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MAIATZAK 24, ASTEAZKENA
20:00etan: Txupinazoa eta besten hasiera.
22:00etan: Afari berezia Lehen, Bigarren eta Hiru-
garren adineko jendearentzat Karretero Ostatuan.
Ondotik, gaueko giroa alaitzeko Modesto.

MAIATZAK 25, ORTZEGUNA
11:00etan: Meza Nagusia.
12:00etan: Herriko Pilotalekuan aperitiboa Zazpiak
Bat dantzari taldearekin eta Gaiteroekin.
16:00etan: Esku pilota partidak: Sebastien Sorhouet
eta Alain Yustede, Olivier Arozarene eta Ellande Al-
faroren kontra.
17:00etan: Haurrentzako jokuak JOKULANDIArekin.
22:00etan: Paella jatea. Paella jan bitartean eta gau
osoan animazioa Kiki Bordatxo taldearekin.

MAIATZAK 26, ORTZIRALA
12:00etan: Futbol partida ezkonduak ezkongabeen
kontra.
13:30ean: Ugarana elkartearen bazkaria La Koxkan.
14:00etan: Dianak Dantxarinea auzoan.
17:30ean: Gorriti eta bere animaliak.
20:30ean: Euskal Jokoak herritarren artean.
21:00etan: Sagardotegi mugikorra trikitilariekin.
00:00etan: Dantzaldia Tximeleta taldearekin.
04:00etan: Kontzertua Alarma Social taldearekin.
Odin!

MAIATZAK 27, LARUNBATA
10:00etan: KONTRABANDISTEN LASTERKETA.
13:00etan: Aperitiboa bertsolariekin.
14:00etan: Zikiro Jatea Txorongo taldearekin. Gero
opari zozketa, eta ondotik kalejira herriko ostatuetan
barrena. Gauean Xingar Jatea.
17:30ean: Haurrentzako jokuak JOKULANDIArekin.
00:00etan: Dantzaldia Gaubela taldearekin.

MAIATZAK 28, IGANDEA
16:00etan: Motozerrekin erakusketa Ikusgarrirekin
(egurrezko iduriak). Arratsalde osoan animazioa Jo-
se Angelekin. 
17:00etan: NAFARROAKO SOKATIRA TXAPEL-
KETA, 4x4.
17:30ean: Taloak.
20:30ean: Urezko zezena.
21:00etan: Pobre de Mi besten bukaera.
22:00etan: Besten bukaerako afaria.

MIÉRCOLES, 24 DE MAYO
20:00 h: Chupinazo de entrada de fiestas.
22:00 h: Cena típica para la primera, segunda y tercera
edad en Karretero. La noche estará amenizada por Mo-
desto.

JUEVES, 25 DE MAYO
11:00 h: Misa Mayor.
12:00 h: Aperitivo en el frontón amenizado por los dan-
tzaris Zazpiak Bat y Gaiteros.
16:00 h: Partidos de pelota a mano: Sebastien Sorhouet
y Alain Yustede, contra Olivier Arozarene y Ellande Al-
faro.
17:00 h: Juegos infantiles con JOKULANDIA.
22:00 h: Paellada cojonuda. Durante la paellada y por la
noche animación con el grupo Kiki Bordatxo.

VIERNES, 26 DE MAYO
12:00 h: Partido de Futbol casadas/os contra solteras/os.
13:30 h: Comida de la Asociación Ugarana en el res-
taurante La Koxka.
14:00 h: Dianas por el barrio de Dantxarinea.
17:30 h: Gorriti con sus animales.
20:30 h: Desafios de Euskal Jokoak entre los del pueblo.
21:00 h: Sidrería portatil animado por trikitilaris.
00:00 h: Bailables con el grupo Tximeleta.
04:00 h: Concierto con Alarma Social. Odin!

SÁBADO, 27 DE MAYO
10:00 h: CARRERA DE CONTRABANDISTAS.
13:00 h: Aperitivo con bertsolaris.
14:00 h: Típico Zikiro animado con la txaranga Txoron-
go. A continuación sorteo con premios sorpresa y segui-
damente correcalles por los bares desde villa abajo has-
ta villa arriba. Por la noche Xingar Jatea.
17:30 h: Juegos infantiles con JOKULANDIA.
00:00 h: Bailables con el grupo Gaubela.

DOMINGO, 28 DE MAYO
16:00 h: Demostración de habilidad artística con moto-
sierra (tallas de madera) con Ikusgarri. La tarde estará
animada por Jose Angelekin. 
17:00 h: CAMPEONATO DE SOKATIRA DE NAVARRA,
4x4.
17:30 h: Talos.
20:30 h: Toro de agua.
21:00 h: El final de las fiestas con el Pobre de Mi.
22:00 h: Cena de despedida de fiestas.

MERCREDI, 24 MAI
20:00 h: Ouverture de fêtes.
22:00 h: Repas au restaurant Karretero. Toute la soirée
sera animée par Modesto.

JEUDI, 25 MAI
11:00 h: Messe solemne.
12:00 h: Apéritif au fronton animé par les danseurs de
Zazpiak Bat et par les Gaiteros.
16:00 h: Parie de pelote: Sebastien Sorhouet et Alain
Yustede, contre Olivier Arozarene et Ellande Alfaro..
17:00 h: Jeux pour les enfants avec JOKULANDIA.
22:00 h: Paella géante. Toute la soiré sera animée par Ki-
ki Bordatxo.

MERCREDI, 26 MAI
12:00 h: Partie de football opposant les célibataires aux
marié(e)s.
13:30 h: Repas de l’association Ugarana au restaurant La
Koxka.
14:00 h: Dianas dans le quartier Dantxarinea.
17:30 h: Animation pour les enfants avec Gorriti et ses
animaux.
20:30 h: Euskal Jokoak défis entre les villageois.
21:00 h: Cidrerie mobile animée par des trikitilaris.
00:00 h: Bal avec Tximeleta.
04:00 h: Concert avec Alarma Social. Odin!

SAMEDI, 27 MAI
10:00 h: COURSE DES CONTRABANDIERS.
13:00 h: Apéritif animée par des bertsolaris.
14:00 h:Méchoui animée par la txarangaTxorongo.Dans
l’après midi tirage au sort de lots surprises et passe-rues
dans le village. En soirée Xingar Jatea.
17:30 h: Animation pour les enfants avec JOKULANDIA.
00:00 h: Bal avec le groupe Gaubela.

DIMANCHE,  28 MAI
16:00 h: Spectacle à couper le souffle avec Ikusgarri:
sculpture à l’aide de tronçonneuse. Après midi animée par
Jose Angel.
17:00 h: CHAMPIONNAT DE SOKATIRA DE NAVARRE,
4x4.
17:30 h Taloak.
20:30 h: Un exceptionnel TAUREAU D’EAU.
21:00 h: Cloture des fêtes aves le fameux Pobre de Mi.
22:00 h: Repas de cloture des fêtes.

URDAZUBIKO BESTAK
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ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Manuel Iriarte eta Josu Goia suhiltzaileak, Berako parkearen aitzinean.
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Aitor AROTZENA
Zehazki, martxoaren 11n egin zi-

tuen ehun urte suhiltzaile taldeak eta
orduan ere ospatu zuten herrian. Izan
ere, Manuel Iriarte suhiltzailea herri-
ko alkate zenean udaletxean topatu
zuen araudiaren arabera, 1906ko mar-

txoaren 11n eratu zen suhiltzaile tal-
dea. Iriarteren erranetan, Nafarroako
lehendabizikoa izanen zen Berakoa,
Agoitzekoa hogei urte beranduago
sortu baitzen. Lehendabiziko araudi
haren arabera, suhiltzaile taldean sar-
tzeko lehentasuna zuten mekaniko-

ek, zurginek, harginek, igeltseroek,
arotxek, hojalateroek eta fundizio eta
minetako langileek. Suhiltzaile taldea
hamabortz lagunek osatzen zuten,
zazpina laguneko bi ataletan banatua
eta arduradun batekin. Garai hartan
uniformerik ez zutenez, suhiltzaileen
ezaugarria beraien etxean jarritako
inskripzioa zen: “Aquí vive un bom-
bero” zioen. Araudi horretan ageri de-
nez, suhiltzaileek ez zuten auzolane-
an aritu beharrik eta beraien familiek
ez zuten ostatu eman beharrik.

Garaiak aldatu dira, baina oraindik
ere suhiltzaileen premian noiznahi
suertatzen gara. Gaur egun hogei bo-
luntariok osatzen dute Berako taldea
eta Manuel Iriarteren ustez, garran-
tzitsua da herritarrek osatzea bonbe-
ro taldea: «Ingurua ezagutzea hagitz
garrantzitsua da, sua itzaltzera joa-

Joan den larunbatean, maiatzaren 13an, Babes Zibileko
bolondresaren bigarren eguna ospatu zen Beran. Ekitaldi gehienak
Arkaitza harrobian egin ziren eta Mendiko erreskate taldeek,
erreskateko-zakurrek, Gurutze Gorriko eta DYAko anbulantziek
eta suhiltzaileek parte hartu zuten, bertzeak bertze, ekitaldian.
Babes zibileko boluntaioaren eguna Beran ospatzearen arrazoi
nagusia, Berako suhiltzaile boluntarioen mendeurrena da, ehun
urte bete baitira aurten lehen suhiltzaile talde hura sortu zenetik.
Beraien historia eta gaur egungo egoeraz aritzeko Manuel Iriarte
eta Josu Goia suhiltzaileekin izan gara.

1906KO MARTXOAREN 11N SORTU ZEN

Ehun urte bete ditu Berako
suhiltzaile boluntarioen parkeak



Zer behar da suhiltzaile
boluntario izateko?
Lehenbiziko gauza go-

goa behar da. Denok
badugu gure lana, gu-
re familia, baina sua
baldin bada, dena utzi

eta sutara joaten gara.
Ikastaro batzuk egin be-

har ditugu, ezin baita sua itzal-
tzera joan deus jakin gabe, ja-
kin behar duzu nola ibili, nola
erabili gauzak… Suhiltzaile-
en tramankuluak erabiltzen
ikasteko denbora pixko bat be-

har da, baina borondatea eta
hori egiteko gustoa behar da.
Sute batetik etorri eta lortu ba-
duzu bizi bat edo etxe bat sal-
batzea, izugarrizko satisfak-
zioarekin etortzen zara, hori
ez da mundu guziko diruare-
kin ordaintzen. Alderantziz, ez
baduzu lortzen, baserriren bat
erre edo Larunen pasatu ze-
na, hiru emakume hil eta gor-
puak ekarri bertzerik ezin egin,
hori hagitz gogorra da. Elka-
rrekin taldeko terapia ere egin
behar izan genuen.

Suhiltzaile boluntarioen la-
nak ez al du profesionalak
izateko bidea ixten?
Guk argi eta garbi erran du-
gu, boluntarioak traba baldin
bagara profesional gehiago
sartzeko, bertan behera utzi-
ko dugula. Baina momentu ho-
netan ikusten dugu Nafarro-
an ez dela diru nahikorik Be-
ran edo Lesakan parke profe-
sionala jartzeko. Hemen Mu-
gairi 25 kilometrora  dugu, bai-
na handik ailegatu orduko ba-
tzutan sua itzalia dugu. 
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ten zarenean, lehenbiziko gauza
apuro ordu baterako ihes egiteko
aterabidea garbi eduki behar duzu.
Horretarako mendia ongi ezagutu
behar da». 

GORABEHERAK TALDEAN
Ehun urte hauetan zenbait go-

rabehera izan ditu taldeak. 1945era-
ko ez zen talderik, berez, baina be-
ti hiruzpalau lagun baziren suteei
aurre egiteko prest. Hori bai, balia-
bide eskasak zituzten eta hori age-
rian gelditu zen 30 urte berandua-
go. Zalain inguruko lantegietan su-
te handi bat izan zen eta Lesaka-
tik, Iruñetik eta bertze zenbait lekue-
tatik suhiltzaileek etorri behar izan
zuten. Horrek kezka sortu zuen he-
rrian eta Udaletxeak zenbait mate-
rial erosi zituen. Horretaz gain, suhil-
tzaile taldeak berriz ere lanari ekin
zion eta zenbait ikastaro egin zi-
tuen. 

Josu Goiak aipatu digunez, al-
daketak izan dira urteotan ere: «Le-
henbiziko urteetan mendietako su-
teak izaten ziren gure ateraldi gehie-
nak. Ez zen oraingo kontzientzia-
ziorik eta  iluntzean su ematen zio-
ten sasiei… Orain, lege berriarekin
su ematea zilegi da, ongi kontrola-
tua baldin badago. Orain mendian
guttiago izaten da, nahiz eta Ortzi-
ral Santu egunean izugarria izan
zen eta 12 ordu pasatu behar izan
zuten suhiltzaileek Sarralla men-
dian… Horretaz aparte, fabriketan,
pisuetan gertatutako suteetan izan
gara, kortozirkuitoengatik… bertze
auniztan, jendeak etxean giltza utzi
eta suhiltzaileek leiho edo balkoie-
tatik sartu behar izaten dugu».

BALDEEKIN BETE BEHAR ZEN TRAMANKULUA
Babes Zibileko bolondresaren egu-

nean egindako erakusketan, Berako
suhiltzaileen bonba zaharra izan zen
izarretako bat. Suhiltzaileek eurek za-
harberritu dute, pintura pixko bat eman,
gurpila aldatu… Traste zaharra zena,
parkeko altxorra bihurtu da. 

Bonba horrek funtzionamendua be-
rezia zuen, lehenik baldeekin bete be-
har izaten baitzen, gero bere lana be-
te ahal izateko. Josu Goiak gogora-
tzen duenez, «garai batean ez zen ur-
depositorik, jendea arropa garbitzeko
errekara edo auzoetan izaten ziren gar-
bitokietara joaten zen. Lehenbiziko ur-
depositoa nahiko baju egin zen, Xan-
tel-Ereka ondoan, baina presiorik ga-
be. Makina horrek ez du presiorik eta
tramankulu hori baldeekin bete behar
zen, eta gero lau lagu-
nek, bi makilekin pre-
sioa eman behar izaten
zioten, pi-pan, pin-pan…
halere, orain gure altxorra da!».
Izan ere, garai bateko materialak eta
gaur egungoak ez dute zerikusirik.
«Mangerak ere telazkoak ziren –dio
Josu Goiak– eta bustiak gelditzen ba-
ziren hondatu egiten ziren. Zintzilika-
tuak paratu behar izaten ziren, ur gu-
zia kentzeko.
Ho-
rre-
gatik,
suhiltzaile par-
keetan dorreak izaten zi-
ren, mangerak zintzilik jartzeko.
Orain badira mangera modernoak
eta lan hori kendu digute».

Baliabide eskas eta kaxkarrei au-

rre eginez mendea egin du Berako
suhiltzaile parkeak. Josu Goiak gogo-
ratzen duenez, «12 urte nituenean, ne-
re etxean sua izan zen eta makina ho-
rrekin ibili ziren. Alfonso eta Juanito
Oroz anaiek, sua zenean beraien al-
kandora gorriak hartu eta joaten ziren,
ez zen bertze uniformerik… Gu hasi
ginen garaian eman ziguten kamioi tti-
ki-estu bat, pertsona bat juxtu-juxtuan
sartzen zena, martxak aldrebes zitue-
na… baina horrekin kriston lana egin
genuen! Orain material hobea dugu eta
zerbait egiteko ahalmen gehiago.  Na-
farroako Gobernuak ematen dizkigu
ibilgailuak, tresneria, arropa… behar
dugun guzia eta horrekin betetzen du-
gu gure lana».

