatzaren 6an,
«San Frantzisko Xabier-
koa, Nafarroako zain-
daria» solasaldia es-
kainiko du Ricardo Fer-
nandez Graciak Etno-
grafia Museoan 19:30e-
tan, Etnografia Museo-
aren Lagunen Elkarte-
ak antolatuta. Arizkune-
nea Kultur Etxean ere
izanen dira San Fran-
tziskori buruzko solasal-
dirik. Maiatzaren 17an,
Pedro Maria Esartek
«Frantzisko Xabierkoa»
solasaldia emanen du;
maiatzaren 18an, Gabri-
ela Torresek «San Fran-
tzisko Xabierkoaren iko-
nografia. Hagiografiatik
artera» solasaldia eta
maiatzaren 19an, Iñaki

Sagredok «Amaiaurko
Gaztelua, eginen den
berreskuratzea» sola-
saldia emanen du. Hiru-
ak, 19:30etan izanen dira.

Maiatzaren 20an, be-
rriz, Amaiur eta Azpilku-
etan barna bisita gida-
tua eginen da, Baztan
eta Urdazubiko Santia-
go Bidearen Lagun El-
kartea, Nabarralde, Eus-
ko Kultura Fundazioa
eta Nafarroako Kutxa
Fundazioaren lagun-

tzaz. Gai honekin lotu-
ta, apirilaren 24tik maia-
tzaren 20ra Xabierren
Mundua erakusketa za-
balduko da Arizkune-
nean, Nafarroako Go-
bernuaren Hezkuntza
Departamentuaren ba-
besean.

Ikastaroak
Ikastaroei dagokie-

nez, maiatzaren 5ean
eta 6an, musikaren oi-
narrizko ikastaroa es-

kainiko du Teresa Cata-
lanek sei orduz Arizku-
nenea Kultur Etxean,
18:30etatik 21:30etara.
Guttienez hamar ikasle
izan beharko dira eta 6
euro ordaindu beharko
dituzte.

Zazpi urtetik goitiko
haurrendako, berriz,
mukuen tailerra antola-
tu du Jorge Oteiza Et-
nografia Museoaren La-
gunen Elkarteak. Ariz-
kunen apirilaren 29an,

Iruritan maiatzaren 6an,
Zigan maiatzaren 13an
eta Elizondon maiatza-
ren 20an eginen da tai-
lerra, goizeko 10:30eta-
tik 13:30etara.

Informatika eta Inter-
net lantzeko hastapena
ere eskainiko da Ariz-
kunenea Kultur Etxean
doan. Bi taldetan bana-
tuko dira ikasleak. Tal-
de batek maiatzaren
15etik 25era izanen du
ikas taroa,  go izeko
10:00etatik 12:00etara
eta bertzeak  maiatza-
ren 29tik ekainaren 8ra,
17:30etatik 19:30etara.
Izen ematea, Iturbrok
enpresaren 948 131832
telefonoan egin behar
da eta arestian aipatu
bezala, doan izanen da.

Ikastaroekin akitze-
ko, maiatzeko astearte
eta ortzegunetan pintu-
ra ikastaroa emanen da
Arizkunenean, hiru tal-
detan banatuta. Lehe-
na goizez arituko da,
11:00etatik 13:30etara
eta bertze biak arra-
tsaldez, 17:00etatik
19:00etara eta 19:00e-
tatik 21:00etara.

San Frantzisko Xabierkoari buruzko
solasaldiak eta ekitaldiak eginen dira
Azpilkueta eta Amaiurren barna bisita gidatua eginen da maiatzaren 20an

ARGAZKIA: ONDIKOL

Baztandarrak Pablo Maloren azken pelikulan
Baztango 29 neskatxek eta Mirentxu Goienetxe amaiurtarrak aktore lanak
bete dituzte Pablo Maloren «La sombra de nadie» pelikularen filmaketan.
Grabaketa lanak Lekarozen egin dira, beraz, pelikua erdi baztandarra da.

BAZTAN
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Margari eta Koro
Gure bi herri haue-

tan izigarriko lan polita
egiteko asmoa dago: gu-
re xaharrengandik bil-
tzea beren gazte den-
boretako oroitzapenak.
Herri bakoitzetik hauta-
tuko dira adineko per-
tsona batzuk eta, berek
kontatzen dituztenak bi-
deoz grabatuz, ia gaur
egun galdua den le-
hengo bizimodua gor-
detzea da intentzioa.

Lan hau herritarrek
eginen dute, bainan be-
rez Euskokultur Funda-
zioak gidatzen du eta
Nafarroako Unibertsita-
tea, Nafarroko Kutxa eta
Euskaltzaindiak lagun-
tzen dute, proiektua Na-
farroa osoan egiten ari
baitira, borondatea era-
kusten duten herri guz-
tietan.

Lana martxan dago,
baina  interesa duenak
telefono hauetara dei-
tzen ahal du: Urdazubin
948 599206 (Ana) eta
Zugarramurdin 948
599263 (Helena). 

Zaborrontzi
inguruak
txukuntzen

Urte hasieran jarri zi-
ren zaborra bereizteko
kontenedore espresak,
lau gisakoak: papera,
berina, metala eta bric-
ka. Hauek denak Azke-
tako aparkalekuko baz-
ter batean eman ziren,
eta apirileko hilabete ho-
netan txoko hau txu-
kundu dute: aparkale-
kutik bereizteko aintzi-
neko aldean landareak

eman dituzte, zurezko
hesi batetaz inguratu di-
re eta azpiko aldean Bix-

karreko kaskotik hartu-
tako lore-basak landa-
tu dituzte. Lan hauekin

batera, Azketako mal-
dan loreak ere landatu
ditu Herriko Etxeak. 

Xaharren oroitzapenak bideoan
biltzeko asmoa gauzatzen hasi da
Lau herritar ari dira, Euskokultur Fundazioaren gidaritzapean

ZUGARRAMURDI-URDAZUBI

ARGAZKIAK: MARGARI

Argazkian ageri den ardiak zazpi hilabetez 5 bildots egin ditu. Lehenbiziko
erditzean bi egin zituen eta orain berriki argazkian ageri diren bertze hiruak.
Altzualdeko-bordako Felipe eta Graxiri zorionak eman behar zaizkie azien-
dak ainen ongi zaintzeagatik

Inportaziozko lehen kalitateko
bakailu gazitua

Inportaziozko lehen kalitateko
bakailu gazitua

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

SCC-02-0199

Jabier
Lekuona da
udal arkitektu
berria
ttipi-ttapa

Urdazubiko udalak
martxotik aintzinerat
udal arkitektu berria
du, hirigintza aholku-
lari gisa. Berako Ja-
bier Lekuona arkitek-
tu berria, hilabete ba-
koitzaren azken aste-
azkenean, goizez
egoten da Herriko
Etxean, bizilagun eta
interesatu guziek hi-
rigintza arloan dituz-
ten kontsultak azter-
tzeko edo argitzeko.
Horregatik, norbaitek
kontsultaren bat egin
nahi balu, udalarekin
harremanetan jarri be-
harko luke, ondotik,
kontsulta horiek aipa-
tutako egunetan an-
tolatzeko. Hirigintza
zerbitzu berri honen
barne, teknikari bat
herrian egiten ari di-
ren obra guztiak az-
tertzera agertuko da
(obrak baimenduak
izan ala ez), horrela
Udalak uste dituen
neurriak har ditzan,
Norbaitek baimenik
gabe obrak eginen ba-
litu, ardura guzia be-
rea izanen litzateke.

URDAZUBI

Joan den udan auzola-
nean pintatu eta joko
berriak jarri ziren haur
txikien eskolako patio-
an, eta orain bertze osa-
garri batzuk jarri ditu
Guraso Elkarteak: ar-
gazkian ageri diren txi-
rrista eta etxetxoa.
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Franck DOLOSOR
Musika nagusituko

da herrian maiatzaren
lehen asteburuan. Emak
Hor taldeak Akitania lu-
rraldeko bateria fanfa-
rreen zoingehiagoka
prestatu du maiatzaren
6 eta 7an. Bortz urteko
geldialdiaren ondoren,
gan den urtean lehia-
keten bidea hartu zuen
berriz Emak Hor talde-
ak. Aurten, besta horren
prestatzeaz arduratuko
dira herriko musikariak.
Larunbat gauean, Che-
vanceaux-ko eta Akita-
nia lurraldeko taldea en-
tzuten ahalko dira eli-
zan. Biharamunean,
zoingehiagoka hasiko
da goizeko 9etan. Oro-
tarat, Akitania osoko zor-
tzi talde lehiatuko dira.
Gero desfilea eginen du-
te Herriko Etxeraino eta
elgarrekin kontzertua
eskainiko dute. Bazka-
riaren ondotik, arratsal-
deko 3etan bertze kon-
tzertua eta sari emate-

ak eginen dira. Emak
Hor taldearen ondoan,
Heleta, Layrac, Makea,
Ygos eta Bidarteko ba-
teria fanfarreak izanen
dira bertzeak bertze.

Istripu
ikusgarria
aintziran

Istripu ikusgarria be-
zain penagarria gertatu
zen aintziran apirilaren
9an igandearekin. Ain-
tziraren inguruan zebi-
len zaldi bat, eta bere
jabea, putzu batean ero-
ri ziren. Istripua ugarte-
aren ondoan gertatu
zen. Normalki ezin da
hor ibili, baina egun hor-
tan ez zen urik, aintzira
hustu baitute lanak egi-
teko. Gizona berehala
atera zen, baina zaldiak
ezin izan zuen bere bai-
tarik atera zepo horta-
tik. Su hiltzaileek soka
batekin atera zuten zal-
dia. Biziki unatua eta ha-
tsik gabe gelditu zen zal-
dia eta arearen gaine-

an bat batean erori zen,
hil balitz bezala. Handik
gutxirat berriz xutitu zen. 

Batzuek diote Herri-
ko Etxeak aintziraren in-
guruak zaindu behar li-
tuzkeela lanen denbo-
ran, baina xuxen ote da
putzu horietan oinez ibil-
tzea, jakinez nornahi
eror daitekela usaian ura
dagoen toki hortan?
Hondartzarat zakurrek

ez dutela sartu behar
agertzen da nonahi eta
halere egunero abere-
ak daude arearen gai-
nean, eta makurrago
urean mainatzen ari...

Ahozko
literatura
Oxtikenekoak
elkartearen
eskutik
Gure eskualdeko ahoz-

ko literaturaren bilduma
plazaratu dute berriki
Oxtikenekoak elkarte-
ak, Sarako ikastolak eta
Euskal Kultur Erakun-
deak. Lan aberats hun-
tan balio haundiko tes-
tuak irakur ditaizke, ho-
rien artean Olandeiko
Fifinek, Ganizon Ber-
garak eta Antton Millox-
ek ongi atxikiak zituzten
kantuak.

Akitaniako bateria
fanfarren lehiaketa
Senperen eginen da
maiatzaren 6an eta 7an
Aintzira berriz betetzen ari da eta
udan betea izan behar luke

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Suhiltzaileek soka batekin atera behar izan zuten zaldia aintziratik.

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Emak Hor taldeak 90 urte bete ditu. Gaur, 20 musikarik osatzen dute taldea.



Laetitia eta Sandrine
Urte guziz bezala,

Pazko astelehenez
Idazleen Biltzarra ira-
gan da Saran. Orotara
120 idazlek parte hartu
dute, eta gutti gora be-
hera mila pertsona hur-
bildu dira egun osoa.
Hor ikusten ahal ziren
Sarako artisten obrak:
Brigitte Sasias (marko-
ak, kartoiztatuak);  Amé-
lie Sasias (edertzape-
nak); Monique Maumy
(mosaikoak); Helène
Béristain, Sylvie Laus-
sucq (joskintzak); Ma-
riano Arieta, Jacqueline
Barboure, Claude Ca-
riou, Bixente Garcia, Mi-
chel Acala, Georges
Labrosse, Rilaine Pe-
loffi, Jean Pouyet, Jac-
queline Winter (margo-
ak) eta Olivier Roussel
(eskulturak).

Bertzalde Jacques
Antz saratarrak, bi libu-
ru aurkeztu ditu, bat
«Autrefois Sare» deitua,
Sarako argazki zaha-
rrekin egina eta bestea
«Frontière Contreban-
de Ventas de la Bida-
soa à Dancharia». Je-
an Pierre Etxeberrik, Sa-
rako apezak, «Izarra gi-
dari» liburua ateratu du
egun hortan. 

Jexux Elosegik ar-
gazki multzo bat ere aur-
keztu zituen ere «Sara
eta Saratarrak 1936-
1940 urteetan» gaiare-
kin, Aranzadi  Zientzia
Elkarteak eta Lazkaoko
Beneditarren Artxibate-
giak prestaturik. 

Bazkaria 
Bazkari a antolatua

da Le Pullman jatetxe-
an San Inazioko lepoan

maiatzaren 20an eguer-
ditan, 1951ean sortu di-
ren saratar guzienda-
ko.Izenak eman behar
dira maiatzaren 14a ain-
tzin Pantxo Goienetxe-
ri  (0559475017) edo
Marie Jeanne Goietx-
heri (0559542421). 

Errugbia 
Aurten Sarako erreser-

ba taldeak sasoin ona
egin du, partida gehie-
nak irabaziz. Apirilaren
16an igandearekin erre-
serbak irabazi du 10-5
Kanbon kontra, bainan
lehenak galdu egin du,
14-26. 

Gau Pasa 
Maiatzaren 13an la-

runbatarekin,  Herr i

Urrats bezperan, Sara-
ko gaztetxeak kontzer-
tu bat antolatzen du. Hor
entzuten ahalko dira
Sorkun, Kuraia eta Sha-
olin Temple Defenders
taldeak. Sartzea 8 eu-
roan finkatua da. Arra-
tsaldean Xiba jokoak
eginen dira plazan iaz
bezala eta animazio
handia espero da. 
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120 idazlek parte
hartu dute Sarako
Biltzarrean
Herriko artisten lanak ere ikusi
zituzten bildutako mila lagunek

Bera 948 63 74 04
SAN JOSE BEILATOKIA

Doneztebe 948 63 74 04
SAN PEDRO BEILATOKIA

Elizondo 948 58 19 59
FUNERARIA BAZTAN
TANATORIO BAZTANDARRA

Leitza 948 63 74 04
LEITZAKO BEILATOKIA

Lesaka 948 63 74 04
LESAKAKO TANATORIOA

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

24 orduko zerbitzua
beilatokian eta etxean

trasladoak iruñea, donostia eta
irungo ospitaletatik edozein herrietara

loreak, hilarriak, eskelak,
errausketak eta zerbitzu osagarriak

Grupo Tanatorio Taldea

Bai Euskarari marrazki lehiaketa
Bai Euskarari Akordioaren karietara, Sarako hiru eskolek marrazki lehiake-
ta baten parte hartu dute hilabete honetan. Haurrak klaseka bildu dira eta
Saran Bai Euskarari gaiaren inguruan, haien artista gaitasunak erakutsi diz-
kigute. Obrak Pazkoko astelehenean iragan den Idazleen Biltzarrean ikusi
ahal izan ditugu; hiru marrazki saritu dira, bat maila bakoitzeko, eta haurrek
opari politak jasoko dituzte bakantzetatik sartu eta, Elkarrek eskainirik. Ur-
tean Bai Euskarari Akordioaren baitan egiten diren hainbat ekimenen arte-
an sartzen da marrazki lehiaketa hau, herritar guztiak inplika daitezen.