“Bizi bat edo baserri bat salbatzea lortzen
duzunean satisfakzio izugarria da”

Josu GOIA Suhiltzaile boluntarioa
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Futbol zelaia
Mendaur kaxkoan

2000. urteko udabe-
rrian mendi itzuli bat egi-
ten ari nintzela, mendi
egi batean egiten ari zi-
ren obra batekin topo
egin nuen. Etxe koxko-
rra nahiko polita egin be-
rria zen. Tokia berriz, ne-
re ustez nahiko txarra
ipar mendebalera begi-
ratzen duen mendi egia
baita eta altura handian
gainera. Gaur egungo
materialak azkarrak izan
arren, toki hortan hai-
zeak eta euriak, bertze
edozein tokian baino lan
gehiago emanen dute
urte guttiren barruan,
pentsatu nuen. Hala ere,
etxea oinarrizko beha-
rra denez nonbait egin
behar da eta ez dugu
beti tokia hautatzen
ahal… Beraz, nere kez-
ka ez zen hainbertze
etxea bera, baizik eta ja-
rraian kontatuko duda-
na: Etxe ingurua toki ba-
sa eta malkartsua zen.
Lurraren jabea makina-
tzar handi bat kontrata-
tu eta 500 metro koa-
droko zelaia egina zuen
mendia alde batetik ja-
nez eta amildegi aldera
lurra botaz. Banuen bo-
ladaxka bat paraje har-
tatik ibili gabe, eta arront
itxura aldatua topatu
nuen. Sekulako pena
sentitu nuen bihotzean
ikusirik lurrari egina zi-
tzaion sakia. Eta zerta-
rako? 100 metro koadro
zuen etxeari inguruan
500metroko parkina, jos-
talekua, baratzea eta
nahi dugun guztia jar-
tzeko? Non eta mendi
egi basa haretan? Lurra
mugitu berria zen, dena
oratua eta buztin gorria
airean, dena putzu eta
intzuki. Momentu batez
mendia bera odoletan

zela iruditu zitzaidan.
Obrari begira nengoe-
larik etxeko nagusia
agertu zen eta eztabai-
da beroa izan genuen.
Berak sutsuki erran zi-
dan lurra “berea” zela
eta baimenik bazuela,
eta gainera guztia belar
hazia bota ondoren ber-
de-berde geldituko ze-
la…

Ni garai hartan, zi-
negotzia nintzen eta
obra horren berri ez izan
arren ez nitzen baime-
na edo lizentziari bu-
ruzko eztabaidari lotu,
nere ustez arazorik han-
diena gure kontzien-
tzietan baitago legeetan
baino lehen. Eta halaxe
erran nion:

“Begira, nik gaur
nahiko diru edukiko ba-
nu, teknika eta makina-
ria nahiko eskura deza-
ket Mendaur kaxkoan
futbol zelai bat egiteko
eta gainera diru eta ma-
lizia nahiko izanda se-
guru aski baimenak ere
lortuko nituzke… Hori
bai futbol zelaian belar
naturala ereinen nuke
eta dena berde-berde
geldituko litzake…”.

Ironiaz argi utzi nahi
nion ahalak eta zuzen-
tasuna ez direla beti bat
etortzen, bistakoa baita
Mendaurren futbol ze-
laia egitea animaleko as-
takeria dela.

Gizon harek lau urte
behar izan zituen obra
akautzeko eta lur mugi-
menta guztia ez zen jo-
an den urtera arte “ber-
datu”. Bitartean eurite
bakoitzean azpiko erre-
ka uer-uerra joan zen
eta mendian egindako
sakia zakurren ipurditik
ageri da. 

Kasu bat bertzerik ez
dut aipatu baina gure es-
kualdean dozenaka ka-
su dago. Bakoitzak be-
re etxetxoa ikusten du

bakarrik, baino obra guz-
tiak batera begiratuz gu-
re eskualdean gertatzen
ari den paisai aldaketa
gogorra da. Milaka eta
milaka urtetan gure men-
diek izan duten itxura ur-
te guttitan kolpetik al-
datzen ari da. Batetik
obra handiak errepide-
ak, kanalak, argindar
zentralak, torreak, an-
tenak… eta bertzetik
ehunka ugaldu diren
obra “ttikiak”(?), beraien
pista zabaltzeak, lur mu-
gimentak, ditsosozko
“escollerak” eta guzti…

Inguremena guztio-
na da eta guztion ardu-
ra eskatzen du. Mendia
maite dugulakoz egiten
dugu etxea mendi ka-
xoan? Eta horretarako
dena zelaitu eta harri-
tzar horiek sartuz kilo-
metrotik ikusiko diren lu-
baki faltsuak sortuz?
Porlanaz eta galipotaz
gure lur onak antzutu eta
gero mendirik zakarre-
nean baratzeak egin?
Eskin guztietan etxeak
eraikitzen herrian ber-
tan tokirik onenetan ha-
maika etxe huts ustel-
tzen den bitartean?

Lege kontuetan sar-
tu baino hobe dugu guz-
tiok kontzientzia pixkot
hartzea, norbere buru-
tik hasita. Jakin deza-
gun gure eskualdean da-
goen aberastasunik han-
diena gure mendi eta
erreka xokoetan, berta-
ko paisaian, natur ingu-
rune zoragarrian dago-
ela. Eguzkiaren azala-
ren azpian ez dago kon-
tu korronterik guzti ho-
rren balioa konta deza-
keena.

Zoritxarrez kontzien-
tziarik ez dutenak ibili-
ko dira beti eta horrek
dauden legeak zorrozki
aplikatzea eskatuko du.
Baina Udalek eta admi-
nistrazioak bere lan egin

dezaten  iritzi publikoa
mugitzen hasi beharko
dugu. 

Oskar Goñi Petrirena 
BERA

Mendialdeko IKA
Arturo Campion
Fundazioaren
kanpainaren berri
emanez

Agur t’erdi:
IKAko mendialdeko

euskaltegietatik idazten
dizuegu Arturo Campion
Fundazioak abiatu duen
kanpainaren berri eman
eta atxikimendua adie-
razteko. Ziur asko en-
tzuna izanen duzue Na-
farroako Gobernuaren
hizkuntza politikaren
eraginez Nafarroako
Euskaltegi eta gau es-
kolok sufritzen ari garen
egoera jasan ezina de-
la. 

Hau dela eta, hel-
duen euskalduntze eta
alfabetatzean segitu
ahal izateko Iruñerriko
IKAko euskaltegiek Ar-
turo Campion Funda-
zioaren izenean “Go-
bernua zeu izan” eki-
mena abiatu du. Guk
Bortzirietan, Malerrekan
eta Leitzaldean Euska-
ra Mankomunitateen di-
rulaguntza baldin badu-
gu ere, Iruñean ez dute
Nafarroako Gobernuak
ematen duena eta ikas-
leek ordaintzen duten
matrikula baino. Horre-
gatik, iaz abiatutako eki-
men hau eginbeharre-
tan gara aurten ere. Kan-
paina honek ikasleen-
tzako babesleak lortzea
zuen helburu, ikasleek
ordaintzen dutena bai-
no gehiago ordain ez de-
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«Oraingo federazioen
kezka bakarra pilota
munduan gaindi
zabaltzea da. Baina
zer zabaltzen dute? Ez
naiz batere ados
politika horrekin. Pilota
euskalduna da, eta
Euskal Herrian behar
du egon. Pilota gauza
inportanta da Euskal
Herrian, ia hizkuntza-
ren pare. Urrundik
heldu da. Euskal
Herriko lurretik heldu
den kirol bat da. Ongi
zaindu behar da, ez da
edozeinen eskupean
utzi behar. Federa-
zioan badira pertsona
inportantak, baina ez
dute inoiz jo pilotarik».

Jean FAGOAGA
Sarako auzapez ohia
Berria 2006-05-07

«Lekarozko
aterpetxean baino
lehenago
Dantxarineako
Bentetan lan egin
nuen, baina behar
nuenean ez ninduten
lagundu. Aritu nintzen
lehendabizikoan,
bertze langileei baino
gutiago ere ordaintzen
zidaten. Aterpetxean
babestuagoak gaude
eta elbarritasunen bat
izanagatik, pertsona
arruntek bezala lan
egiten ahal dugula
erakusten dugu».

Felix ZELAIETA
Lekarozko aterpetxeko
langile elizondarra
D.Navarra 2006-05-05

BERRIA 2006-05-07

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

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

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

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

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

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

• IRAKURLEAK MINTZO • 

zaten. Guk AEKoen ko-
rrika  edo ikastolen Na-
farroa Oinez bezalako eki-
menik ez izanik, aurten
ere Gobernua zeu izan
kanpainari heldu diogu.
(Eta 2005ean bildutako-
ari esker aurten matriku-
la gehiegi jaso gabe ikas-
ten ahal dute gure ikas-
leek).

Elkarteak, norbana-
koak edo lagun taldeak
egindako 250 €ko apor-
tazioarekin ikasle baten
babesle bihur zaitezkete,
edota bestelako diru apor-
tazioa egin dezakezue.
Gainera, zuen ezagunen
artean kanpainaren in-
formazioa zabal dezake-
zue, haiek ere laguntzen
ahal baitigute.

Beraz, laguntzeko
prest izanez gero, zuen
laguntza ondoren ditu-
zuen kontuetako batean
sar ezazue eta, argibide
gehiago nahi izanez ge-
ro, gurekin kontaktuan ja-
rri. 250€ko laguntzaga-
tik, Babesle txartela he-
laraziko dizuegu eta, ho-
netarako, zuen helbidea
beharko dugu. A! Eta ez
ahaztu zuen laguntza ho-

rrek desgrabatzeko ba-
lioko dizuela eta 1.000
€ko bidaia txekearen zoz-
ketan sartuko zaituzte-
gula.

Aldez aurretik eske-
rrak Mendialdeko IKAko
euskaltegien izenean.

Kon tuak  honako
hauek dituzue (biak Ar-
turo Kanpion Fundazio-
aren izenean, desgraba-
tu ahal izateko):

EUSKADIKO KUTXA:
3035  0058  31  058
0084113

CAN: 2054 0152 35
914012555.4

Eta, kontakturako, ho-
na hemen helbideak:

Leitzaldeko Euskalte-
gia — 948610776 - lei-
tza@ikanet.net

Malerrekako Euskal-
tegia — 948451555 - ma-
lerreka@ikanet.net

Bortzirietako euskal-
tegia — 948637796 - bor-
tziriak@ikanet.net

Izan ongi eta MILA ES-
KER.

Mendialdeko 
IKA Euskaltegiak

Goizuetako apaiz
jaunari

Goizuetako elizan
obra asko egin dituzu.
Jaunari eta Juanito eta
Eulogiri esker, dirua izan-
du duzu eta baita ere he-
rriaren laguntza. Orain,
nahi genuke Magdale-
nako ermita eta San An-
tongo ermita ongi jartzea,
zergatik premi haundia
baitaukate. Eskatzen di-
zugu berehalaxe obrak
hastea, herriak ikusi de-
zan ermita hauek ondo
jarriko direla lehenbaile-
hen. Animo eta aurrera
eta eskerrik asko.

Herrikoi bat.
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ttipi-ttapa
Baztan-Bidasoa in-

guruan bizi direnentzat
Bidasoako XIX. bertso-
paper lehiaketa antola-
tu dute Berako Kultur
Batzordeak eta Bortzi-
rietako Bertso Eskolak,
Bortzirietako Euskara
Mankomunitatearen la-
guntzarekin. Parte har-
tu ahal izateko, jatorriz-
ko, argitaratu gabeko
eta bertze lehiaketa ba-

tean saritu ez diren ber-
tsoak izan beharko di-
ra. Gaia, doinua eta neu-
rria, idazleak hautatuko
ditu. Lehiaketa hiru mai-
letan banatu dute: A
maila, 12 urte arte iza-
nen da eta guttienez 2
bertso edo 4 kopla es-
katuko dira; B mailan,
12 eta 18 urte arteko-
entzat, lau bertso aur-
keztu beharko dira gu-
ttienez; C mailan, 18 ur-

te baino gehiago dituz-
tenentzat, guttienez 8
bertso idatzi beharko di-
ra. Bertsoak onartzeko,
agerian, izenburua eta
adina bertzerik ez dute
izan beharko. Bertze gu-
tunazal batean, bertso-
en izenburua paratuko
da eta, barnean, egile-
aren izen-abizenak, adi-
na eta telefonoa.

Bertsoak ekainaren
2a baino lehen igorri be-
harko dira helbide ho-
netara: Berako Kultur

Etxea; Bidasoako XIX
Bertso-paper lehiaketa;
Eztegara pasealekua
11; 31780 Bera.

Sariak ekainaren 9an
banatuko dira Berako
Kultur Etxean eta eki-
taldian Bidasoaldeko
bertso eskola ezberdi-
nek parte hartuko dute.

Maila guzietako le-
hen hiruek sariak iza-
nen dituzte. Ttikienen
mailan, lehenak 50 eu-
ro irabaziko ditu, biga-
rrenak 40 eta hiruga-

rrenak 30. Horrez gain,
hirurek opari bat izanen
dute. Ertainen mailan,
lehenak 120 euro es-
kuratuko ditu, bigarre-
nak 75 eta hirugarrenak
50. Helduen mailan, az-
kenik, txapeldunak 150
euro lortuko ditu, biga-
rrenak 90 eta hiruga-
rrenak 60. Bi maila ho-
rietan, diruaz gain oroi-
garriak ere eskuratuko
dituzte. Epaimahaia
Bortzirietako bertso es-
kolak izendatuko du.

Bidasoako XIX.
bertso-paper
lehiaketara
lanak aurkezten
ahal dira
Ekainaren 2a baino lehen igorri
behar dira Berako Kultur Etxera

ARTXIBOKOA

Sari banaketa ekainaren 9an eginen da Berako Kultur Etxean eta Bidasoal-
deko bertso eskola ezberdinek parte hartuko dute.

KULTURA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Altzate, 19•948630786 •BERA



herriz herri

2006/05/18 • 422. zbk. 

9909iritzia • ttipi-ttapairitzia • ttipi-ttapa

Amaia eta Ainhoa
San Esteban beste-

tako egitarauaren aza-
lerako lehiaketa abian
da dagoeneko. Lehia-
keta honetan nahi duen
guztiak parte  hartu ahal
izanen du eta nahi hain-
bertze lan aurkeztu ahal
izanen ditu. Aurkeztu
beharreko argazkia edo
kartela kolorezkoa iza-
nen da, ez da diaposi-
tibarik onartuko eta ber-
tikala izanen da (18x24
cm.) eta Berako besta
giroa isladatu beharko
du. Lanak ekainaren
9rako Herriko Etxeko
bulegotan aurkeztu be-
harko dira eguerdiko
13:30ak baino lehen.
Saria bakarra izanen da,
400 eurokoa eta epai-
mahaia Berako Kultur
Batzordea izanen da. 

Mamori Art Lab 
Mamor i  Ar t  Lab,

Amazonian kokatutako
arte laborategi bat da.
Lehengo urtetik, udan,
argazkilaritza, diseinua,
arkitektura eta soinua-
ren inguruko sormen tai-
lerrak antolatzen dituz-
te profesional batzuk.
Asier Gogortza berata-
rra da proiektuaren bul-
tzatzailea. Proiektu ho-
nekin parte hartzaileen
eta Mamori lakuko biz-
tanleen arteko elkartru-

kaketa bultzatu nahi du-
te, sormen eta haus-
narketa prozesuan sa-
konduz. Helburu nagu-
sia soinu inguru natura-
len sormen ikerkuntza
da, ez dokumentala.
Landa-grabaketan zein
estudioan egindako la-
nean eta elkartrukean
oinarritzen dena baizik.
Ikastaroan landa gra-
baketaz gain, entzuke-
ta saioak, mahai ingu-
ruak eta estudio lan saio-
ak eginen dira bertzeak
bertze. Tailerra abuz-
tuaren 18tik 27ra izanen
da Brasilgo Amazonia-

ren erdian, Mamori laku-
aren bazterrean. Gazte-
lera eta ingelesa jakitea
derrigorrezkoa da. Ikas-
taroaren prezioa 650 eu-
rokoa izanen da ikasle-
entzako eta gainerako-
entzat 850 eurokoa. 

Josetxo Sainz
hirugarrena
Nogaróko
zirkuitoan

Josetxo Sainz bera-
tarra denboraldi ederra
burutzen ari da moto
konpetiziotan. Josetxo
orain Hendaian bizi da.
34 urterekin Sainz Mo-

tosport SMS Competi-
ción eskuderiaren jabea
da. Espainiako Formu-
la Extreme eta Frantzia-
ko Superbikes katego-
riatan aritzen da. Bere
eskuderiak, Pariseko
kontzesionario baten
babesarekin, denboral-
di gehiena Frantzian egi-
ten du. Bere garaipenen
artean azpimarratzekoa
da Frantziako abiadura
txapelketan, Nogaróko
zirkuitoan lortutakoa.
Superbikes mailan po-
diumera igotzea lortu du
Suzuki 1000 GSXR mo-
toarekin.

San Esteban bestetako egitarauaren
azalerako lehiaketa deia egin da
Jesusen Bihotzako Mikel Aldazabalen kartelak iragarriko du Ekobera

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Gazte Eguna
Apirilaren 30ean ehun lagun baino gehiago bildu zen Gazte Egunean, ha-
mahiru taldetan banatuak. Hambruna taldea izan zen garaile.

BERA

& 948630052•Zalain•BERA

Ricardo
Barojako
ikasleak saritu
dituzte
Nafarroako Hezkuntza
Departamentuko Eus-
kara Zerbitzuak 2005-
06 ikasturtean antola-
tutako bi lehiaketetan le-
henbiziko saria jaso du-
te Ricardo Barojako bi
ikasle hauek: Lehen
Hezkuntzako Poesia
lehiaketan 6. mailako
Joseba Martinez Gue-
rra, “Bi lagun, bi mun-
du” olerkiarekin. Lehen
Hezkuntzako Ipu in
lehiaketan 6. mailako
Ibon Erdozain Ibarra,
“Uso galdua” ipuinare-
kin. Sari banaketa ekai-
naren 2an Iruñeko Na-
farroako Jauregian iza-
nen da.

Felix
Errandonea
Memoriala
Maiatzaren 6an, Gure
Txokoa Elkarteak anto-
latuta egin zen XXXI.
Felix Errandonea Me-
moriala. Junior mailako
40 txirrindularik parte
hartu zuten eta 65 kilo-
metroko ibilaldia 33 txi-
rrindularik bukatu zuten.
Jon Belastegi, Elektro
Alavesa Taldeko txirrin-
dularia izan zen garaile
1h 34minutu eta 46 se-
gundurekin.

Mikel Aldazabal
garaile Ekobera
kartel lehiaketan
Jesusen Bihotza Ikas-
tetxeko Mikel Aldaza-
balek irabazi du II. Eko-
bera iragarriko duen kar-
tel lehiaketa. Feria eko-
logiko hau ekainaren
24ean ospatuko da aur-
tengoan.

FLASH



ttipi-ttapa • herriz herri

2006/05/18 • 422. zbk. 

10

Aitor AROTZENA
Udalak lehiaketa dei-

tu du, aurtengo Sanfer-
minetako programaren
azala eta bestak iraga-
rriko dituen kartela au-
keratzeko.

Kartelak kartulina
edo paper lodian aur-
keztu behar dira, nor-
berak nahi duen tekni-
ka erabiliz. Azalen neu-
rria 25x20 cmkoa iza-
nen da eta kartelena
50x40 cmkoa. Bietan,
derrigorrez agertu be-
harko du “Lesaka. 2006-
ko Sanferminak”.

Partehartzaileek Le-
sakan jaioak edo ber-
tan bizi behar dute. La-
nak, lehiaketa hauetan
ohikoa den sistema era-
biliz aurkeztu beharko
dira maiatzaren 26ko
13:00ak baino lehen.
Aurkezten diren lanak
Sanferminetako pro-
graman argitaratu ahal
izanen dira. Udala ja-
betuko da lan sarituez
eta bertzeak itzuli egi-
nen dira.

Sariei dagokienez,
bai kartel, bai portada
lehiaketako irabazleak
500 euro eskuratuko di-

tu eta biak argitaratuko
dira, bat kartel gisara eta
bertzea programaren ai-
tzineko azalean. 

HAURRENDAKO AZAL
LEHIAKETA

Bertze aldetik, hau-
rrei zuzendutako porta-
da lehiaketa deitu du
aurten ere Udalak. Ira-
bazlearen lana, progra-
maren gibeleko azale-
an argitaratuko da. Le-
sakako ikastetxeetan ari
diren ikasleek parte har-
tzen ahal dute, 6 eta 12
urte artekoak. Helduek
bezala, 25x20 cm.ko la-
na aurkeztu beharko du-
te kartulina edo paper
lodian eta derrigorrez,
«Lesaka. 2006ko San-
ferminak» paratu be-
harko du. Handiek be-
zalaxe, maiatzaren 26ko
13:00ak baino lehen
aurkeztu beharko di-
tuzte lanak. 

Lehiaketa irabazten
duenak, bere lana pro-
gramaren gibeleko al-
dean ikusteaz gain, 300
euroko balioa duen ta-
loia eskuratuko du, he-
rroko dendetan eskola-
ko materiala erosteko.

Sanferminetako
kartel eta azal
lehiaketa zabaldu du
Udalak
Heldu eta haurren lanak
maiatzaren 26rako aurkeztu
behar dira Herriko Etxean

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

LESAKA

ARGAZKIAK: XAN HARRIAGUE
Asteotan egin diren ekitaldi pila laburbiltzeko hiru argazki: Nazioarteko Dan-
tzaren Egunean herriko taldeek erakustaldia eskaini zuten; Bizikleta Eguna
antolatu zuen Batzokik eta Lesakako Gaztik prestatutako Gazte Olinpiada.
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Joseba eta Nerea
«¿Por dónde se va a

Palomeras? ¿por esta
carretera se llega a Zu-
garramurdi?» Hamaika
aldiz aditu ditugu gisa
honetako galderak ka-
rrika inguruan, bisitariek
galdetuta. Hemendik ai-
tzinera, lan pixko bat gu-
tixeago izanen dugu
etxalartarrok kanpota-
rren zalantzak argitzen.
Bisitari eta turistei zu-
zendutako gida turisti-
koa atera du udalak, gu-
re herriari buruzko in-
formazio eta argibidee-
kin.

MAPA, IBILBIDEAK,
HISTORIA…

Gida turistiko kon-
pletoa da. Etxalarren zer
ikusten ahal den zehatz-
mehatz agertzen du, le-
ku interesgarrienak mar-
katu eta hauen inguru-
ko informazioa emanez.
Bertzeak bertze, Guru-
tzea, Antsolokuetako la-
baderoa, elizako hila-

rriak edota errotaren in-
guruko informazio ani-
tza aurkitu daiteke. 

Her r i an  ba r rena
nahiz mendialdean ibil-
tzeko ibilbide batzuk ere
b i l t zen  d i tu  g idak .
GR11a, Argata-Santa
Krutz, Azkua, Zentine-
lako megalitoak, Usa-
tegiak… oinez edota bi-
zikletan egiteko ibilbide
in teresgarr iak  d i ra
hauek. Guztiak argazki
dotoreekin lagunduta
daude. 

BEHARREZKO ZERBAIT
Astebururo izaten du-

gun bisitari kopuru han-
dia ikusita eta, zer erra-
nik ez, uda partean edo
Aste Santutan, beha-
rrezkoa zen gisa hone-
tako Gida Turistikoa ate-
ratzea. Duela urte ba-
tzuk atera zen lehenbi-
zikoa, eta orain egin den
hau lan osatuagoa da,
argazki gehiagorekin eta
informazio zabalagoa-
rekin. Landa etxeetan

eta herriko ostatuetan
aurkitzen ahalko dira,
bertzeak bertze, Gida
Turistiko hauek. 

Bortzirietako
Euskara
Mankomunitatearen
Gogoeta Eguna

Joan den martxoa-
ren 29an, larunbata, bu-
rutu zen Etxalarko Kul-
tur Etxean Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
teak antolaturiko “Go-
goeta Eguna”. Izen ho-
nen pean, Bortzirietako
hainbat euskalgintzako
eragile bildu ziren, Bor-
tzirietan euskararen
egoera zein den azal-
tzeko eta etorkizunari
begira zein pausu eman
daitezkeen proposatze-
ko. 

Goizeko 10etan ha-
si eta eguerdiko 2ak bi-
tarte hainbat hitzaldi adi-
tzeko aukera izan zen.
Bertzeak bertze, Eus-
kara Mankomunitatea
osatzen duten batzorde

desberdinen egoera eta
erreflexioen berri eman
zen eta euskararekin ha-
rreman zuzena duten
zenbait eragileren gai-
nean ere solastu zuten:
Bortzirietako euskalte-
giaz, Euskal Herrian
Euskaraz-ez, Xorroxin
irratiaz, Bortzirietako
Bertso Eskolaz eta Tti-
pi-ttapa aldizkari-tele-
bistez... Goizeko txan-
da akabatzeko Amaia
Antero Soziolinguistak
“Euskara, zergatik eta
zertarako? Eta Bortzi-
rietan zer?” hitzaldia es-
kaini zuen. 

Arratsaldean berriz,
lan taldeak osatu ziren
Bortzirietan etorkizuna-
ri begira zein aurrera-
pausu eman daitezke-
en aztertzeko. 

Lehenbiziko aldia da
Euskara Mankomunita-
teak honelako egun bat
antolatzen duela, eta
euskara teknikariek ba-
lorazio hagitz positiboa
egin dute, «barne haus-
narketa beharrezkoa iru-
ditzen baitzaigu eta he-
mendik antzinera zein
lan egin daitezken jaki-
teko balio izan digu egun
honek».

Etxalarko Gida Turistikoa
atera du Udalak herriari
buruzko informazioarekin 
Turista eta bisitariei zuzendua dago

UTZITAKO ARGAZKIA

Etxalarren zer ikusten ahal den zehatz-mehatz
agertzen du Gida Turistikoak, leku interesgarriak
markatu eta hauen inguruko informazioa emanez.

ETXALAR



Nerea ALTZURI
Urtaroa aintzinera

doa. Nekazariek beuren
ohiko lanak abiatu di-
tuzte. Eguraldi ona iza-
ten denean, baratze eta
belagaiak lanerako ai-
tzakia bilakatzen di-
ra.Baratze eskinetan ba-
razkien lekuak nonahi
daude; eta belarra moz-
ten ari dira, maiatz be-
larrak deiturikoak egiten
ari dira herritarrak: silo-
ak betez, silo bolak egi-

nez edo belarra idortuz.
Eta eguraldia lagun,

maiatzaren 2an eta 3an
Pasai Donibanen opo-
rralditxoa iragan zuten
Haur Hezkuntzako ikas-
leek. Etxalar eta Igan-
tziko lagunekin batera,
Jaizkibelgo magaleko
Piraten etxean bi egun
pasatu dituzte. Ederki
pasatu omen zuten,
eguraldi zoragarriare-
kin. Eskolako zaharre-
nak eskiatzen izan zi-

ren martxoan; eta tar-
tekoak, lehenengo, bi-
garren eta hirugarren
mailako ikasleak maia-
tzaren 25ean eta 26an
Donostian kanpaldia
eginen dute.

Sendotzak eta
bataioak

Maiatzaren 6an 25
aranztar eta igantziarrek
sendotzako sakramen-
tua hartu zuten. Maia-
tzaren  27an, Suharri eta

Oskitz Madariaga Ote-
gi eta Xuban Taberna

Mutuberria bataiatuko
dira elizan 12etan.
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Joseba Madariaga pilotaria
txapeldun izan da Zizurren
Hiru haur bataiatuko dituzte maiatzaren 27an

UTZITAKO ARGAZKIA

Joseba Madariaga Arotzena, 17 urteko pilotariak,
gazte mailako Zizurko eskuz banakako txapelke-
ta irabazi du, lau terdiaren barrenean. Joan den
apirilaren 22an Ekaitz Narbarte goizuetarrarekin
finaleko partida 18-11 irabazi zuen. Urte hasieran
abiatu zen Zizurko txapelketa eta lau pilotariren
kontra aritu ondotik, final handia irabazi zuen. Txa-
pelaz gainera, txapelketako pilotari onenaren sa-
ria ere eman zioten. Zorionak Joseba!

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

Jose Luis Alzuri Maiz aranztarra
Donostiako Egia auzoan bizi da fa-
miliarekin, azken 30 urte baino
gehiagotan. Halere, bere herria au-
nitz maite du Jose Luisek. Mendia
ere bere eguneroko hitzordua da
eta eskualdeko nahiz Donostial-
deko mendi aunitz ezagutzen ditu.
Sasoi betean eta pausu bixian egi-
ten ditu mendi itzuliak.

Duela 37 urte Donostiatik Aran-
tzarako mendi itzulia antolatzea otu
zitzaion. Segidan, Egiako mendi-
zale kuadrila, (urte batzuk beran-
duago bere hiru seme alabak) ideia-
ra batu ziren. Orduz geroztik ohi-
tura bilakatu da mendi itzuli hau ur-
tero egitea. Lehendabiziko urtean
eta aurten ez bertze, gainerakoe-

tan maiatzaren 1ean egin dute Do-
nostia-Arantza ibilaldia. Aurten api-
rilaren 30ean, igandean egin dute
biharamunean atseden hartzeko.
Lehen urtean 4 lagunek egin zu-
ten eta aurten 24 mendizalek ibil-
bidea egin dute. Aldaketak-alda-
keta, berezko ibilbidea gogorragoa
eta luzeagoa baita, honako ibilbi-
de hau egiten dute: Egia, San Mar-
kos, Zamalbide (Errenteria), Itu-
rrioz, Altzibar eta Karrika (Oiar-
tzun), Bianditz edo Eskas (Artiku-
tzako guardaren etxea), Izu eta
Arantzako herri kaxkoa. Goizeko
5etan abiatzen dira Egiatik eta zaz-
pi ordu  terdi pasatzen dituzte, Es-
kasen gosalduta. Gainera, Eska-
sera autobusa antolatzen dute, han-

dik Arantzara oinez etorri nahi du-
tenentzat. Urte mordoxka bada,
Arantzako Aterpean dutxatu eta
bazkaltzen dutela eta autobusez
etxera itzultzen dira. Elurra, kaz-
kabarra, bero handia, hotza… de-
netik izan dute urtez urte. 
Aurten eguraldi egokia izan zen
mendian ibiltzeko. Bapo bazkaldu
eta kafearen tenorean Jose Luis
omendu zuten, 37 urtez ibilaldi hau
egin eta ideiaren sustatzaile dela-
ko. Kantuak, opariak eta emozio
uneak izan ziren, minutu ziraga-
rriak berarentzat. Bere Egiako la-
gunek eta Aterpekoek opariak eman
zizkioten. Aunitz urtez Jose Luis!
Orain, heldu den igandean, Aran-
tzako itzulian izanen da.