SARA
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EZKONTZAK
Xabier Loitegi Berasategi eta Sonia Za-
baleta Altzuri, Leitzakoak, 2005eko urria-
ren 15ean.
Josune Garmendia Tapia eta Francis-
co Manuel Mesa Mancilla, Lesakakoak
Igantzin, apirilaren 22an.
Jean Yves Sorhouet eta Jessica Gal-
bert, Sarakoak, apirilaren 29an.
Christophe Seminario eta Mireille Lo-
pes de Oliveira, Sarakoak, apirilaren 29an.
Miguel Gamio Etxenike eta Maria Tere-
sa Juankorena Agerre, Iruña eta Arraioz-
koa, martxoaren 25ean.
Braulio Escagues Bidegain eta Eva Ma-
ria Portu Berasategi, Berakoak, apirila-
ren 8an.
Iñaki Odriozola Apeztegia eta Itziar Igoa
Txantre, Berakoak, apirilaren 22an.

SORTZEAK
Egoi Irigoien Arretxea, Sunbillakoa, api-
rilaren 19an.
Eneko Arruferia Soubelet, Urdazubikoa,
apirilaren 16an.
Josu Etxepeteleku Burgete, Lesakakoa,
martxoaren 31n.
Xana Retegi Fernandez, Leitzakoa, api-
rilaren 12an.
Egoi Irigoien Arretxea, Sunbillakoa, api-
rilaren 19an.
Iraitz Iparragirre Zunda, Sunbillakoa, api-
rilaren 13an.
Xuban Taberna Mutuberria, Arantzakoa,
apirilaren 10ean.
Oihan Sarratea Etxekolonea, Donezte-
bekoa, apirilaren 4an.
Jonathan Alvarez Garcia, Doneztebe-
koa, apirilaren 6an.
Amaia Etxarte Juanenea, Doneztebe-
koa, apirilaren 7an.
Gabrielle Bertin, Sarakoa, apirilaren 11n.
Aritz Zoco Argain, Iruritakoa, martxoa-
ren 29an.
Ekiñe Laurnagarai Ros, Elizondokoa,
martxoaren 31n.
Ibai Aleman Azkarraga, Iruritakoa, mar-
txoaren 31n.
Iker Sagardia Altzuarte, Almandozkoa,
apirilaren 4an.
Urlei Etxandi Laurnagarai, Elizondokoa,
apirilaren 12an.
Idoia Ibarboure Gallego, Berakoa, mar-
txoaren 29an.

HERIOTZAK
Petra Santesteban Gorosterrazu, Zu-
bietakoa, apirilaren 5ean, 61 urte.
Mauricia Mitxelena Pikabea, Arantza-
koa, apirilaren 11n, 89 urte.
Sor Mari Carmen Aranburu Urbiston-
do, Berakoa, apirilaren 11n, 89 urte.
Bernarda Roman Cid, Lesakakoa, apiri-
laren 12an, 60 urte.
Josefa Mariezkurrena Telletxea, Ezku-
rrakoa, apirilaren 13an, 83 urte.
Corpus Saldias Etxegia, Doneztebekoa,
apirilaren 13an, 65 urte.
Jose Maria Telletxea Ubiria, Lesakakoa,
apirilaren 13an, 75 urte.
Brigida Taberna Altzuri, Arantzakoa, api-
rilaren 14an, 90 urte.
Juliana Azpiroz Aleman, Lekarozkoa,
apirilaren 15ean, 88 urte.
Fermina Goikoetxea Gogorza, Areso-
koa, apirilaren 20an, 84 urte.
Jesus Jose Salaburu Arotzarena, Erra-
tzukoa, apirilaren 18an, 89 urte.
Elena Arretxea Ariztegi, Etxalarkoa, api-
rilaren 21ean, 89 urte.
Jesus Martinez Laskurain, Berakoa, api-
rilaren 22an, 89 urte.
Julio Altzugarai Aiertza, Doneztebekoa,
apirilaren 23an, 72 urte.
Jean Pierre Lopes Pechmeja, Sarakoa,
apirilaren 21ean, 53 urte.
Laurent Urrutia, Sarakoa, apirilaren 12an,
64 urte.

Jose Maria
SANTESTEBAN GANBOA

II. URTEURRENA (2004-IV-21)

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE AMA
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Aitor AROTZENA
Gasteizen bizi den

Ionut Alin Zinka erru-
maniarrak irabazi zuen
apirilaren 23an burutu
zen Berako bigarren II.
maratoi erdia. Erruma-
niarrak ordubete 42 mi-
nutu eta 40 segundu be-
har izan zituen 21 kilo-
metroak osatzeko. 23
segundura, iazko ira-
bazlea, Manttale talde-
ko Fernando Etxegarai
beratarra sailkatu zen
eta Arkaitz Zamakonak
osatu zuen podiuma, ira-
bazlearengatik kasik 3
minutura helmugaratu
ondotik. 

Guzira 400 korrika-
larik parte hartu zuten
Euskadiko Koparako
baliagarria den lehen-
dabiziko lasterketa ho-
netan. Inguru honetako
kirolariek maila bikaina
eman zuten. Manttale

taldeko Patxi Irazoki
igantziarra zortzigarren
izan zen (1h49’14”) eta
Berako Joxelu Loiarte
taldekidea 26. postuan
sartu zen (1h55’54”).
279 korrikalari ailegatu

ziren helmugara gizo-
nezkoen senior mailan.

Emakumezkoen se-
nior mailan Alizia Ola-
zabal izan zen bizko-
rrena (2h07’43”). Alizia
Romero izan zen biga-

rren (2h09’46”) eta hi-
rugarren Jaione Sasie-
ta izan zen (2h17’59”).

Beteranoen mailan
Alberto Zerain eta He-
lena Perez izan ziren
irabazleak.

282828 ttipi-ttapa • kirola28

Ionut Zinka errumaniarrak irabazi
zuen Berako Mendi Maratoi Erdia 
Manttale taldeko Fernando Etxegarai beratarra bigarren izan zen

ARGAZKIA: TELLETXEA
Etxegarai, Zinka eta Zamakonak osatu zuten Maratoi Erdiko podiuma.

A.A.
Igande honetan,

maiatzaren 7an eginen
da Rafael Maritxalar Le-
sakako XII. Herri Las-
terketa. Batzoki elkar-
teak antolatuko du aur-
tengoan ere,Lesakako
Udalaren eta bertze zen-
bait erakunderen la-
guntzaz. Bezperan,
maiatzaren 6an, Bizi-
kletaren Eguna ere an-
tolatu du. Euskaltel tal-

deko Aimar Zubeldia eta
Kaikuko Jon Bru bera-
tarra espero dituzte eta
bizikleta ibilaldi bat egi-
nen da Biurgarai alde-
ra, 17:00etan.

Rafael Maritxalar ize-
na darama azken urte-
otan Lesakako Herri
Lasterketak eta Mari-
txalar berak aurkeztu
zuen aurten aldaketak
izanen dituen atletismo
proba. Alde batetik, se-

gurtasun arloan, parte-
hartzaile guziek asegu-
rua izanen dutela jaki-
narazi zuen. Bertze al-
detik, haur ttikienek, pro-
ba nagusia hasi baino
lehenxeago, 11:45etan
eginen dute bere ehun
metroko lasterketa.
Orain arte, goizeko le-
hen orduetan egiten zu-
ten, baina ume eta gu-
rasoentzat erosoagoa
delakoan eguerdi alde-

ra pasatu dute proba.
Azkenik, federatu ga-

beko koadrilek taldeka
sari berezia eskuratze-
ko aukera ere izanen

dute. Koadrila bakoi-
tzeko hiru lehenbiziko-
ek puntuatuko dute eta
talde irabazleak arku-
mea izanen du saritzat.