Mendizalea
omendu dute

PERTSONAIA
Jose Luis ALTZURI MAIZ

ARANTZA



Oskar TXOPERENA
Maiatza eta ekaina

kanpaldi-hilabeteak iza-
ten dira eskoletan. Egu-
raldiaren hobekuntza
aprobetxatuz bizpahiru
eguneko ateraldiak egi-
ten dituzte ikasleek. Ba-
dira dagoeneko bi talde
aurtengo kanpaldia egi-
na dutenak: 3. zikloko-
ak Otsagabian izan zi-
ren otsailan eski kan-
paina zela medio, eta
haur hezkuntzakoak
maiatzaren 2a eta 3a
Pasaian pasatu zituzten
Piraten etxean. Geldi-
tzen diren bi zikloak hu-
rrengo asteetan joanen
dira. 1. ziklokoak Do-
nostiara joanen dira
maiatzaren 25 eta 26an,
eta, azkenik, 2. zikloko-
ak Zarautzen eginen du-
te egonalditxoa ekaina-
ren 4, 5 eta 6an.

Bidebatez, aipa de-
zagun aurtengo Hau-
rraren Eguna, egun oso-
ko egitarauarekin, ekai-
naren 1ean izanen de-

la, eta urteroko ikastur-
te akabailako eskursioa,
berriz, ekainaren 23an.
Aurten irakasle eta ikas-
leak bakarrik joanen
omen dira, gurasorik ga-
be. 

Bertso-paper
Lehiaketa

Bortzirietan antola-
tzen den Bertso-paper
Lehiaketan Igantziko
Eskolako hiru haur izan
dira sarituak. Adur Yan-
cik 3. ziklokoen mailan
lehenbiziko saria esku-
ratu zuen eta 2. zikloko
Janire Loinaz eta Xabat
Matxikoteren lanek epai-
leen aipamen berezia
merezi izan zuten. Maia-
tzaren 10ean hartu zi-
tuzten sariak Beran.

Goizuetara
mendiz

Ekainaren 3rako
prestatu dute Igantziko
Biltokik eta Goizuetako
Umore Onak Igantzitik
Goizuetarako mendi bi-

daia. Joan nahi duenak
Biltokiko egoitzan eman
beharko du izena, maia-

tzaren 28a baino lehen.
Bazkideek 22 € ordain-
du beharko dute, eta gai-

nekoek 27 € (bazkaria
eta itzultzeko autobusa
ordaintzeko). 
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Ikasturte akabaila
iragartzen dute
kanpaldiek
Haurraren Eguna ekainaren 1ean
izanen da

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Apirilaren 30ean, Nazioarteko Dantzaren egunean, Lesakan izan ziren dan-
tzatzen dantza-jazz ikastaroetara joaten diren Igantziko haur eta gazteak.
Inguru honetan antolatzen diren txirrindulari-lasterketa gehienek Lesakatik
Piedadera doazen maldak igarotzen dituzte. Joan den astean, errate bate-
rako, Bidasoako Itzuli famatuan parte hartu zuten gazteek ikuskizun ederra
eskaini zuten. 

IGANTZI
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E R A K U S K E TA
Bereau etxea • LESAKA 

Tel.: 948 637 266 • 607 226 891
Faxa: 948 637 511
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak
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Ez da oraingo kon-

tua Bai Eskolak Eus-
kalduntzeari ekimena;
Euskal Herriko gaur
egungo hizkuntza ere-
duen politika agortuta
dagoela erakusteko
Euskal Herriko hezkun-
tza alorreko eta euskal-
gintzako 15 eragilek ba-
bestutako kanpaina da.
Abiapuntua honakoa du:
hiru ikasletatik 2 ez di-
ra euskalduntzen esko-
laren bidez; ikasleen
%38 baino ez da eus-
kalduntzen eskolan.
Hau ez da guztia, ordea,
milaka haur eta gazteri
urratzen baitzaie eus-
karaz ikasteko eskubi-
dea, euskararen bera-
ren egoera kolokan ja-
rriz. 

Hau dela eta, urta-
rrilean sinadurak biltze-
ko kanpaina erraldoia

jarri zen abian, aldarri-
kapen argiarekin: Eus-
kal Herri osoan herritar
guztiei euskara jakiteko
eskubidea aitortzea eta
euskaraz ikasi ahal iza-
teko eskubidea ziurta-
tzea, eremu anitzetan
dauden oztopoak gain-
dituz. Kanpaina buka-
tzera doa eta Bortzirie-
tan izandako emaitzak
emateko moduan dago
Bortzirietako Bai Esko-
lak Euskalduntzeari eki-
mena: dagoeneko 1.200
sinadura bildu dira. Ha-
gitz balorazio positiboa
egin dute sinadura ko-
puruarekin.

Sinadurak biltzeko
epea bukatu bada ere,
hilabete honetan guz-
tian hainbat ekimen iza-
nen dira Euskal Herrian
barrena, kanpainaren
funtsa eta leloa oroita-
razteko. Bukatzeko ma-

nifestazioa eginen da
Donostian, maiatzaren
27an eta bertan parte

hartzeko deialdia egin
du Bai Eskolak Euskal-
duntzeari Ekimenak.

Eskolak Euskalduntzearen
aldeko 1.200 sinadura bildu dira
Hilaren 27an manifestazioa izanen da Donostian

ARTXIBOKOA

Urtarrilean hasi zen sinadura bilketa kanpaina Eus-
kal Herria osoan.

Gogoeta
eguna egin
zuen Euskara
Mankomunitateak

Joan den apirilaren
29an, Bortzirietako
Euskara Mankomuni-
tateak gogoeta eguna
egin zuen. Euskalgin-
tzaren egoerari bu-
ruzko balorazioa egi-
teko, eta denona den
zereginean, euskara-
ren normalkuntzan ale-
gia, etorkizuneko le-
hentasun eta lan ildo-
ei buruz aritzeko 35 la-
gun bildu ziren Etxa-
larko Kultur Etxean.
Goizean, euskara ba-
tzordeen, euskalgin-
tzaren eta mankomu-
nitatearen egoera eta
ibilbideari erreparatu
zioten. Amaia Anterok
solasaldia eskaini
zuen. Hizkuntza eko-
logiaren inguruan ari
da doktoregotza egi-
ten eta ikuspegi horren
berri eman zien ber-
taratutakoei. Arratsal-
deko saioa ere berak
dinamizatu zuen.

BORTZIRIAK
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Euskal Herrian izan-

dako aizkolaririk one-
netako bat Sunbillako
Ramon Latasa izan ge-
nuen. Horregatik, Sun-
billako herriak eskultu-
ra bat egin behar dio.
Diru aunitz suposatuko
du eskultura hori egite-
ak, 70.000 euro inguru.
Bost metro izanen ditu
eta brontzezkoa izanen
da. Eduardo Zancada,
Madrileko eskultore fa-
matuak eginen du. Egi-
tasmo hau aintzinera
ateratzeko eta herriari
laguntzeko asmoarekin,
komisio bat osatu zuten
hiru herritarrek: Antton
Espelosin, Francisco
Errandonea eta Miguel
Mari Latasak. Komisio

hau pixkanaka dirua lor-
tzen ari da, bi urtez Egu-
berrietako loteria sal-
duz, aizkolariari buruz-
ko liburu bat ere atera
zuten eta oraingo ho-
netan zozketa bat an-
tolatu dute: lehenengo
saria  Peugeot 206  ko-
txea izanen da etabiga-
rren saria berriz, Kuba-
ra, bederatzi eguneta-
rako bi pertsonendako
bidaia. Zozketa, abuztu-
aren 19an eginen da, lo-
teria nazionalaren azke-
neko lau zenbakiekin ko-
txearentzat eta bigarren
sariaren azkeneko lau
zenbakiak bidaiarentzat.
Txartelak eskualdeko
herri gehienetan salgai
daude, ostatu eta den-
detan. Txartel horiek

erosiz, zozketan parte
hartzeaz gain, eskultu-
ra hori egiten laguntze-
ko modu ederra da. Ho-
nez gain, lerro hauen bi-
dez, zozketa hau egite-
ko diru laguntza eman
duten guztiei eskerrak
eman nahi dizkiete, An-
tton, Francisco eta Mi-
guel Marik:  Embalajes
Martinez, Benta Miguel,
Indart Anaiak, Compu-
tadoras Navarra Cona-
sa, Benta Lapitxuri S L,
Tuko altzariak, Camping
Ariztigain, Telletxea Al-
tzariak, Menditxuri, La

Rotonda Jatetxea, Ben-
ta Gora, Zalain Jatetxea,
Benta Arrago Bide, Ka-
sino Jatetxea, Sasoi Es-
kabazioak. 

Gogoratu baita ere,
eskultura egiteko bere
borondatea  eman nahi
duenak, bi kontu irekiak
daudela Nafarroako Ru-
ral Kutxan (zbk:3008
0050 39 1303275224)
e ta  Ca ja  Navar ran
(zbk:2054 0079 62
9138552320 ) ,  e t a
emandakoa gutti bada
ere, benetan eskertuko
dela. 

Ulibeltzak
mendi 
taldearen
ateraldia

Ulibeltzak mendi tal-
dearen hurrengo ate-
raldia maiatzaren 28an
izanen da. Oraingoan ,
goizeko zortzietan ate-
rako dira, Fonda, Buz-
titz, Apagola, Gartzun-
borda eta  Munittotik pa-
satu ondoren,  berriro
herrira itzuliko dira. An-
tolatzaileek erran dute-
nez, ibilaldi hau egiteko
prestakuntza ona izatea
komenigarria da. 

Ramon Latasaren
eskultura egiteko
zozketa antolatu dute
Bortz metroko altuera izanen du
brontzezko irudiak eta 70.000
euro inguru gostako da

SUNBILLA

ARGAZKIA: «RAMON LATASA: BASOKO AIZKOLARIA» LIBURUTIK HARTUA

Herriak eman duen aizkolaririk famatuena izan zen Ramon Latasa. Hainbat
proba eta apostu ikusgarri egin zituen.
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Doneztebeko Ago-

rreta Musika Eskola hi-
ruhilabete bukaera an-
tolatzen ari da eta ho-
rretarako hainbat eki-
taldi prestatu ditu.

Maiatzaren 10ean,
Donamariko Herriko Os-
tatuan kontzertua es-
kaini zuten Agorretako
ikasleek.

Aitz inera begira,
maiatzaren 26an, ortzi-
ralean, Agorreta Musi-
ka Eskolako ikasleek
pandero eta trikitixa au-
dizioa eskainiko dute
Doneztebeko eliz ata-
rian, 18:00etan.

Maiatzaren 27an, la-
runbat goizean, Bida-
soa aldeko Musika Es-
kolen Topaketa eginen
da Hendaian eta, nos-
ki, Agorreta Musika es-
kolako ikasleek ere par-
te hartuko dute, inguru-
ko bertze hainbat esko-
lekin batera. Egun be-
rean, baina 20:30etan,
Agorreta Musika Esko-
lako ikasleek eskusoi-
nua, tronpeta eta per-
kusio audizioak eskai-
niko dituzte Donezte-

beko eliz atarian. Beraz,
egun luze bezain polita
izanen da maiatzaren
27a Agorretako ikasle-
entzat.

Ekainaren 3an, la-

runbatean, Doneztebe-
teko karriketan trikitixa
eta pandero soinuak he-
datuko dira 19:30etan.
Ordubete beranduago,
Doneztebeko Mendi,

Hendaiako Entzun eta
Ereñozuko  Ozenk i
abesbatzek konzertua
eskainiko dute. Agorre-
ta musika eskolaren eki-
menez sortu zen Men-
di abesbatzaren ha-
margarren urteurrena
ospatzeko eginen den
ekitaldi nagusi honetan,
hamar urteotan abesba-
tzatik pasatu diren kide
guziak bildu nahi dira.

Ekainaren 16an, kur-
tso bukaerako kontzer-
tua eskainiko dute Ago-
rretakoek Doneztebeko
eliz atarian, 18:00etatik
aitzinera.

AMAIA IRAOLA
IRABAZLE GALIZAN

Apirileko azken as-
teburuan Amaia Iraolak,
Agorreta musika esko-
lako ikasleak, Certamen
de Acordeones Villa de
Cedeira izeneko sari-
keta irabazi zuen Gali-
zan. Modu berean, ai-
pagarria da Axun Ez-
kurrak, Agorreta esko-
lako ikasle ohiak, maia-
tzaren 12an kontzertua
eskaini zuela Iruñeko
Kontserbatorioan.

Agorreta Musika Eskola ikasturte
bukaera ospatzen ari da
Maiatzaren 27an Bidasoa aldeko Eskolen Topaketan parte hartuko du

ARTXIBOKOA

Amaia Iraola akordeolariak bertze garaipen bat es-
kuratu du, oraingoan Galizako Cedeiran.

Sanpedro
bestetako
kartel
lehiaketa
ireki da 

Ekainaren 28tik uz-
tailaren 2ra ospatuko
diren Sanpedro bes-
tak iragartzeko kartel
lehiaketa deialdia egin
du Doneztebeko Uda-
lak. Kartelen formatua
50 x 60 centimetrokoa
izanen da eta kartela-
ren baitan honako tes-
tua agertu beharko da:
Doneztebeko bestak,
2006ko ekainaren
28tik uztailaren 2ra.
Doneztebeko armarria
ere paratu beharko du-
te partehartzaileek.
Kartelak, lehiaketa
hauetan ohikoa den
sistema erabiliz, maia-
tzaren 29ko eguerdi-
ko ordubata baino le-
hen aurkeztu beharko
dira Herriko Etxean.
Epaimahaia Besta Ba-
tzordeak izendatutako
bortz pertsonek osa-
tuko dute eta sari ba-
karra emanen da, 150
eurokoa. Hori bai, epai-
mahaiak saria hutsik
ere utz dezake. Aur-
keztutako karteletatik
Udalak nahi dituen ko-
piak egiten ahal ditu.

DONEZTEBE
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Bertizko Partzuergo
Turistikoak antolatuta,
Natur Bideen Eguna os-
patuko da larunbat ho-
netan, maiatzaren 20an.
Alkaiaga, Lesaka eta
Igantziko Benta lotuz
eginen dira ekitaldiak.
10:00etan bizikleten ir-
teera eginen da Alkaia-
gako harrobitik. Ordu
berean, oinezko ibilal-
diaren irteera eginen da
Lesakako zubitik, Bere-
autik, trikitixen lagun-
tzarekin. Ibilbidean zal-
diz edo tren chu-chuan
ibiltzeko aukera ere iza-
nen da. 11:30etan hi-
tzaldi informatiboa egi-
nen da Bereau ostatuan.

Jakina denez, Ber-
tizko Partzuergoaren as-
paldiko asmoa da garai
bateko Bidasoako tren-
bidea moldatu eta Bide

Berdea egitea. Egitas-
mo horren barrenean,
joan den urtean Onbor-

di eta Telleriko tunele-
tako zolaketa paretak
moldatu ziren eta argia

jarri zen. Lan horiek ikus-
teko aukera izanen da
Natur Bideen Egunean.

Natur Bideen Eguna antolatu du
Partzuergoak maiatzaren 20an
Alkaiaga, Lesaka eta Igantziko Benten artean ibilaldiak eginen dira

BERTIZ

ttipi-ttapa
Langabeziak, urte

hasieratik daraman be-
heitirako martxarekin
segitu zuen apirilean
ere. Martxo hondarre-
an 684 lagun apunta-
tuak ziren Donezte-
beko Enplegu Bule-
goan. Hilabete beran-
duago kopuru horrek
42 lagunetan beheiti
egin zuen eta 642 zi-
ren. Adinka, 25 urtetik
goitiko emakumeak di-
ra langabetuen erdia
baino gehiago, 342.
Adin tarte horretako
223 gizaseme daude
langabezian. Gazteei
dagokienez, 25 urtez
beheitiko 41 emaku-
me eta 36 gizonek
emana dute izena em-
plegu bulegoan,

Lan arloka, langa-
betu kopururik han-
diena zerbitzuetan da-
go, 358 lagun. Indus-
trian 198 dira, erai-
kuntzan  52, nekaza-
ritzan 14 eta aitzinetik
lanik egin gabeko 20
pertsona daude lan-
gabezian.

642
langabetu
eskualdean
Martxoan baino
42 guttiago

LANA

ARTXIBOKOA

Larunbat honetako Natur Bideen Egunen tren chu-chuan ibiltzeko aukera
izanen da trenbidean.
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Apirilean, Malerre-
kako Mankomunitateko
Euskara Zerbitzuak, bi
urtetik behin egiten duen
“Merkataritzan euska-
raz” izeneko kanpaina
burutu du. Malerrekako
dendak eta publikoari
arreta eskaintzen dio-
ten establezimendu gu-
ziak bisitatu ditu. Lana,
bi fasetan eraman du-
te. Lehendabiziko bisi-
ta batean, establezi-
menduaren hizkuntza
egoera jaso dute. Bide-
nabar, Mankomunitate-
ak eskaintzen dituen
zerbitzuen berri eman
zaie, hizkuntza aholku-
laritza, testuen itzulpe-
na eta maketazioa, eta
establezimenduetan
erabiltzen diren mate-
rial desberdinen bana-
keta, hala nola, zabalik
edo itxita kartelak, or-
dutegiak, jatetxeetako
kartak, tabakoa debe-
katurik, edo erre daite-
ke, erreklamazio orria,
eta merkealdiak karte-
lak, bertzeak bertze. Bi-
garren bisitan berriz, es-
katu zuten materiala ba-
natu zaie.

Donezteben, Sunbi-
llan, Elgorriagan, Sal-
diasen, Urrotzen, Bein-
tza Labaienen, Narbar-
ten, Iturenen, Ezkurran,
Legasan, Oitzen, Zu-
bietan eta Donamarian,
135 establezimendu bi-
sitatu dira. Gehienek,
29 hain zuzen ere, itzul-
penak eskatu dituzte,
izan jatetxeko kartak,
saltzeko dituzten pro-
duktuen zerrenda, edo
testu informatiboak. 

Merkataritzan Euskaraz kanpaina
burutu du Euskara Zerbitzuak
135 establezimendu bisitatu dira

MALERREKA

Malerrekako establezimendu gehienek itzulpenak
eskatzen dituzte.



ttipi-ttapa • herriz herri

2006/05/18 • 422. zbk. 

20

Ane Miren Barandarain eta Xabi
Erasoren bertso-paperak sarituak
Eskolarteko lehiaketan aipamen bereziak jaso dituzte
Juana Mari SAIZAR

Eskolarteko bertso
paper lehiaketan 2. zi-
kloko ikasleetan 3. eta
4. maila Nafarroako guz-
tien artean, Ane Miren
Barandarainek aipamen
berezia  jaso du eta 3.
ziklokoa 5. eta 6. mai-
lakoa, Xabi Erasori ere
aipamen berezia egin
diote. Hauek guztiek,

heldu den astean Lei-
tzan egiten den mendial-
deko Eskolarteko Ber-
tso Paper Lehiaketan ja-
soko dituzte sariak. 

Santa Kruz
Maiatzaren lehenbi-

ziko igandean eta egu-
raldiak lagunduta, San-
ta Kruz ermitako erro-
meria  beste urte batez

ospatu zen. Gurutz-bi-
dea egin zen eta ermi-
tara ailegatu eta ondo-
ren, hamabietan, meza
santua ospatu zuten han
bildu ziren 30 lagunek.
Ama Birjinari loreak es-
kaini zizkieten herriko
lau neskek eta bukatu
ondoren, ohitura den be-
zela, ardoa ogia eta gaz-
ta jan ziren.

Esteban AROTZENA
Nafarroako Gober-

nuak antolatzen duen li-
teraturgintza lehiaketan
garrantzi handiko sariak
lortu dituzte aurten ere
herriko eskolako ikas-
leek. Patxi Etxeberriak
eta Uxua Huizik lehe-
nengo saria eskuratu
dute, olerki atalean ba-
tak eta etnografian bes-
teak. Garazi Loiarte-
rentzat izan zen narra-
tibako bigarren saria.
Bertsolaritzan berriz, es-
kualdeko lehiaketak
egin dira eta Jon Zozaia
eta Julen Arotzena sa-
ridunak suertatu dira.

Espainiako Hezkun-
ta Ministeritzak antola-
tutako Eskola Ibiltarien
ekimenean ere parte

hartu dute LHko 5. eta
6. mailakoek, astebete
doan igaroko dutelarik
Valentziako parajeak
ezagutzen. Bertakoekin
ez ezik, Salamankako
eta Asturiasko ikaslee-
kin elkartuko dira Goi-
zuetakoak. Gai hauekin
bukatzeko esan,  irratia
antolatu zutela eskolan
martxoaren 8tik 12ra,
ondoko argazkian ikus
daitekenez. Herritar as-
kok parte hartu zuten ur-
teroko ekimen honetan.

Seme-alaben
heziketa

Seme-alaben hezi-
keta gaitzat hartuta, Gu-
rasoen Elkarteak eta es-
kualdeko prebentziko
teknikariak antolatuta-

ko hitzaldiak burutzen
ari dira maiatzeko lau
ostegunetan. Ainhoa
Saiz da emailea eta hi-
tzaldiak 17:15etan has-
ten dira eskolan.

Txinoko pestak
Txinoko pestak gero

eta handiagoak direla
idatziz aurreko alean,
bete-betean asmatu ge-
nuen. Jendea erruz, gi-
ro paregabea eta pro-
grama aberatsa. Javier
Mari Txoperenak bota
zuen itxaferoa, eta hori
ere aipatutako handita-
sunaren eredu da, be-

re auzoko festa eguna
zela eta propio etorri bai-
tziren Kaliforniatik Ja-
vier Mari eta bere an-
drea Linda Goizuetara.

Zubiondoko mus txa-
pelketan Arano-Ereño-
zuko bikoteak nagusitu

ziren: Pello eta Emaitz
txapeldun eta Iñigo eta
Boni bigarrenak. Miren
Terexek eta Rosa Ma-
rik eskuratu zuten hiru-
garren saria eta lehe-
nengo herritarrak izate-
aren ohorea.

ARGAZKIA: ENERITZ AROTZENA
Txinoko festetako herri kirol jaialdiko protagonistak.

Sari garrantzitsuak
eskuratu dituzte
eskolako ikasleek 
Txinoko pestak giro ederrean
joan ziren

GOIZUETA

ARESO
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ttipi-ttapa
Jon Oronoz Zubilla-

ga ari da asteotan Bai
Euskarari ziurtagiriak
banatzeko hirugarren
kanpaina bultzatzen
Arano, Areso, Goizue-
ta eta Leitzan. «Lehe-
nik ziurtagiri berriak sus-
tatzeko lana eginen du-
gu, 4-5 astez. Maiatza
hasieran gutunak bida-
li genituen, gero telefo-
noz deitu eta bisitak egi-
nen ditugu. Gero, bes-
te hiru astez, lehendik
ziurtagiria dutenengana
joko dugu, ebaluazio la-
nak egin eta ziurtagiriak
berritzeko».  Arano, Are-
so, Goizueta eta Leitzan
76 ziurtagiri banatu zi-
ren iaz. Jon Oronozen
esanetan, Euskal He-
rriko beste lekuetakoe-
kin alderatuz«Leitzalde-
ko erantzuna punta-pun-
takoa izan zen». Horre-
gatik, aurten, «orain
daudenak kontzientzia-
tzen segitu eta manten-
du eta beste 10-15 ge-
hiago egitea positiboa
litzateke», Jonen ustez.
Ziurtagiri banaketa ekain
hasieran eginen da.

Bide Berdeen
Eguna

Bide Berdeen Egu-
na arrakastatsua suer-
tatu zen eta eguraldi
eguzkitsua aprobetxa-
tuz, 800 bat lagun bildu
ziren Plazaolaren gel-
toki inguruan. Ibilaldi jen-
detsuena ere umeei zu-
zendutakoa izan zen.
Pailazo talde batekin,

Leitzako estaziotik Erre-
ka auzorako joan-eto-
rria egin zuten.

Egun horretako bes-
te berezitasuna, Iñaki
Perurenaren Peru Ha-
rri parkerako bisita izan
zen. Oraindik ez du par-
kea erabat bukatua, bai-
na eguerdiaz geroztik,
bi autobus txiki jendea
eramaten eta ekartzen

ibili ziren. Estazioan ha-
maiketakoa banatu zen
eta Skifaia Folck talde-
ak giro ederra jarri zuen.

Olio bilketa
Hemendik aurrera,

hilean behingo olio bil-
keta zerbitzua desa-
gertuko da, olioa biltze-
ko kontenedoreak jar-
tzen hasi baitira.

Jon Oronoz herritarra da Bai
Euskarari kanpainako teknikaria
Beste aldetik, olioa biltzeko kontenedoreak jartzen hasiak dira

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Oronoz, Leitzaldean egiten ari den hirugarren Bai Euskarari kanpaina-
ko teknikaria da.

LEITZA

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

Patxi Arrazola
auzoko lanak
2004. urtean hasi ziren
Patxi Arrazola auzoa-
ren hirigintza lanekin eta
ia bukatu direla esaten
ahal da. Maiatz hasie-
ran zolaberritu zituzten
kaleak eta behin betiko
bukatzeko, zola seina-
lizatzea eta seinale ber-
tikalak jartzea bakarrik
falta da. Patxi Arrazola
auzoko aparkaleku es-
kasiaren arazoari ere
aurre egin asmoz lane-
an hasiak dira: igerile-
kuaren eta Arkixkil fut-
bol zelaiko aldagelen ar-
tean hasiak dira apar-
kalekuak egiten. Dena
prest dagoenean, hogei
bat autorentzat aparka-
lekuak geldituko dira.

Batzarretik alde
egin zuen UPNk
Maiatzaren 5ean egin
zen udal batzarretik al-
de egin zuten UPNko zi-
negotziek, jende arte-
an, Larraingo hautetsiek
agerian jarri zuten kar-
tela alkateak kenduara-
zi ez zuelako. 182.2 arti-
kulua aplikatuz dagozki-
en zinegotziak itzultzea
eskatzen zuten kartele-
tan Larraingo hautetsi-
ek. UPNko zinegotziek
kartela kenduarazteko
eskatu zioten alkateari,
baina honek beraien iri-
tzia agertzeko eskubi-
dea zutela erantzun
zuen. UPNko zinegotzi-
ek batzarra utzi zuten.

FLASH
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Irurita-Elizondo saihesbidea
egiteko lau aukera aurkeztu dira
Aurrekontuak bederatzi milioi terdi euro ingurukoak dira

ttipi-ttapa
Irurita eta Elizondo

arteko saihesbidea egi-
teko dauden lau auke-
rak aurkeztu zituen api-
rilaren 26an Alvaro Mi-
randa, Nafarroako Go-
bernuko Herrilan, Ga-
rraio eta Komunikabi-
deetako kontseilariak.
Aurrekontuetan ez da
aldaketa handiegirik:
merkeenak eta laburre-
nak 9,49 milioi euroko
aurrekontua izanen du
eta 5,86 kilometro iza-
nen ditu; garestiena,
9,72 milioi eurokoa, al-
di berean luzeena ere
izanen da, 6,21 kilome-
trorekin. Hauxe da Eli-
zondoko Plan Munizi-
palean onartutakoa eta
Elizondo eta Iruritako
herriguneetatik hurbilen
pasatzen dena.

Lau aukerak “tekni-
koki bideragarriak” di-
rela jakinarazi zuen kon-
tseilariak. Orai, inguru-
menean izanen duten
eragina aztertzen ari da.
Lau-sei hilabeteren bu-
ruan, proiektuaren era-
kusketa publikoa eginen
da. Aurkezten diren ale-

gazioak aztertu ondotik,
aukerarik egokiena hau-
tatuko da eta horren gai-
nean idatziko da behin
betiko proiektua. Herri-
lan departamentutik
adierazi dutenez, “lanak
2007. urtea akitu baino
lehen ez dira hasiko”.
Lanak lehenbailehen
has daitezen, Balleko
Udalak nahi duen alter-
natiba adostea gusta-
tuko litzaioke Nafarroa-

ko Gobernuari. Hori bai,
trazatua aukeratzera-
koan, Elizondora sarbi-

de egokia izateak le-
hentasuna duela uste
dute Iruñean.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Herrilan kontseilariak Irurita-Elizondo saihesbidea egiteko aztertzen ari di-
ren lau aukeren berri eman zien udal ordezkariei.

Elizondoko Iturri-Ederra elkarteko
presidente berria Maite Arregi da

Maite Arregi da Elizondoko Iturri-Ederra Ur El-
kargoko presidente hurrengo lau urteetan, apiri-
laren 29an egindako batzarrean erabaki zenez.
Amagoia Sansiñena, Alfredo Astiz, Felix Mena
eta Jesus Mari Karrikiri dira batzorde kide berriak.
Batzarrean etxeko uraren prezioa  bi xentimo igai-
tea erabaki zen (litroa 0,22 euro) eta industria-
koa lau xentimo (litroa 0,31 euroan da orain).

Baztango
Eguna
ospatu dute
Mexikon

Aurten ere, maia-
tzaren 1ean ospatu du-
te Mexikon bizi diren
baztandarrek Baztan-
go Eguna. Alfonso ai-
tak emandako meza-
ren ondotik, Baztan-
zopak, Txuritabeltz, Pi-
perrada , azpizuna sal-
tsan eta sagar-tarta
izozkiarekin bazkaldu
zuten. Bazkal ondoan,
Virginia Aleman Baz-
tango alkateak igorri-
tako eskutitza irakurri
zuen Juan Jose Arrie-
tak. Gero omenaldi xu-
me bat eskaini zitzaion
Luis Alberto Barbere-
na soinujoleari, Aita Al-
fonso apezari, Alber-
to Carrera Euskal Etxe-
ko abesbatzako zu-
zendariari eta Nafa-
rroako Kutxako or-
dezkariari, bazkariko
ardoa eskaintzeaga-
tik. Gero, musika adi-
tu, dantzan, musean
edo herri kirolean ari-
tzeko txanda ailegatu
zen. Mariatxiek ere be-
re lana aski ongi bete
zuten besta baztan-
dar-mexikar honetan.
Indarrak berreskura-
tzeko, antolaketa ba-
tzordekoek bokadilo-
ak prestatu zituzten
afarirako eta honela,
besta goizaldera arte
luzatu zen.

BAZTAN
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Margari eta Koro
Urdazubi eta Zuga-

rramurdiko zaborrak eta
hondakinak,Bizi Garbia
Herrien Arteko Sindika-
tak biltzen ditu. Elkargo
honetan bilduak daude,
gure bi herriekin bate-
ra, Ahetze, Ainhoa, Ar-
bona, Basusarri, Bidar-
te, Donibane-Lohizune,
Senpere eta Sara. Urte
hasieran, birziklapena
egin ahal izateko zabo-
rrontziak jarri ziren. He-
rritarren lana da klase
bakoitzeko  zaborrak eta

hondakinak bereizi eta-
bakoitza bere edukion-
tzian sartzea. Baina,
nonbait, lan hori ez da
behar bezain ongi be-
tetzen Urdazubin eta Zu-
garramurdin. Adibidez,
botoilak eta berinazko
ontziak biltzen dituen
edukiontzi berdeetan
ezin da baxerarik, por-
tzelanarik edo loreon-
tzirik sartu; edo plasti-
ka edukiontzi urdinean
ezin da poliestirenozko
ontzixkak, esnekien on-
tziak, gaineko estalkiak,

zakuak, plastikazko fil-
mak, olio botoilak edo
jostailuak sartu. Etxeko
kartoinak eta janari bri-
kak biltzeko jarri diren
edukiontzi gorrietan ez
dira kartoinezko ontzi zi-
kinak edo ondarrekila-

koak sartu behar ezta
paper zikinik ere pape-
raren edukiontzian.