Maiatzaren 7an eginen da Lesakako
XII. Rafael Maritxalar Herri Lasterketa
Bezperan Bizikleta Eguna ere antolatu du Batzoki elkarteak

ATLETISMOA

Rafael
Maritxalarek
irabazi zuen
Leitzako
Herri Krosa
ttipi-ttapa

Apirilaren 23an bu-
rutu zen Leitzako XVIII.
herri lasterketa eta ber-
tan Rafa Maritxalar le-
sakarra nagusitu zen.
10 kilometroko ibilbi-
dea 32 minutu eta 20
segundutan egin zuen,
200 euroko saria es-
kuratuz. Andres Mar-
tinez eta Oskar Primok
osatu zuten podiuma.
Azken urteetako par-
tehartzerik handiena
izan zuen Leitzako
Krossak, 425 lagun
atera baitziren. Ema-
kumeen artean Maita-
ne Melero izan zen biz-
korrena, Nerea Abre-
go eta Rosi Talavera-
ren aurretik. Aurrera
elkarteko kirolari one-
nak Joxe Mari Zestau
eta Garbiñe Hernan-
dorena izan ziren.

ARGAZKIA: AITOR

Laura Iantzi eta Rafa Maritxalar, Lesakako XII. He-
rri lasterketaren aurkezpenean.
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A.A.
Joan den apirilaren

8an Belateko Kluben ar-
teko bukaerak jokatu zi-
ren Otsagi eta Ezkaro-
tzen eta Txaruta pilota
elkartea txapeldun gel-
ditu zen aurten ere. Ho-
na hemen Txarutako  pi-
lotariek jokatu zituzten
partiduen emaitzak:
Txikiak 2. maila:  
Julen Larretxea eta Iñi-
go Dendarieta (Txaru-
ta), 14; Maritorena-Mi-
gelena (Bera), 18.
Txikiak 1. maila:  
Enaitz Anso eta Iker Es-
pelosin (Txaruta), 18;
Mariñelarena-Etxebe-
rria (Ultzama), 17.
Umeak 2. maila:  
Iñaki Anso eta Mattin
Asiain (Txaruta), 14; Pi-
natxo-Mazizior (Bera),
18.
Kimuak 1. maila:  
Iñaki Oskoz eta Joseba
Apeztegia (Txaruta), 18;
Urkizu-Arozena, 10.
Haurrak 2. maila:  
Mairu Garisoain eta Iña-
ki Perurena (Txaruta),
18; Telletxea-Retegi
(Igantzi), 8.
Haurrak 1. maila:  
Antton Jauregi eta Aritz
Juanenea (Txaruta), 18;
Imanol Juanena eta Mi-
kel Kanpo (Txaruta), 10.
Kadeteak 1. maila:  
Eneko Rabina eta En-
dika Urrutia (Txaruta),
18; Unai Barberena  eta
Mikel Mindegia (Txaru-
ta), 17.
Gazteak 1. maila: 
Asier Goñi eta Gaizka
Otxandorena (Txaruta),
12; Iriarte-Arano (Zizur),
22.

BERRIA TXAPELKETA ETA
JOXETXO EZKURRA
MEMORIALA

Txapelketa honez
gain, erran Txarutak pa-
per polita egin duela aur-
tengo Berria txapelke-
tan ere, finalerdiraino iri-

tsi baitzen, finaletatik
pauso bakar batera gel-
dituz. Une honetan ber-
tze hainbertze txapel-
ketetan parte hartzen ari
dira Txarutako pilota-
riak, hala nola: Malla-
bia, Abadiño, Añorga,

Zizur, Barañain, Urre-
txu…

Aste Saindua pasa-
tuta Josetxo Ezkurra XVI
Memoriala ere hasi da
Malerrekako pilotale-
kuetan, Txaruta Pilota
Elkarteak antolatuta.

Txarutak irabazi du aurten ere
Belateko kluben arteko txapelketa
Apirilaren 8an jokatu ziren Otsagin eta Ezkarotzen

Errekako
eskuz
binakako
finalak
hilaren 13an
ttipi-ttapa

Doneztebeko Erre-
ka elkarteak antolatu-
tako eskuz binakako
laugarren txapelketa-
ren finalak maiatzaren
13an jokatuko dira Do-
neztebeko pilotale-
kuan. Goizez, 10eta-
tik aitzinera aurreben-
jamin mailan arituko
dira, binaka eta buruz
buru. Gero, binaka,
benjamin, alebin eta
infantil mailako parti-
dak jokatuko dira.

Ondotik, antola-
tzaileek bazkaria an-
tolatu dute Santama-
ria jatetxean eta arra-
tsaldeko 17:30etatik
aitzinera, kadete, ju-
benil eta senior-elite
mailako finalak joka-
tuko dira. Jubenilen
partiduaren ondotik eta
elitekoa hasi baino le-
hen berendua bana-
tuko dela ere jakina-
razi dute antolatzaile-
ek. 

Seniorren elite mai-
lako final nagusian, Au-
rrera Saiaz taldeko bi
bikote izanen dira; Be-
lloso eta Oteiza alde
batetik eta Olaetxea
eta Huarte bertzetik.
Finalerdietan, Belloso
eta Oteizak aisa ira-
bazi zieten Paz de Zi-
gandako Rekalde eta
Lopetegiri, 22-8. Ola-
etxea eta Huartek lan
gehiago egin behar
izan zuten, baina az-
kenean 22-17 irabazi
zieten Paz de Zigan-
dako Urtasun irurita-
rrari eta Errekako Era-
sori.

PILOTA

Euskal Herriko Pilota Konfedera-
zioa aurten sortu da eta bere lehen
urtean, Venezuelan antolatu den Mun-
duko txapelketa ez ofizialean parte
hartu du. Tartean, eskualdeko zen-
bait pilotari joan ziren, paletan ari-
tzera.

Honela, paleta goman lau neska
joan ziren Euskal Herritik: Iera Agirre
leitzarrak eta Auritzeko Maiderrek osa-
tzen zuten bikote bat eta Hernaniko
Garbiñek eta Donostiako Mirenek ber-
tzea. Finala elkarren kontra jokatzea
suertatu zen eta Nafarroako bikotea
suertatu zen txapeldun, 30-19. Be-
raz, Iera Agirre leitzarra txapeldun
izan zen.

Gizonezkoen senior mailako pa-
leta goma txapelketan ere Euskal He-

rritik joandako bikotea izan zen ira-
bazle. Mezkirizko Martintxo Ibarrak
eta Angeluko Eñaut Alfarok 30-25 ira-
bazi zieten Venezuelako bikoteari.

Beteranoen paleta goma txapel-
ketako finalean eskualdeko bi pilota-
ri izan ziren, Elizondoko Juanjo Atxa
eta Berako Luis Mari Retegi. 24-30
galdu zuten Venezuelako bikotearen
kontra.

Larruzko pilotarekin paleta txa-
pelketan, Martintxo Ibarrak eta Luis
Mari Retegik osatu zuten bikotea eta
12-35 galdu zuten Kuba eta Vene-
zuelako pilotariekin osatutako biko-
tearen kontra. Palista kubatarrak errit-
mo eta abiadura bizia eman zion pi-
lotari eta Euskal Herriko bikoteak ezin
izan zuen deus egin.