Bertso-afaria
Azketan

Akelarre elkarteak
antolaturik, apirilaren

29an Bertso afari bat an-
tolatu zen Zugarramur-
diko Azketa jatetxean.
Jexux Mari Irazu eta
Amets Artzallus izan ge-
nitugun gure artean, eta
egia erran, izigarriko gi-
ro pullita sortu zuten.

Zaborra behar den
ontzian sartzeko
eskaria egin dute
Ongi bereizten ez bada,
birziklapena trabatu egiten da

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

ARTXIBOKOA

Edukiontzi dotoreak jarri baldin badira ere, oraindik ez omen dugu zaborra
behar bezala bereizten.





ttipi-ttapa
Nafarroako Gober-

nuaren 2005-2008 Toki
Azpiegitura Planaren
barrenean, eskualdeko
zenbait lan egiteko edo
osatzeko dirulaguntzak
banatu dira.

Aranon, 2004ko Pla-
nean emandako dirula-
guntza gaurkotu da, hi-
lerria handitu eta berri-
tzeko.   Inberts ioak
10.034,77 euroko igoe-
ra izan du eta honi,
2.809,89 euroko dirula-
guntza berria dagokio.
Gaur egun, 700 metro
koadro ditu hilerriak eta
ormigoizko kaleak egi-
nez txukunduko da. Sa-
rreran estalpea ere egin-
go da eta argi eta ur-
hornidura berriak eza-
rriko dira.

Elgorriagan, balne-
ariora doan bidea zola-
berritu eta argia jarriko
da. 186.259,96 euroko
inbertsioa eginen da eta
Azpiegitura Planetik
93.125,48 euro jasoko
dira. Zola egokitu eta
moldatzerakoan, ten-
tsio-altuko sarea bide-
ratzeko tuboa sartuko
da eta 15 farola jarriko
dira. Harrizko bankuak,

baranda eta seinaleak
ere jartzeko asmoa da-
go.

Goizueta eta Ara-
non, 13.507 inbertsioa
aurrikusia dago, 1.000
litroko edukiera duten
zaborrontziak erosteko.
Nafarroako Gobernua-
ren dirulaguntza 9.240
eurokoa izanen da.

Leitzako hilerria mol-
datzen 26.887,15 euro-
ko inbertsioa eginen da
eta Iruñetik etorriko den
dirulaguntza 18.346,53
eurokoa izanen da. Gaur
egun dagoen pasabidea
moldatu eta beste berri
bat eginen da zeharka.
Eskailerak ere jarriko di-
ra.

Malerrekako Man-
komunitateak105.000
euroko dirulaguntza har-
tuko du. Gibeletik kar-
gatzen den kamioi kon-
paktatzailea erosten
150.000 euro gastatu-
ko ditu Mankomunitate-
ak. 

Zubietan, azkenik,
ura ponpatzeko bi bon-
ba jarriko dituzte Aur-
tizko depositotik Zubie-
takora ura eramateko.
Horrekin batera, 2.200
metro tubo jarriko di-

tuzte, ura ekartzeko egin
den zuloa aprobetxatuz
eta beste 500 metro mo-
du independientean sar-

tuko dira. Denetara
365.018,32 euroko in-
bertsio ekarriko du obra
honek, eta horretatik

252.319,39 euro Nafa-
rroako Gobernuko diru-
laguntzarekin ordain-
duko da.
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Eskualdeko hainbat
lan osatzeko
dirulaguntzak
onartu ditu
Nafarroako
Gobernuak
2005-2008 Toki Azpiegitura
Planaren barrenean

AZPIEGITURAK

ARTXIBOKOA

Argindarra ailegatu da Urritzateko Bidegorrietara
Urritzateko Bidegorrietako Juan Mariskok, Mari Carmen Etxebertz-ek eta Jo-
se Mari eta Antonio semeek piletan eta gasean gutiago gastatu beharko du-
te hemendik aitzinera. Maiatzaren 11n argindarra jarri zieten, Acciona Solar
enpresak egindako  instalazioari esker. Inaugurazio ekitaldian, Javier Etxar-
te Nafarroako Gobernuko Nekazaritza, Abelzaintza eta Elikadura kontseila-
ria, Virginia Aleman Baztango alkatea eta hainbat zinegotzi izan ziren.
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Franck DOLOSOR
Badira 10 urte jane-

ko, Oxtikenekoak el-
karte kulturala sortu ze-
la. Oxtikenea etxea due-
la 10 urte erosi zuen he-
rritar talde batek eta ge-
roztik ekitaldi andana
egin da osoki xahar be-
rritua izan den etxe hor-
tan. 10 urtez, euskal kul-
tura zabaltzea izan da
elkarte eta etxe horren
ardatz nagusia, hala no-
la olerki egunak, kantu
xaharren egunak, hi-
tzaldiak, herriko besten
animazioak eta aterpea
eskaintzea herriko edo-
zein elkarteri bilkurak
edo animazioak egite-
ko.

Hamargarren urte-

betetzea ospatzeko,
besta eguna prestatu
dute. Eguerdian bazka-
ria izanen da eta arra-
tsaldean bi kontzertu
izanen dira Tapia eta Le-
turia, eta Ekintza talde-
ekin.

Herri Urrats
Aurten ere, Euskal

Herri osoko euskaltza-
leen topalekua bilakatu
da aintzira.

Aurtengo irabaziekin
Ziburuko eta Larzaba-
leko kolegioen zati bat
ordainduko dituzte. Zi-
buruko kolegioa burui-
lean irekiko da eta Lar-
zabalekoa heldu den ur-
tean altxatuko dute. Se-
askak 3,6 miliun euro-

ko prestamua egin du
20 urtez bi ikastegiak
pagatzeko.

Bateria
fanfarreak

Bateria fanfarren
lehiaketa ospatu zen
Senperen maiatzaren
lehen asteburuan.

La Joyeuse Che-
vancelaise, Charentes
Maritimes departamen-
duko taldeak irabazi du
zoingehiagoka hori eta
beraz heldu den urteko
lehiaketa haiek antola-
tuko dute.

Layrac-eko gaskoin
gazteak eta Senpereko
Emak Hor bigarren eta
hirugarren izan ziren. Bi
egunez, musika doinuak

nagusitu ziren herrian.
Emak Hor-eko gazteek
musikari eta kantari do-
haiak erakutsi zituzten

Xalbadorren heriotza
kantatuz bertze musi-
kari batzuen laguntza-
rekin.

Oxtikenekoak elkarteak
besta giroan ospatuko
du hamargarren
urtebetetzea
Milaka euskaltzalek bat egin dute
aurten ere Iparraldeko ikastolekin

SENPERE

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Pilotari onak izan dira beti herrian eta biharko kirolariak ere erne prestatzen
ari dira pilotazaleen laguntzarekin.

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Ravon jaun andereak urrezko eztaiak ospatu di-
tuzte berriki. Ohiturari jarraikiz, herriko etxearen
oroitarri bat ukan dute.



Laetitia eta Sandrine
Sarako mendi itzulia

ekainaren 4ean iraga-
nen da, Axuria mendi-
zale elkarteak antolatu-
rik. Gutti gora behera 45
kilometroko ibilbidea iza-
nen da. Izen emaiteak
egunean berean eginen
dira,  abiatu aintz in
6:30etik goiti sarako po-
likiroldegian 10 euro or-
dainduz. Abiatzeak 7ak
eta 8ak artean egingo
dira eta heltzeak arra-
tsaldeko 4ak eta 8ak ar-
tean izanen dira. Ibilta-
ri bakotxak parte har-
tzeko txartel bat izanen
du (beharrezkoa jan eta
edan tokietan eta kon-
trol gunetan). Ibilbidea
egiteko guttienez 9 or-
du edo gehienez 12 or-
du beharko dira. Martxa
hori bi urteetatik behin

antolatua da. Xeheta-
sun gehiago kirol orrie-
tan.

Merkatua 
Bigarren aldiko mer-

katua antolatua izanen
da herriko plazan oste-
gun guziz. Ekainaren
1ean hasiko da eta irai-
laren bukaera arte. 

Pleka trinketeko
pala txapelketa 

Pala txapelketaren fi-
nalak jokatu dira apiri-
laren 29an: 

1maila: Suzanne Ca-
rricaburu, 50; Bergerot
Halsouet, 41. 

2 maila A:Sorhouet-
Halsouet, 50; Oyarza-
bal Hanchordoqui, 42. 

2 maila B: Meharu-
Parris, 50; Harriet-Ha-
rriet, 40.

3 maila: Tellechea
(Patxi Jaureguik ordez-
katua) Inchausti, 50; Or-
gogozo-Ourkia, 44.

"Pleka gizon plaza gi-
zon" Ortiz Laurent izan
da. Partidak bukatu eta
bazkari baten inguruan
segitu dute eguna giro
onean. 

Dromedarioaren
sortzea 

Gertakari arraro bat
iragan da "Etxola" ani-
maleen parkean, dro-
medario bat sortu dela-
ko. Jabeek, Kattin eta

Martine ahizpek, Gaxu-
xa deitu dute. Animale
honen inguruan, mun-
du guzitik etorritako ber-
tze 300 bat animale ikus-
ten ahal dira. Parkea de-
neri idekia da, zirkuitu
bat antolatu dute. Haien
ibilaldian bisitariek aur-
kitzen ahal dituzte infor-
mazio desberdinak ani-
maliei buruz. Parkea
egunero idekia da goi-
zeko 10:00etatik 19:00-
ak arte, apirilaren has-
tapenetik urriaren bu-
kaera arte.  Lizarietako
bidean aurkitzen da. 

Errugbia 
Aur ten  S a rako

errugbi elkarteak erre-
serba talde bat osatu
du, ezin pentsatua ze-
na batzuentzat duela
hilabete batzu. Gaine-
ra sasoin eder bat egin
du erreserbak, maia-
tzaren 6ean larunba-
tarekin erdi finala jo-
katu dute Mendikoten,
Pomarez taldearen
kontra, bainan galdu
dute 14-11. Zorionak
erreserba taldeari, eta
heldu den urte arte!
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Sarako Itzulia
ekainaren 4an
iraganen da
45 kilometro inguruko ibilbidea
egin beharko dute mendizaleek

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

Zazpiak Bat Kanboko Dantzari Ttiki Egunean
Urte guziz bezala Euskal Dantzarien Biltzarrak antolatu du Maiatzaren 8an
Dantzari ttiki Kanbon. Elgarretaratze hortan Ipar euskal herriko mila haur
bildu dira, Saratik 30 haur parte hartu dute.

SARA
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EZKONTZAK
Jose Javier Alduntzin Gastearena eta
Miren Gurutze Otxoteko Telletxea, Lei-
tza eta Lesakakoa, apirilaren 28an.
Miguel Angel Zambón Di Genaro eta
Esther Romano Gonzalo, Mar de Plata-
koa (Argentina) eta Berakoa, apirilaren
22an.
Xabier Iantzi Mitxelena eta Patricia Erran-
donea Astondoa, Berakoak, apirilaren
29an.
Xabier Erkizia Martikorena eta Marta
Font Cifre, Lesaka eta Bartzelonakoa,
Beran, apirilaren 29an.
David Edmond Joachim Ollivier era Ma-
rie-Helène Lissardy, Sarakoak, maia-
tzaren 6an.
Tomas Kortea Sarratea eta Izaskun Ipa-
rragirren Etxartea, Ziga eta Elizondokoa,
maiatzaren 6an.

SORTZEAK
Ugaitz Ugartemendia Mendizabal, Lei-
tzakoa, apirilaren 23an.
Oihane Txoperena Zabaleta, Leitzakoa,
apirilaren 29an.
Sharik Yuyarik Lopez Bonilla, Leitza-
koa, apirilaren 29an.
Oier Castilforte Cantero, Berakoa, api-
rilaren 18an.
Julene Mitxelena Lasaga, Berakoa, maia-
tzaren 2an.
Naiara Ubiria Sunsundegi, Lesakakoa,
apirilaren 18an.
Victoria Jimenez Etxeberria, Oieregikoa,
apirilaren 26an.
Izaro Arretxea Mikeo, Iturengoa, apirila-
ren 21ean.
Ane Telletxea Iraola, Igantzikoa, maia-
tzaren 4an.

HERIOTZAK
Felicitas Zabaleta Aierdi, Leitzakoa, api-
rilaren 29an, 86 urte.
Julia Etxenike Laurnagarai, Arraiozkoa,
apirilaren 29an, 82 urte.
Juana Indart Taborga, Arizkungoa, api-
rilaren 30ean, 89 urte.
Paula Askunze Etxart, Amaiurkoa, maia-
tzaren 1ean, 84 urte.
Francisco Alduntzin Zabaleta, Leitza-
koa, maiatzaren 3an, 79 urte.
Juan Etxeberria Egui, Berakoa, maia-
tzaren 5ean, 89 urte.
Jose Ordoki Mitxelena, Igantzikoa, maia-
tzaren 5ean, 86 urte.
Jaione Mutuberria Mendikoa, Narbar-
tekoa, maiatzaren 6an, 18 urte.
Germaine Weyland, Sarakoa, maiatza-
ren 2an.
Michel Txapartegi, Sarakoa, maiatzaren
7an.

Maria Luisa
SORONDO ZAPIAIN

2006ko apirilaren 28an hil zen 
Irunen, 95 urte zituela.

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA.

Jaione 
MUTUBERRIA MENDIKOA

(1987-XII-19/2006-V-06)
Zure irri ta alaitasunez maitemindu nin-
tzen eta berehala nere bihotz barruraino
sartu zinen. Elkarrekin momentu onak
eta txarrak pasatu ditugu baina beti au-
rrera, familian ere onartua eta maitatua
izan zara. Nere zoriontasuna osoa zela-
koan eta orain zu betirako agurtu beha-
rra, ez zaituz inoiz ahaztuko. Bihotzean
eramango zaitut Jaione maitia. Muxuak.

ZURE MUTIL LAGUNA JOSEBA CORTEA ETA FAMILIA.
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Aitor AROTZENA
Mendian ibiltzea mai-

te dutenek eta gure es-
kualdean egiten diren
mendi itzulietan parte
hartzeko gogoa dutenek
aukera ederra izanen
dute datozen hiru igan-
detan, Arantza, Baztan
eta Sarako Mendi Itzu-
liak eginen baitira bata
bertzearen ondotik.

ARANTZAKO ITZULIA
MAIATZAREN 21EAN

Arantzako Ekaitza el-
karteak eta Gazte Asan-
bladak antolatutako
Arantzako Itzulia igan-
de honetan, maiatzaren
21ean eginen da. He-
rriko plazatik abiatu eta
leku berean akabera
emanen zaio ibilbidea-
ri. Bitartean, Arrata erre-
katik jautsiz, Aranibar
baserria, Unanu, Itsas-
zelaia, Izu, Oilargata,
Ibintza, Ekaitza, Illurdi,
Mairubaratzeta eta Ze-
puruko tontorrak pasa-
tuko dituzte ibiltariek.
Guzira 30 kilometroko
itzulia izanen da eta
Mendaurrera joateko
hautua egiten dutenek
kilometro pare bat gehia-
go eginen dute. Ohikoa
denez, ibilbidean horni-
dura eta osasun zerbi-
tzuak eskaintzeko pos-
tuak izanen dira.