Euskal Herriko Pilota Konfederazioak
Venezuelako txapelketan parte hartu du

UTZITAKO ARGAZKIA

Iaz bezala, aurten ere Txarutak irabazi du Belateko klub arteko txapelketa.
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g MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Maiatzaren 7an Zeberiara
ateraldia antolatu dute
Baztango Mendigoizaleek.
Maiatzaren 14an Herri
Urratsera ateraldia antolatu
dute Baztango
Mendigoizaleek.

ZUGARRAMURDI
Maiatzaren 14an Belate-
Ziga ateraldia antolatu du
Atxuria mendi taldeak.

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Apirilaren 24tik maiatzaren
20ra «Xabierren Mundua»
erakusketa zabalik da
Arizkunenean, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza
Departamentuaren
babesean.
Maiatzaren 2tik 20ra «4
urtaro» erakusketa eskainiko
du Gardena elkarteak
Arizkunenean.

g BILERAK

ETXALAR
Maiatzaren 5ean Bortziriak
osasuntsu baten aldeko
elkartearen bilera eginen da
Kultur Etxean, 18:30etan.

g OSPAKIZUNAK

SENPERE
Maiatzaren 14an Herri
Urrats aintzira inguruan.

LEITZA
Maiatzaren 7an Natur
Bideen Eguna ospatuko da
Plazolako estazio inguruan.

SALDIAS
Maiatzaren 6an bertso-
afaria Irazu eta Silveirarekin
eta gaupasa Jalisko Band
taldearekin.

g KONTZERTUAK

SARA
Maiatzaren 13an Sorkun,
Kuraia eta Shaolin Temple
Defenders taldeak, Herri
Urrats bezperako gaupasan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

ASTE SANTUTIK AITZINERA

Ordutegi berriak Ttipi-ttapa
Telebistako programazioan
Ttipi-ttapa telebistako programa-
zioak ordutegi berria du. Aldaketa
nagusietako bat, eguneko berriak
arratsaldetan orduero ikusi ahal
izanen direla “Gaurkoak” saioare-
kin. Eguerditik aitzin, 13:45etan,
eguneko berriak modu laburrean
eskainiko direla, orduero beti laur-
den guttitan. 19:45etan Berriak
saioa izanen da. Informatibo hau
eguneko berriak garatuagoak ema-
nen dira gauerdirarte, erran beza-
la orduero errepikatuz. Gauerdiko
12etan, eguneko emisioak buka-
era izanen du. Bertze aldetik, orain
arte Berrien ondotik ttipi-ttapak
ekoizten zituen saioak, Jokoa So-
las, Eltze Beroa, Erreportaiak…

ordu jakinetan eskainiko dira.
21:05etan emitituko dira eta bi or-
du beranduago, 23:05etan, erre-
pikapen bat izanen da. Hurrengo
egunean, 14:05etan eta 17:05etan,
berriz ere ikusteko aukera izanen
da. Bertze telebistetako produk-
zioek ere, ordutegia izanen dute
orain arte ez bezala. Horrela, Tek-
nopolis, Elkartasun Bidean eta 16
mm bezalako saioak, 22:05etan
eskainiko dira. Hurrengo egune-
an, 15:05etan eta 18:05etan erre-
pikatuko dira. Aipatu, orain arte
emititzen den telesail bakarra, Jaun
ta jabe, asteazkenean 16:05etan
eskainiko dela. Bertze hainbat al-
deketa ere izanen dira.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 41,00 E (-2,00)

Zerri gizena
1,150 E kiloa.   (=)

Zerramak:
0,470 E Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 80 (=)
1.koa 3,58 (=)
2.koa 3,39 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,92 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,47  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   220,00 (=)
idixkoak 270,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 180,00  (=)
idixkoak 225,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,98/3,04
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,00 /5,90
8-10 kilokoak: 3,90 /4,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Apirilaren 14tik 21era bitarteko prezioak)

Ilunago, ederrago; izen-
buru iradokitzailea da-
raman Leihotikan talde
irundarraren lan berria
karrikan dugu jadanik,
beraien laugarrena ale-
gia. Musikalki, disko ho-
nen edukiei erreparatuz
gero, abiadura nahiz
ahots doinuek segitzen
dute kantuen ardatz iza-
ten; hala ere lan berri ho-
netan ohi baino instru-
mentazio handiagoa aur-
kitzen dugu. Oinarria
sendotu dute, dena Gor-
karen ahots pertsonalak
apainduta eta punk-rock
edo HC formatuko abes-
tiak badira ere, bertze
ukitu eta ñabardura ba-
tzuk sumatu ahal dira.
Edukien artean pasarte
sakon edo ilunak zein
koloretsuagoak aditu
ahal ditugu, baita Ezin
Izan taldearen bertsio
bat ere. Letrei dagokie-
nez, Leihotikan-en hi-
tzak lelo errazetik al-
dentzen dira, zure ingu-
rura zein barrenera be-
giratzera eta hausnar-
keta egitera bultzatuz.

Ilunago, ederrago

GOR, 2006
LEIHOTIKAN

DISKAK
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Nereak 35-40 urte ditu; noiz-
bait maite izandako lana bai-
na egun estresaturik dauka-
na, egunkari batean; senar ja-
tor eta alaba zoragarria, zei-
nei ez dien eskaintzen behar
luketen arretarik; eta istorio bat
iraganean, oroimenetik erau-
zi nahi lukeena; eta ama os-
pitaleko ohean lo, inoiz esna-
tuko den jakin ezinik.
Amaren historia ezkutuak ja-
kingo ditu Nereak erietxean,
eta horren haritik ohartuko da
zenbateraino izan daitezkeen

ezezagunak geure ondoan
dauzkagunak, eta, aldi bere-
an, zenbateraino izan litezke-
en berdinak belaunaldi biren
arazo eta kezkak, nahiz eta
garaiak eta bizomoduak asko
aldatu. Bizinahiaren aldeko al-
darrikapena dakarkigu elebe-
rri eder eta hunkigarri honek,
bazter guztiak zipriztintzen eta
blaitzen dituen itsasoaren en-
batak bezala. Egile berrien-
tzako VII. Igartza Saria iraba-
zi zuen nobela-proiektu ho-
nekin idazle gasteiztarrak.

LIBURUAK

Amaren eskuak

ELKAR, 2006
Karmele JAIO

31313131313131313131313131
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g SOLASALDIAK

ELIZONDO
Maiatzaren 6an «San
Frantzisko Xabierkoa,
Nafarroako zaindaria»
solasaldia eskainiko du
Ricardo Fernandez Graciak
Etnografia Museoan
19:30etan.
Maiatzaren 17an
«Frantzisko Xabierkoa»
solasaldia eskainiko du
Pedro Mari Esartek
19:30etan Arizkunenean.
Maiatzaren 18an «San
Frantzisko Xabierkoaren
ikonografia. Hagiografiatik
Artera» solasaldia eskainiko
du Gabriela Torresek
Arizkunenean 19:30etan.
Maiatzaren 19an «Amaiurko
gaztelua, eginen den
berreskuratzea» solasaldia
eskainiko du Iñaki Sagredok
Arizkunenean 19:30etan.
Maiatzaren 20an ziklo hau
akitzeko, Amaiur eta
Azpilkuetan barna bisita
gidatua antolatu da.

g IKASTAROAK

BAZTAN
Maiatzaren 5 eta 6an
Musikaren oinarrizko
ikastaroa Arizkunenean,
Teresa Catalanen eskutik.
18:30etatik 21:30etara.
Maiatzaren 15etik 25era eta
maiatzaren 29tik ekainaren
8ra informatika eta internet
lantzeko hastapenak
Arizkunenean. Izen ematea
doan 948 131832 (Iturbrok).
Maiatzean pintura ikastaroa
Arizkunenean, astearte eta
ortzegunetan, hiru taldetan
banatuak: 11:00etatik
13:30etara, 17:00etatik
19:00etara eta 19:00etatik
21:00etara.

g FERIAK

ELIZONDO
Maiatzaren 13an Baztango
artisau produktuen feria
Merkatu Plazan 10:00etatik
14:00etara.