Ibilbidean parte har-
tzeko izen-ematea goi-
zeko 6:30etik 8:00eta-
ra eginen da eta zortzi
euro ordainduko ditu
partaide bakoitzak. In-
f o rmaz io  geh iago ,

www.arantza.net web-
orrian edo 617 23 9361
eta 647 759140 telefo-
noetan eskura dezake-
zu.

BAZTANGO
XIII. MENDI IBILALDIA
MAIATZAREN 28AN

Baztango Mendigoi-
zaleek antolatutako
Baztango XIII. Mendi ibi-
laldia maiatzaren 28an
eginen da, Elbete eta
Elbete artean. Parte-
hartzailen izen ematea
eta irteera Elbeteko pla-
zan izango dira, goize-
ko 6:30etik 7:30era. Ai-
tzinetik izen emateko
aukerarik ez da izanen.

Izen ematearen tru-
ke 10 euro ordaindu be-
harko dute federatuek
eta 12 euro federatuak
ez daudenek. Martxak
Elbeten du irteera eta
bukaera. Ibilbidearen lu-
zera 34 kilometrokoa da
eta guztira egin beha-
rreko malda edo alda-
pek 1.700 metroko des-
nibela osatzen dute.

Ibilbidean igaroko di-
ren lekurik garrantzi-
tsuenetakoak hauek di-
ra: Elbete, Oketako le-
poa, Burgako gaina,
Arrainetako gaina, Xo-
rroxineko ur jauzia, Na-
bileko gaina, Arizkungo
Ordoki, Ameztiko gaina
eta Elbete.

Ibilbidea erregula-
tzeko 4 kontrol ezarriko
dira: Oketako lepoan,
Basabarren, Iñarbegin
eta Ordokin (Arizkun).
Izan ere, Baztango Men-

digoizaleek azpimarra-
tu nahi dute ibilaldia erre-
gulatua izanen dela eta
ez dute, inola ere, lehia-
kortasuna bultzatu nahi.
Azkenik, erran beharra
dago, ibilbidean hainbat
dolmen eta monumen-
tu megalitiko ikusi eta
Baztan Ballarako pai-
saietaz disfrutatzekote-
ko aukera izanen dela.

SARAKO ITZULIA
EKAINAREN 4AN

Sarako mendi itzulia
ekainaren 4an iraganen
da Axuria mendizale el-

karteak antolaturik. Gu-
tti gora behera 45 kilo-
metroko ibilbidea iza-
nen da. Saratik hasiko
da eta Zuhalmendi, San
Inazio, Iturriadarreta, La-
rrun, Lizuniaga, Ibante-
li, Lizarrieta, Saibe-
rri,Urioko erreka, Atxu-
ria, Zugarramurdi, gai-
nekomenta tokietan bar-
na ibiliz, berriz Sarara
itzuliko. Izen emaiteak
egunean berean eginen
dira,  abiatu aintz in
6:30etik goiti sarako po-
likiroldegian 10 euro or-
dainduz. Abiatzeak 7ak

eta 8ak artean eginen
dira eta heltzeak arra-
tsaldeko 4ak eta 8ak ar-
tean izanen dira. Ibilta-
ri bakotxak parte har-
tzeko txartel bat izanen
du (beharrezkoa jan eta
edan tokietan eta kon-
trol gunetan) Ibilbidea
egiteko guttienez 9 or-
du eta gehienez 12 or-
du beharko dira. Martxa
hori bi urteetatik behin
antolatua da. Xeheta-
sun gehiago www.axu-
ria.monsite.wanadoo.fr
helbidean edo turismo
bulegoan 0559542014.
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Arantza, Baztan eta
Sarako Itzuliak
eginen dira asteotan
Ibilbide gogor bezain ederrak
eskainzen dituzte

Arantza, Baztan eta Sarako itzulietan parte hartzen dutenek, 30 kilometro
baino gehiagoko ibilaldiak izanen dituzte.

MENDIA



Antonio
Etxeberria
garaile
Lesakako
XII. Herri
Lasterketan

Beste Iruña talde-
ko Antonio Etxeberria
korrikalaria nagusitu
zen maiatzaren 7an
Lesakan, Batzoki el-
karteak hamabigarren
urtez antolatutako Ra-
fael Maritxalar herri las-
terketan. Hain zuzen,
Rafa Maritxalar bera
Etxeberriarekin bate-
ra izan zen lasterketa
osoan, baina azkene-
an Beste Iruñakoaren
abiadura-punta gai-
lendu zen. Hirugarren
postua Hossain Kaa-
nacherentzat izan zen.
Emakumeen artean,
Rosa Talavera izan
zen garaile, Uxue Frai-
le eta Lurdes Oiartza-
balen aitzinetik. Kate-
goria ezberdinetan 200
korrikalari atera ziren.

A.A.
Maiatzaren 18an eta

19an Egipton jokatuko
den Skeet Olinpikoko
Munduko Kopan parte
hartuko du Jone Fago-
aga tiralari lesakarrak.
Proba honen ondotik,
denboraldiko hitzordu-
rik garrantzitsuena eto-
rriko da: abuztuan, Kro-

azioako Zagreb hiribu-
ruan jokatuko den Mun-
duko txapelketa. Ber-
tan, 2008ko Pekingo
Olinpiadetan parte har-
tzeko hiru txartel bana-
tuko dira.

Jone Fagoaga ez da
tituluak irabazteaz as-
pertzen. Apirilaren 22
eta 23an Irunen jokatu

zen Skeet Olinpikoko
Espainiako Kopa iraba-
zi zuen. Gainera,aitzine-
tik berak zuen Espainia-
ko errekorra berdindu
egin zuen, 75 plateretik
66 hautsi baitzituen.  Ai-
tzinetik, Erregearen Ko-
pa irabazi zuela kontuan
hartuz, garaipenez ga-
raipen dabil lesakarra.

Joneri, etxean ber-
tan atera zaio kontra-
riorik gogorrena. Izan
ere, 16 urte bete berriak

dituen Itsaso ahizpa bi-
garren izan zen Espai-
niako Kopan, 59 plater
hautsita.

A.A.
Koteto Ezkurra erre-

montean izan den pilo-
taririk onena dela inor
guttik jartzen du zalan-
tzan: 9 aldiz jantzi du
buruz buruko txapela eta
binaka jokatzen duene-
an, abantaila handia
ematen du gibelean.
Erremontearen mito bi-
zia da.

Aurten, lehen aldiz,
erremontelaririk osoe-
na erabakitzeko Insalus
Masterra antolatu da.
Pilotariek, hirunaka, bi-
naka eta banaka aritu
behar izan dute, kantxa
osoan nahiz zazpiaren
barrenean. Koadroko
lau pilotari onenak hasi
ziren: Koteto bera, Iña-
ki Lizaso, Zeberio II eta
Eizagirre. Lizasok min
hartu eta Migel Mari
Urrutia saldiastarrak
hartu zuen bere lekua.

Batzuen ustez, txapel-
keta hau handiegi hel-
du zitzaion Urrutiari,
duela hiru urte debuta-
tu zuela kontuan hartuz.
Baina Saldiasko atze-
lariak onenen artean da-
goela erakutsi du. Le-
henbiziko partida aisa
galdu egin zuen Ezku-
rrarekin, baina bigarre-
nean Zeberio II mende-
an hartu eta finalerako
txartela eskuratu zuen.
Apirilaren 29an jokatu-
tako finalean, berriz ere
Koteto izan zuen aurrez
aurre Urrutiak. Baina
oraingoan lehia estua
izan zuten. 30-31 au-
rretik izan zen Saldias-
koa, baina azkenean,
Ezkurra txapeldun han-
diaren jakinduria na-
barmendu eta 35-32 na-
gusitu zen. Meritu han-
dia izan zuen Kotetoren
partidak ere, 14-11ko-

an oinazea soma-
tu baitzuen izte-
rrean. Halere, la-
nean segitu zuen
eta Maisuetan
Maisu dela na-
barmendu zuen:
«Partida gogorra
izan da eta ez
eroso jokatu dut,
aun i tz  jokatu
duen arerio ba-
ten kontra».

Etorkizun hur-
bilean itzal egiten
ahal dion beste
erremontelari bat de-
la erakutsi zuen Urru-
tiak: «Oso kontentu na-
go, buruz buruko txape-
la lortu dezakedala era-
kutsi dut. Ezkurrak pa-
liza emanen zidala erra-
ten zidan jendeak, bai-
na nere lana ongi bete
dut, hobekuntza fisikoa
somatu dut, baina ha-
lere bada zer hobetu».
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Koteto Ezkurra Maisu eta 
Urrutia ikasle aurreratua
Doneztebarra saldiastarrari doi-doi nagusitu
zitzaion Insalus Masterreko finalean

Jone Fagoaga lesakarra
Munduko Kopan arituko da
Maiatzaren 18an eta 19an Egipton jokatuko da

SKEET OLINPIKOA

UTZITAKO ARGAZKIA

Jone eta Itsaso Fagoaga ahizpak, Espainiako Ko-
pan txapeldun eta txapeldun ordea izan ziren.

ATLETISMOA
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AGENDA
egunez
egun

g MENDI ATERALDIAK

ARANTZA
Maiatzaren 21ean
Arantzako Itzulia antolatu
dute Ekaitza elkarteak eta
Gazte Asanbladak.
Xehetasunak 32. orrian.

BAZTAN
Maiatzaren 28an Baztango
XIII. Mendi Ibilaldia antolatu
dute Baztango
Mendigoizaleek, Elbete-
Elbete ibilbidearekin.
Xehetasunak 32. orrian.

SARA
Ekainaren 4an Sarako XI.
Itzulia antolatu du Axuria
mendi taldeak. Xehetasunak
32. orrian.

SUNBILLA
Maiatzaren 28an Fonda,
Buztitz, Apagola,
Gartzunborda, Munitto,
Sunbilla ibilbidea antolatu du
Ulibeltzak mendi taldeak.

g ERAKUSKETAK

BERA
Maiatzaren 6tik 20ra Jose
Mari Pastor Elgorriagaren
«Artzai» erakusketa Kultur
Etxean. Astelehenetik
larunbatera 18:00etatik
20:00etara.
Maiatzaren 22tik 26ra
Elkarrekin ekiten diogu
erakusketa antolatu du
Kultur Etxean Cederna-
Garalur elkarteak,
16:00etatik 18:00etara.

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.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

ORTZEGUN ETA ORTZIRALEKO SAIOETAN

Yoga eta babes zibileko
boluntarioen lana ikusgai
Yoga, lasaitzeko eta norberak be-
re burua hobekiago kontrolatzeko
disziplina da. Eskualdean, orain-
dik gutti ezaguna da, baina ausart
batzuk astean ordu pare bat de-
dikatzen diote. Ttipi-ttapa Tele-
bistak jakin nahi izan du zer gor-
detzen den yoga hitzaren gibele-
an. Hori dela eta, ortzegunean,
maiatzak 18, gaueko 21:05ean,
Begoña Altzugarai Lesakako yo-
ga irakasleak zer den, nondik da-
torren eta nola praktikatzen den
azalduko digu.
Biharamonean, maiatzaren 19an,
ortziraleko erreportaian, babes zi-
bileko bolondresen egunaren ka-
ri egin den simulakroa eskainiko

du ttipi-ttapa telebistak, arratseko
21:05etik aitzinera. Berako Arkai-
tza harrobietan, harri erorketa izan-
da, auto batzuk azpian harrapatu
ditu. Babes zibileko sail ezberdi-
nek nola lan egiten duten ikusten
ahalko duzue. Zakurrekin, giza-
kien miaketa, suaren itzaltzea, kol-
patuak izan direnekin lehenbizi
egin beharrekoak, psikologoen la-
na eta bertze hainbertze irudika-
tu zituzten  maiatzaren 13an eta
horiek ikusteko modua izanen du-
zue ttipi-ttapa telebista sintoniza-
tuz gero. Berako suhiltzaile par-
keak ehun urte bete dituela eta
egin da Babes Zibileko Bolondre-
saren Eguna Beran.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 38,00 E (-1,00)

Zerri gizena
1,150 E kiloa.   (=)

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

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 288,00 (+18,00)

Aretze nabarrak:
urruxak 180,00  (=)
idixkoak 225,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,95/3,05
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 28tik maiatzaren 5era bitarteko prezioak)

Lendakaris Muertos,
haien esanetan talde ko-
mertzial bat, eta zentro-
koa, gure kontzientziak
astintzeko asmoz itzuli
da (hala bedi) kanta sor-
ta berriarekin, eta ziu-
rrenik gandor bat baino
gehiago tentetuko da.
Sortu zirenetik bi urte es-
kas pasa badira ere, Len-
dakaris Muertosek ibil-
bide meteorikoa gauza-
tu du: Mirafuenteseko
gaztetxean Hurto talde-
arekin lasai aritu badira,
Salamancako Multiusos
aretoan Exploited bide-
lagun izanda ere ez di-
ra kikildu. Berezkoa du-
ten ezinegon horrekin 50
kontzertu eman dute
2004ko martxoa eta
2005eko azaroa bitarte-
an. Ondoren, «Se habla
español» honetan aur-
kezten dituzten hamasei
kanta berri hauek kon-
posatu eta grabatzeko
astia izan dute, beraien
lanekin segituz. Garai
hauetako punkiak nola-
koak diren ulertzeko abi-
dibide argiagorik!

Se habla español

GOR, 2006
Lendakaris Muertos

DISKAK
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Castillo Suarez altsasuarra-
ren poema-liburu berria; bere
estiloari jarraituz, poema zu-
zen eta bortitzak egin ditu, gi-
zon-emakumeen arteko ha-
rremanetan sortzen diren zau-
rietan arakatuz, umorearen eta
probokazioaren bidez. Hiz-
kuntza loratu eta metaforen
ordez eguneroko mintzaira da-
rabil, zehaztasunez bezainbat
iradokizunez beteriko testue-
tan. Paradoxikoa dirudien
arren, bere poemak aldi be-
rean dira adierazpen sendo

eta biribilak, batetik, eta anbi-
guotasunez jantzitako enig-
mak, bertzetik. Castillo Sua-
rez (Altsasu, 1976) Euskal Fi-
lologian lizentziatua da, Sa-
kanako Euskara Zerbitzuko
burua, eta hainbat komunika-
bidetako kolaboratzailea; ho-
rrez gain edo gainetik, baina,
gure poesiako pertsonal eta
berezienetakoa bihurtu da ur-
te gutxian. Orain arteko bere
poema-liburuak; «Mugarri es-
taliak» (2000) eta «Spam po-
emak» (2004) izan dira.

LIBURUAK

Bala hutsak

Castillo SUAREZ

35353535353535353535353535
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g SOLASALDIAK

ELIZONDO
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 15etik 25era eta
maiatzaren 29tik ekainaren
8ra informatika eta internet
lantzeko hastapenak
Arizkunenean. Izen ematea
doan 948 131832 (Iturbrok).

g ANTZERKIAK

LESAKA
Maiatzaren 27an Zirika
Zirkus taldearen «Zorionak»
haurrentzako antzezlana
Kasinoan 17:00etan.
Antzerki-tailerrak ere izanen
dira konbentuan.
Antolatzailea: Arrano
Elkartea. Laguntzaileak:
Leaskako Udala eta
Nafarroako Gobernua (Arte
eta Kultura).

g KONTZERTUAK

BERA
Maiatzaren 23an Joseba
Irazokik kontzertua eskainiko
du Kultur Etxean 22:30etan.
Sarrera: 4 euro. Berako
Kultur Batzordeak antolatua.

ELIZONDO
Maiatzaren 20an Barricada
taldearen kontzertua Lur
diskotekan, 0:30etan.