Iturgin edo elektri-
zisten zerbitzuak kon-
tratatzerakoan ba-
tzuetan izaten diren
arazoez jakitun, Ira-
che kontsumitzaile el-
karteak, CIES enpre-
saren bitartez, inkes-
ta egin du. Nafarroa-
ko 400 kontsumitzai-
leri zerbitzu hauen in-
guruko kezkei buruz
galdegin zaie eta iker-
keta bat egin da, or-
dutegi  arruntean,
gauekoan edo pre-
miazkoan izaten diren
prezioen aldaketei bu-
ruz.

GEHIEN KEZKATZEN
DUENA

Orokorrean, etxe-
rako zerbitzua eska-
tzen denean, kezka-
rik handiena azkarta-
suna izaten da (%33),
gero zerbitzuaren ka-
litatea (%26), hiruga-
rrenik prezioa (%14)
eta laugarrenik nor-
bait aurkitzea (%10),
batez ere herri ttikie-
netan.

Bistan da sektore
honetako kontsumi-
tzaileek zerbitzuaren
kalitatea eta arazoa
moldatzera lehenbai-
lehen etortzea balo-
ratzen dutela. Prezioa
ez da kezka nagusia,
baina komeni da zen-
bait gauza jakitea:

1. Ezberdintasun
handiak daude tarifa
arrunten eta urgen-
tziazko zerbitzuen ar-

tean, batzuetan bi-
koiztu eta hirukoiztu
ere egiten baita. Adi-
bidez, enpresa ba-
tzuetan zerbitzuak as-
teburuetan eskatzea-
gatik 51 euro gehiago
eta gauez 44 euro ge-
hiago ordaintzen da.

2. Enpresa auni-
tzetan urgentzia ez da
bakarrik gauez edo
asteburuetan joatea.
Bezeroak eskatutako

orduan edo deitutako
egun berean agertze-
agatik ere gehiago ko-
bratzen dute.

3. Enpresa batzuk
desplazamendua ko-
bratzen dute eta kon-
tsumitzaileak hori ja-
kin behar du.

AHOLKU BATZUK
1. Zerbitzua ordu-

tegi arruntean eska-
tzen saiatu.

2. Prezioei buruz-
ko informazioa telefo-
noz eskatu, ezuste-
korik ez gertatzeko.

3. Aurrekontua es-
katu etxera etortzen
direnean. Ez inoiz ho-
rri uko egin.

4. Faktura eskatu
lana bukatzen dute-
nean.

5. Hiru hilabeteko
garantia duzu legez,
faktura egiten den
egunetik.

6. Etxebizitzako
asegurua begiratu,
batzuetan aseguruak
bere gain hartzen bai-
titu horrelako lanak.

Azkartasuna eta kalitatea eskatzen
da etxerako zerbitzuak kontratatzean
Lan ordutegitik kanpo prezioa hirukoiztu ere egiten da

Premiazko zerbitzua eskatu baino lehen, egun
bat esperatzen ahal den baloratu behar da, zer-
bitzu arrunta eskatu ahal izateko.

JAKIN BEHARREKOAK
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Euskalduna naiz. % 670

218613.

Esperientzia duen kamare-

roa eskaintzen da udako jaie-

tan gauez ostatuan lanean

aritzeko. % 619 000684.

LANA
302 Eskaintzak
Txoferra behar da, Lesaka-

Bera ingurukoa bada hobe.

Egunero etxean lo egiten da.

Asteburuak libre. % 608

771836 (Miguel).

BERA. Kondaira ostatuan

neska bat behar da sukal-

dean lan egiteko astebu-

ruetan. Ortziraletan gauez 3

komertziala errentan eman

edo salduko nuke, Albistur

55ean. % 666 408849.

LESAKA. Otsango indus-

trialdean 350 m2ko nabe in-

dustriala errentan ematen

da. % 629 616676.

BERA. Garajea errentan

emateko, Correos ondoan.

Aproposa motoak eta bizi-

kletak gordetzeko. % 948

630881.

LANA
301 Eskariak
Administraria eskaintzen

da lan egiteko. Esperien-

tziaduna eta oso arduratsua.

32 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

LEITZA. Pisua salgai gara-

jearekin edo bakarrik, Patxi

Arrazola auzoan. 1. pisua.

Egoera onean. % 948

610625 edo 696 332028.

OITZ. Erabat moldatutako

300 m2ko baserri salgai,

56.000 m2ko lur eremuare-

kin. Kalefakzio zentrala, ura,

telefonoa eta ormigoizko bi-

de ona. % 656 415450.

ALMANDOZ. Pisua salgai,

110 m2ko bajerarekin eta tras-

teroarekin. % 649 663864

(Ana).

DONEZTEBE. 85 m2ko pi-

sua salgai. Trasteroarekin.

% 636 948961.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELGORRIAGA. Pisua erren-

tan ematen da, mobleztatua.

% 686 336169.

ELIZONDO. Pisu moblez-

tatua errentan eman nahi da.

%676 707620 (arratsaldez).

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA edo inguruan pisu tti-

kia errentan hartuko nuke,

garaje ttiki batekin. % 629

971838.

BORTZIRIAK. Baserri edo

etxea errentan hartuko nu-

ke. % 665 756377.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Gaztañaga taber-

na traspasatzen da. 120.000

euro. Erraztasunak ematen

dira. % 699 361194.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LESAKA. Garaje eta lokal

ETXEBIZITZAK
101 Salgai
LEITZA. Pisua salgai. %626

743940.

948 63 54 58

• ELIZONDO.  
- Eraikuntza berriko azken
pisua aparkalekuarekin
salgai. - 140 m2 dituen
pisu ederra salgai. - 2.
eskuko apartamentu, pisu
eta unifamiliarra salgai.
• BIDASOA
- Lur eremuak salgai,
unifamiliarra salgai.
• DONEZTEBE.  
- Unifamiliarra 2.000 m2ko
partzelarekin salgai.
- Eraikuntza berriko pisua
salgai.
• BAZTAN. 
- Erreformatuak eta
erreformatzeko dauden
bordak salgai.
• PROMOZIO BERRIAK:
• NARBARTE. 2 eta 3
gelako pisuak aparkaleku
eta trasteroarekin salgai.
• IGANTZI. Pisu eta
apartamentuak salgai.  
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

ANZABAL
Santiago 15 - ELIZONDO

Tfnoa: 948 580804 
anzabal@anzabal.com

BAZTAN-BIDASOA
Lur, etxe, baserri, borda
eta pisuen salmenta eta
alokairuak.
BAZTAN-BIDASOA
Etxebizitzak behar
ditugu errentan
emateko eta saltzeko.

LEITZA. Kale Nagusian, 
hiru etxebizitza berri eta 
lokal komertzialak salgai. 
Arakindegia parean.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA

BERA
Altzate kalean,
Vasconiaren
ondoan, 170 m2ko
lokala salgai.
% 948 451 841

ADOS INMOBILIARIA

DONEZTEBE
Caja Navarraren
ondoan 140 m2ko
lokal komertziala
salgai.
% 948 451 841

ADOS INMOBILIARIA

LEITZA. Bigarren eskuko hi-
ru etxebizitza salgai. 
3 logelakoak. 
Prezioa: ± 27 milioi pezeta.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA
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orduz eta larunbat eta igan-

detan 3 ordu eguerdian eta

3 arratsean. Udan ere kon-

tratua egiteko aukerarekin.

% 948 631632 edo 619

913375.

BERA. Ibardingo Benta Mi-

gelen kamarera behar da

eguerdiko zerbitzuan. % 948

631394.

Emakume batek ilunaba-

rretan lan egin nahi du,

20:00etatik aitzinera, Bera

edo Lesaka inguruan. %948

630290.

IRUÑA. Industrialde batean

aritzeko bi neska behar dira,

bat barran aritzeko eta ber-

tzea jantokian. Goizeko eta

arratsaldeko turnoan aritzen

da eta asteburuak libre. Baz-

tan-Bidasoa zonaldekoa ba-

da hobe. %948 351822 (Asier

edo Juanito).

Kamarera bat behar da Be-

hobiako mugan, taberna ba-

tean aritzeko. %629 472589.

Txoferra bilatzen da es-

kualdean ibiltzeko, kamioi ri-

gidoarekin. % 690 776147.

Elbarri fisikoak. Nafarroa-

ko Diputazioan abudo sar-

tzeko. Informazioa doan. %

948 199596.

Sukaldariak, sukalde la-

guntzailea.Abudo sartzeko

Nafarroako Diputazioan. As-

teburuak libre. 1600 e/hila-

betea. Informazioa doan. %

948 199596.

Harreragileak, telefonistak.

Lanpostu libreak udaletxe-

tan eta Nafarroako Diputa-

zioan. 1.100 e/hilabetean.

Informa zaitez. %948 199596.

Haur zaindariak, hezitzai-

leak. Haurtzaindegietan abu-

do sartzeko. Informa zaitez.

% 948 199596.

Mantenimendua. Igeltsero-

ak, elektrizistak, iturginak, lo-

rezainak, palistak, gidariak.

Udaletxetarako lanpostu li-

break. 1.600 e/hilabetean.

% 948 199596. 

Laborategia. Nafarroako Di-

putaziorako lanpostu libre-

ak: teknikoak, laguntzaile  sa-

nitarioak, kimikoak. Infor-

mazioa doan. %948 199596.

Gidariak, txoferrak. Abudo

sartzeko udaletxetan, Nafa-

rroako Diputazioan. 1800

e/hilabetean. %948 199596.

Administrari laguntzaile-

ak. Abudo  sartzeko uniber-

tsitatetan, udaletxetan. 1.500

e/hilabetean. Informazioa

doan. % 948 199596.

Peoiak. Abudo sartzeko

obretan, lorategietan. Ordu-

tegia: 8etatik 15etara. Infor-

ma zaitez. % 948 199596.

Garbitzaileak. Udaletxe eta

Nafarroako Diputaziorako

lanpostu libreak. Informa zai-

tez. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Seat Ibiza txuria, 1900 Die-

sela salgai, 2000 urtekoa,

NA-BD. 6.000 euro. % 649

043200.

Renault Megane Confort

Expresion diesela salgai.

75.000 km. Urtebeteko ga-

rantia. % 666 761695.

Jeep Grand Cherokee 2.5

TD autoa salgai. 1999 urte-

koa. Egoera onean. % 667

668504.

Ford Focus ST 170 urdina

salgai. 2.0, 16v, 170 cv, 2004.

urtekoa, 35.000 km. 17”ko

llanta txuriak. Extra ugarire-

kin. Egoera ezin hobea. Kol-

perik inoiz. 20.000 euro. %

657 707538.

Aprilia SR50 DI-TECH mo-

toa salgai. Injekzio zuzene-

ko karburagailua. 7.000 km.

Inoiz matxurarik izan gabea.

1.200 euro negoziagarriak.

% 948 631017-620 943791.

BMW 316i autoa salgai.

2000. urtekoa, 54.000 km.

% 659 302184 (Simon) edo

948 453304 (Serreria Ariz-

kun).

Renault Laguna 2.2 Die-

sela salgai. 138.000 km. Kli-

matizatua. NA-AP. Egoera

onean. % 948 450321.

Bi ejeko kamioia salgai, Re-

nault 180 Midliner markakoa.

9 urte eta 400.000 km. Bol-

ketearekin. 3.000 euro. %

616 126523.

Kotxearen erremolkea sal-

gai, aluminiozkoa, bere po-

liesterezko tapakiarekin. 140

cm. luze eta 110 zabal. %

618 628217.

Honda CR 250 motoa sal-

gai, 2002. urtekoa. Oso be-

rria. 3.300 euro. % 639

448981.

ANIMALIAK
601 Emateko  
Dalmata zakur ar bat opari

ematen da. 3 urtekoa.  % 686

437953.

Antzututako zakur emea

emateko. Euskal artzain za-

kurra, 3 urte. % 670 218613

.

ANIMALIAK
602 Salerosketak  
Betizu mestizoak eta man-

txoak salgai. %655 706073.

Sabueso arrazako zakur-

kumeak salgai. Bi hilabete-

koak. % 655 743991.

Asto arra salgai, 18 hilabe-

tekoa. % 948 634260.

Hamabi asto beltzetatik lau

asto salgai Beran. % 948

630004.

Bi zakurkume salgai, his-

paniel ingelesa arrazakoak,

txuri-marroiak, bi hilabete ter-

dikoak. Emeak. % 629

058598.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Kanping-karroa salgai, bi

Seat Ibiza TDI (aukeran), Seat Ibiza gasolina, Audi A3 TDI,
Audi A3 1.8T, Golf TDI (aukeran), Seat Toledo TDI, Seat

Toleo gasolina, Seat Leon (aukeran), Citroen Saxo D, Citroen
ZX TD, Citroen Xsara Picasso, Lada Niva (aukeran), Suzuki

Vitara gasolina, Mitsubishi Montero 5 ate (2.8 TD eta 2.5 TD)

SAMPI ARAGON

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

Opel Astra, Grand Vitara 5 ate, Opel Zafira,
Maverick 3 atekoa, Citroen C15, Galloper

3-5 ate eta Citroen Evasion 2.0 HDI. 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN SALMENTA
(6-10 HILABETEKOAK)
CLIO, MODUS, KANGOO,

MEGANE, LAGUNA, LAGUNA
GRAND TOUR, ESPACE, SEDAN,

MEGANE GRAND TOUR

ERA GUZTIETAKO
ERREMOLKEAK

EHIZARAKO, MOTOAK, ZALDIAK
ETA QUAD-AK GARRAIATZEKO…

ZURE NEURRIRA 
EGINDAKO ERREMOLKEAK

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

A
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logela eta abanzearekin. Pre-

zio onean eta gutxi erabilia.

% 687 079538.

Baby Confort bixkien kotxe-

a salgai, 0-24 hilabetekoa.

Egoera onean. 500 e. Egu-

rrezko seaska osoa ere  sal-

gai, 200 e. % 620 817245.

10.000 teila arabiar salgai.

% 656 732339.

DENETARIK
703 Bertzelakoak
Frantses klaseak hartuko

nituzke Leitzaldean edo Le-

kunberrin. % 620 529498.

Oilo gorotza opari ematen

da Aurtizen. Nahi izanez ge-

ro etxera eramaten da. %646

183323.

ARIZKUN
Ordoki industri eremuan

NABE
BERRIAK

Nahi diren m2-ak

ADOS INMOBILIARIA
948 451841 Doneztebe
948 580705 Elizondo

GURIA 
INMOBILIARIA
649 805974 Irun

IGANTZIko
HERRIKO ETXEA

2006KO DENBORALDIAK IGERILEKUEN
FUNTZIONAMENDU LANAK 

ADJUDIKATZEKO LEHIAKETA
- Gaia: 2006ko denboraldian igerilekuen mantenimendu, garbiketa

eta funtzionamendu lanen adjudikazioa.
- Hasierako prezioa: 1.000,00 euro, BEZa barne denboraldi osoa.
- Eskaerak aurkezteko epe berria: 2006ko maiatzaren 12ko eguer-

diko 12ak arte.
Igantzi, 2006ko apirilaren 25ean

ALKATEA, Jesus Maria Begino Garro
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Berako JOSEBA

PETRIk maia-
tzaren 2an 23
urte beteko di-
tu. Altxa lurre-
tik, bertzela
txartel gorria
ateiko dizugu.
Zorionak aita-
ren partetik.

Berako ANGEL

GARCIA DE

DIOSek 71 urte
bete ditu apiri-
laren 23an.
Olaizola II.aren
aurka txapel-
dun! Gora An-
gel! Agerra
Mendi Taldea.

ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 EE. Bikoitza: 8 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,29EEko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

ENEKO ZUBIETA GONZALEZ etxa-
lartarrak urtea bete du apirilaren
29an. Aunitz urtez bihotzez, zure
guraso eta Daniel anaiaren parte-
tik.

Lesakako ANE

ORDOKI TELLE-
TXEAk 3 urte
bete ditu apiri-
laren 28an. Au-
nitz urtez!

JANIRE APEZ-
TEGIA ETXE-
BESTE sunbil-
darrak maiatza-
ren 12an 10 ur-
te beteko ditu.
10 muxu handi
Ekiñe, Ainara
eta Xabiren
partetik.

Ittungo IRATXE

FAGOAGA ARIZ-
TEGIk 7 urte
bete ditu apiri-
laren 12an. Zo-
rionak eta mu-
xuak aita, ama
eta bereziki
ahizpa Guru-
tzeren partetik.

LEIRE UGAL-
DEk apirilaren
20an 2 urte be-
te ditu. Zorio-
nak zure famili-
aren partetik.
Muxu haundi
bat, attatto eta
amattoren
partetik,.

AMAIA LEIZA

lesakarrak apiri-
laren 23an 30
urte egingo ditu.
Zorionak Leitza,
Lesaka eta La-
kuntzako fami-
lien partetik.

JANIRE APEZ-
TEGIA ETXE-
BESTE sunbil-
darrak 10 urte
beteko ditu
maiatzaren
12an. Aunitz ur-
tez eta muxu
handi bat fami-
liaren partetik.

Lakuntzako JOSEBA eta NAROA

GALINDO LEIZAk apirilaren 17 eta
23an 7 eta 5 urte bete dituzte.
Zorionak Leitza, Lesaka eta
Lakuntzako familien partetik.

INES MELENDEZ tolosarrak eta
LUIS GALINDO leitzarrak
maiatzaren 5ean eta otsailaren
3an urteak bete dituzte eta
ekainaren 10ean ezkonduko dira.
Zorionak Galindo familiaren
partetik.

Urruñako
OIHANAk
jadanik 9 urte
egin ditu
apirilaren 18an.
Urtebetetze on
aitaren eta
amaren
partetik.

ARAITZ

MADARIAGA

OTEGIk
apirilaren 24an
hiru urte bete
ditu. Zorionak
familia guztiaren
partetik.

Oronozko LIER-
NI OTEIZA MI-
GELTORENA, zo-
rionak apirila-
ren 13an 7 urte
bete baititu. Be-
rroetako fami-
liaren partetik
muxu bat.

Goizuetako
OIER MIRAN-
DAk 3 urte bete
ditu apirilaren
12an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat Iker, atta
eta amatxoren
partetik.

IRATXE FAGOA-
GAG ARIZTEGI

ittundarrak 7 ur-
te bete ditu api-
rilaren 12an.
Zorionak atau-
txi eta izeba-
osabaren parte-
tik.

Zorionak UXU-
NE apirilaren
19an 2 urte be-
te dituzulako.
Muxuak Etxa-
larkoen parte-
tik, bereziki Ain-
hoa eta Jose-
baren partetik.

Erratzuko ION

ETXAIDEri zo-
rionak apirila-
ren 16an urte
aunitz bete
duelakoz, bere
txikitoen, Izar-
ne, Xanti eta
bere seme Ju-
lenen partetik.

Berroetako MI-
GELTXO MIGEL-
TORENAri zorio-
nak apirilaren
13an urteak be-
te dituelako,
Gaizka, Lierni,
Izarne eta Xan-
tiren partetik.
Aupa txamako!

MIKEL ITURRIA

MARTINEZ etxa-
lartarrak urtea
beteko du maia-
tzaren 25ean.
Zorionak eta
muxu handi bat
atta eta amaren
partetik, gure
xaguari.

OLAIA ITURRIA

MARTINEZ

etxalartarrak 4
urte beteko ditu
ekainaren 9an.
Zorionak eta
muxu handi bat
atta eta amaren
partetik, gure
printzesari.

MIKEL eta OLAIA ITURRIA MARTI-
NEZ etxalartarrek 1 eta 4 urte be-
teko dituzte. Zorionak Berako eta
Etxalarko atatxi eta amatxien par-
tetik.

Jada sei birbilo-
ba gara. Zorio-
nak Sunbillako
EGOI IRIGOIEN

ARRETXEA. Ja-
nire, Ibai eta
Juneren parte-
tik, 3 muxu
handi.

IORITZ GOIE-
NETXE MARI-
TXALAR berata-
rrak maiatzaren
19an urte bat
beteko du. Zo-
rionak eta mu-
xu bat aitatxo
eta amatxoren
partetik.

Berako IORITZ

GOIENETXE

MARITXALARek
maiatzaren
19an urte bat
beteko du. Zo-
rionak Alkaia-
gako atatxi-
amatxiren par-
tetik.

ASIER GELBEN-
ZU MAISTERRE-
NA donezteba-
rrak 2 urte be-
teko ditu maia-
tzaren 5ean.
Aunitz urtez ai-
ta eta amaren
partetik.

www.ttipi.info

Berako ARAN-
TXA SESÉ AGA-
RAk 8 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 12an. Zorio-
nak preziosa!
Muxu bat ama,
atta, Josetxo
eta Maddiren
partetik.

Berako ARAN-
TXA SESÉ AGA-
RAk 8 urte bete-
ko ditu maiatza-
ren 12an. Zure
dantza eta kan-
ta gogoak lepo-
an hartu ta segi
aurrera. Lehen-
gusina Argi.

GAIZKA ORTE-
GA ALTZUGU-
REN beratarrak
4 urte beteko
ditu maiatzaren
16an. Zorionak
atta, ama, ama-
txi eta bereziki
Juleneren par-
tetik. Muxu bat.

OLATZ IRIARTE

ITURZAETA

arizkundarrak
urte bat bete
zuen apirilaren
13an. Aunitz
urtez eta muxu
handi bat
familiaren
partetik.

BERAko 
UDALA

UE2KO XEHETASUN
AZTERLANA 

HASIERA BATEZ
ONESTEA

Berako Udaleko Alkate-Le-
hendakariak, 2006ko martxo-
aren 24an, Nicasio Goñi Mi-
txelenak aurkeztutako UE2ko
Xehetasun Azterlana, hasie-
ra batez onetsi zuen. 

Espedientea jendeaurrean iza-
nen da hogei egunez, iragar-
ki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara ematen de-
netik hasita. 

Bera, 2006.03.27
ALKATEA

Helena Santesteban Guel-
benzu

BERAko 
UDALA

UE2KO URBANIZA-
ZIO PROIEKTUA 
HASIERA BATEZ

ONESTEA
Berako Udaleko Alkate-Le-
hendakariak, 2006ko martxo-
aren 24an, Nicasio Goñi Mi-
txelenak aurkeztutako UE2ko
Urbanizazio Proiektua, hasiera
batez onetsi zuen. 

Espedientea jendeaurrean iza-
nen da hogei egunez, iragar-
ki hau Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitara ematen de-
netik hasita. 

Bera, 2006.03.27
ALKATEA

Helena Santesteban Guel-
benzu
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