2006ko urtarrilaren
4an, joan den urteko
abenduaren 30eko
1614/2005 Erret De-
kretua indarrean sar-
tu zen. Dekretu honen
arabera, «ekologiko»,
«biologiko», «organi-
ko», «bio» eta «eco»
izendapenak, pro-
dukzio ekologikoari
buruzko arauak erres-
petatuz lortu diren pro-
duktuek bakarrik era-
biltzen ahal dituzte.

Orain arte, «eco»
eta «ekologiko» izen-
dapenek produkzio
ekologikoaren bitar-
tez egindako produk-
tuak identifikatzen zi-
tuzten. «Bio» izenda-
pena, aldiz, modu li-
brean erabil zitekeen,
eta ez zuten bakarrik
produktore ekologi-
koek erabiltzen. Be-
raien produktuak izen-
dapen hori erabiliz ko-
merzializatzen zuten
enpresa batzuk ere
erabiltzen zuten, kali-
tate itxura eman as-
moz, baina produkzio

ekologikoan behar di-
ren metodoekin ino-
lako zerikusirik gabe.
Be raz ,  p roduk tu
hauen fabrikanteek
izendapena aldatu be-
harko dute, legea be-
tetzeko. Araudia urta-
rrilaren 4an indarrean
jarri zen arren, bio
marka 1991. urtea bai-
no lehen eskatu zu-
ten enpresek urte ho-
netako uztailaren 1a
arteko epea izanen
dute beraien produk-
tuen izena aldatzeko.

Irache Kontsumi-

tzaile Elkartetik mer-
kataritza zentro ez-
berdinetara jo dute,
izen aldaketarekin ha-
si ote diren jakiteko.
Enpresa batzuk be-
raien marken izenak
aldatu dituzte eta
«bio» jarri ordez «bi»
jarri dute. Bertze ba-
tzuetan, adibidez Bio
Don Simon zukuetan,
Pascual-en Bio Fru-
tas, Bioclesa edo Da-
noneren Bio Activia-
ren kasuan, oraindik
ez da aldaketarik egin.

Irache elkarteak

begi onez hartu du le-
gediaren aldaketa, ho-
nela kontsumitzaileak
argi eta garbi jakinen
baitu noiz hartzen
duen produktu ekolo-
giko bat eta noiz ez,
bere informaziorako
eskubidea sendotuz.
Iracheren ustez ego-
kia izanen litzateke
araudi berriari buruz-
ko informazio kanpai-
na egitea, kontsumi-
tza i lee i  p roduk tu
hauen ezaugarriei bu-
ruzko ezagutza eta
konfidantza emateko.

Bio eta Eco izendapena ekologikoki
egindako produktuentzat bakarrik
Bertzeek izena aldatu beharko dute uztailaren 1a baino lehen

JAKIN BEHARREKOAK

Orain arte
«Bio» izenda-
pena modu li-
brean erabil zi-
tekeen. Enpre-
sa batzuk izen
hori erabiltzen
zuten kalitate
itxura eman
asmoz, baina
produkzio eko-
logikoak eska-
tzen dituen
baldintzak bete
gabe.
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luke. % 678 040846.

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

orduz eta larunbat eta igan-

detan 3 ordu eguerdian eta

3 arratsean. Udan ere kon-

tratua egiteko aukerarekin.

% 948 631632 edo 619

913375.

630881.

BERA. Iturlandeta karrikan

135 m2ko lokal komertziala

errentan ematen da. % 948

630371.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Musika ordenagailu bidez

eskaintzen dugu (ezkontzak,

kinto bestak, afariak, des-

pedidak…). % 653 709976.

LANA
301 Eskariak
Esperientzia duen kamare-

roa eskaintzen da udako jaie-

tan gauez ostatuan lanean

aritzeko. % 619 000684.

Emakume batek ilunaba-

rretan lan egin nahi du,

20:00etatik aitzinera, Bera

edo Lesaka inguruan. %948

630290.

Mutil gazte batek Baztan-

Bidasoa inguruan lan eginen

36 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

eta mobleztatua. Hirugarren

solairua, igogailuarekin. %

649 663864 (Ana).

DONEZTEBE. 85 m2ko pi-

sua salgai. Trasteroarekin.

% 636 948961.

DONEZTEBE. Pisua salgai.

% 653 852143.

DONEZTEBE. Pisu estre-

natu gabea saltzeko. Zazpi

Gurutzeak 2.C. 101 m2, su-

kaldea, komedorea, 3 loge-

la eta 2 komun eta trasteroa.

% 948 630545.

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
ERRATZU edo inguruko he-

rrietan pisu bat erosi nahi da.

% 686 629028.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELGORRIAGA. Pisua erren-

tan ematen da, mobleztatua.

% 686 336169.

ELIZONDO. Pisu moblez-

tatua errentan eman nahi da.

%676 707620 (arratsaldez).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Gaztañaga taber-

na traspasatzen da. 120.000

euro. Erraztasunak ematen

dira. % 699 361194.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
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

ETXEBIZITZAK
101 Salgai
DONEZTEBE. Apartamen-

tua salgai, 82 m2. 3 urtekoa

948 63 54 58

• ELIZONDO.  
- Eraikuntza berriko azken
pisua aparkalekuarekin
salgai. - Apartamentu,
pisu eta unifamiliarra
salgai.
• BIDASOA
- Lur eremuak, baserria
eta unifamiliarra salgai.
• DONEZTEBE.  
- Unifamiliarra 2.000 m2ko
partzelarekin salgai.
- Eraikuntza berriko
pisuak 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. 
INFORMA ZAITEZ! 
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.

GORRITI. Herri erdian 
750 m2ko lur eremua salgai.     
Famili bakarreko etxea 
eraikitzeko baimena dauka.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA

LEITZA. Bigarren eskuko sei
etxebizitza salgai. 
3 logelakoak. 
Prezioa: ± 27 milioi pezeta.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA
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BERA. Ibardingo Benta Mi-

gelen kamarera behar da

eguerdiko zerbitzuan. % 948

631394.

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.

BERA. Jatetxe batean aste-

bururako kamarera behar da.

% 948 631106.

OITZ. Posadan fregaderan

aritzeko pertsona bat behar

da. Larunbat eta igandetan

lan egiteko. % 948 451951.

ELIZONDO. Laster irekiko

den telefonia denda batera-

ko langilea behar da. Eus-

karaz jakitea, informatika eza-

gutzak, jende-aurreko espe-

rientzia eta Baztanen bizi-

tzea baloratuko da. Kurriku-

luma bidali Elizondoko 57

Posta Kutxara maiatzaren

24a baino lehen. % 664

520646.

ETXALAR. Herriko Ostatuan

asteburuetan barran eta as-

tegunez kamarero aritzeko

pertsona bat behar da. % 948

635450.

DONEZTEBE. Ostatu bate-

an emakumea behar da gra-

biketarako asteburuetan. %

948 450383.

BERA. Jatetxe batean pla-

ter konbinatuak eta egune-

ko menuak egiteko espe-

rientzia duen sukaldaria be-

har da. % 654 385363.

DONEZTEBE. Ameztia os-

tatuan lan egiteko esperien-

tzia duen neska arduratsua

behar da. Euskalduna izatea

eskatzen dugu. Interesatuek

ostatutik pasatu behar dur-

te.

BERA. Ostatu batean zer-

bitzaria behar da, egunero

lan egiteko. % 948 631632.

Kamioi osoa salgai jubila-

zioarengatik, tarjeta eta la-

narekin. ADR enpresa, Smitz

plataforma, antivuelco. lan

ona eta prezio ona. % 948

630576 edo 628 025128.

Kamioi osoa salgai, lana-

rekin. 2000. urtekoa. Bobi-

nak eramatekoarekin. % 639

775830.

Elbarri fisikoak. Nafarroa-

ko Diputazioan abudo sar-

tzeko. Informazioa doan. %

948 199596.

Sukaldariak, sukalde la-

guntzailea. Abudo sartze-

ko Nafarroako Diputazioan.

Asteburuak libre. 1600 e/hi-

labetea. Informazioa doan.

% 948 199596.

Harreragileak, telefonis-

tak. Lanpostu libreak udale-

txetan eta Nafarroako Dipu-

tazioan. 1.100 e/hilabetean.

Informa zaitez. % 948

199596.

Haur zaindariak, hezitzai-

leak. Haurtzaindegietan abu-

do sartzeko. Informa zaitez.

% 948 199596.

Mantenimendua. Igeltse-

roak, elektrizistak, iturginak,

lorezainak, 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
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.

Nissan 2.0  hiru plazako fur-

goneta salgai. 113.000 km.

NA-AD matrikuladuna. %

948 631137.

Quad Yamaha Banshee sal-

gai, 350 cc, 2002koa, egoe-

ra onean. Gutti ibilia. Ekipa-

mendu doblea. % 687

052867 (19:00etatik aurrera).

Citroen ZX autoa salgai, NA-

AM matrikuladuna. Arras

egoera onean.  % 680

343337.

ANIMALIAK
602 Salerosketak  
Asto arra salgai, 18 hilabe-

tekoa. % 948 634260.

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, Citroen

C15, Galloper 3-5 ate, Opel Frontera Sport.
Suzuki Ignis 4x4 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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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.

Pottoka arrazako zaldia sal-

gai Beran. 6 urtekoa. % 670

489337 (Joxe, 8:00etatik

20:00etara).

Bi poni (zaldi) salgai. %678

860244.

DENETARIK
702 Salerosketak  
10.000 teila arabiar salgai.

% 656 732339.

Etxeko pikarri edo exkin-

harro zaharrak erosiko ni-

tuzke, harri gorriak. % 650

543577.

John Deere enpakadora

salgai, oso egoera onean.

Nahi izanez gero, erremol-

kea ere. 2.100 euro. % 669

260514.

HARREMANAK
801 Agurrak
Berako Begoña Errandonea

Goikoetxeari zorionak maia-

tzaren 10ean urteak bete di-

tuelako. Txanpaina freska-

tzen paratu! Hurbileko baten

partetik.

ARIZKUN
Ordoki industri eremuan

NABE
BERRIAK
Nahi diren m2ak

ADOS INMOBILIARIA
948 451841 Doneztebe
948 580705 Elizondo

GURIA 
INMOBILIARIA
649 805974 Irun
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LUIS MARI be-
ratarrak maia-
tzaren 24an ur-
teak beteko di-
tu. Zorionak eta
muxu bat fami-
liaren partetik.
Aita, onena za-
ra eta infiniturai-
no maite zaitut.

ZUMAI TXOPE-
RENA EUGIk 8
urte bete ditu
maiatzaren
7an. Zorionak
Lesakako eta
Igantziko fami-
liaren partetik.
Muxu haundi
bat.

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.

JON eta BEÑAT IRIARTE MIKEL-
PERIZENAk maiatzaren 1 eta
10ean bete dituzte 5 eta 2 urte.
Zorionak eta muxu haundi bat fa-
miliaren partetik.

MIGUELek ur-
tea beteko du
maiatzaren
19an. Zorionak
osaba, izeba
eta Garaziren
partetik. Muxu
haundi bat.

XUBAN ELI-
ZONDO GOIA
lesakarrak
maiatzaren
22an 2 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak gure kuku-
xuari Josu, atta
eta amaren
partetik.

JONE ETXEPA-
RE ELRIO bera-
tarrak 5 urte be-
te ditu maiatza-
ren 17an. Zorio-
nak eta muxu
bat Olatz, Izaro
eta familiaren
partetik. Aupa
patata porru!

IMANOLek urtea
beteko du
maiatzaren
18an. Zorionak
osaba, izeba
eta Garaziren
partetik. Muxu
haundi bat.

Igantziko XA-
BIER TABERNA
TELLETXEAk
maiatzaren
27an 6 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxu
handi bat fami-
lia guztien par-
tetik.

JON ABRILek
31 urte bete di-
tu maiatzaren
15ean. Aunitz
urtez eta muxu
handi bat Ane,
Naroa, Andoni,
Mitxeli eta Ain-
hoaren partetik.

ANDONI eta AINHOArentzat, 14 eta
9 urte beteko dituztela maiatzaren
15 eta 23an. Ongi pasatu eta onak
izan, San Juan, Bera eta
Lesakako familien partetik.

ANDONI eta AITOR LAZKANOTEGI
MATXIARENA beratarrek
maiatzaren 12an eta 30ean 9 eta
6 urte beteko dituzte. Zorionak
eta muxu aunitz gure etxeko
«pilotariei». Aita, ama eta Iratiren
partetik.

NAHIA PAGOLA
ROMANO bera-
tarrak maiatza-
ren 29an 2 urte
beteko ditu. Zo-
rionak prezio-
sa! Muxu handi
bat atta eta
amaren lagu-
nen partetik.

NAHIA PAGOLA
ROMANO bera-
tarrak maiatza-
ren 29an 2 urte
beteko ditu. Gu-
re sorgin ttikia-
rentzat muxu
bat atta eta
amaren partetik.
Maite zaitugu.

ALOÑA ETXAR-
TE TELLETXEA
lesakarrak
maiatzaren
13an 4 urte be-
te ditu. Zorio-
nak etxekoen
partetik, sorgin-
txo.

ALOÑA ETXAR-
TE TELLETXEA
lesakarrak
maiatzaren
13an 4 urte be-
te ditu. Zorio-
nak ttio xiriki
eta Iraiaren
partetik.

AINHOA LA-
RRETXEA AGI-
RRE beratarrak
10 urte bete di-
tu maiatzaren
13an. Zorionak
eta aunitz urtez
etxekoen parte-
tik. Belarritik ti-
rakada Oierrek.

Amatxi GERTRU
zorionak! Segi
beti bezain alai
eta niri mimito-
ak egiten izuga-
rri gustoko ditut
eta! Zorionak
eta muxu haun-
di bat familiaren
partetik.

ASIER LARRAL-
DE KORTA lesa-
karrak maiatza-
ren 7an urteak
beteko ditu. Zo-
rionak familia
guziaren parte-
tik eta berexiki
arreba Ainhoa-
ren partetik.

IZARO TORRES
ALEGRIA bera-
tarrak 4 urte
bete ditu maia-
tzaren 9an. Zo-
rionak eta mu-
xu handi bat fa-
miliaren parte-
tik.

IZARO ALDABE
TELLETXEAk 4
urte beteko ditu
maiatzaren
27an. Zorionak
famili guztien
partetik eta be-
rexiki aita, ama
eta Ugaitzen
partetik.

MIGUEL UBIRIA ALZATE lesaka-
rrak urtea beteko du maiatzaren
19an. Aunitz urtez ama-atta, ata-
txi-amatxik, Ane, Nuria, Garazi,
osaba eta izeben partetik. Muxu
haundi bat denen partetik.

NAHIA PAGOLA
ROMANO bera-
tarrak maiatza-
ren 29an 2 urte
beteko ditu. Mu-
xu handiak gure
ttikiarentzat, zu-
re bi aitatxi eta
amatxi, osaba-
izeben partetik.

Lesakako AI-
NARA PALEN-
ZUELA ETXEPA-
REk 6 urte bete
ditu maiatzaren
16an. Zorionak
eta muxuak ya-
ya, aita, ama
eta bereziki Ju-
lenen partetik.

UNAI LEIZA
PEREIRA lesa-
karrak 6 urte
beteko ditu
ekainaren 7an.
Zorionak aita,
ama, Denis eta
familiaren par-
tetik. Muxu
haundi bat.

JULEN MIGELTORENAk eta bere
osaba RAFA MARITXALARek urte-
ak beteko dituzte maiatzaren 14
eta 24an. Zorionak eta muxu
haundi bana famili guziaren parte-
tik.

AMAIUR ES-
TONBA CRUZek
maiatzaren 26-
an 5 urte bete-
ko ditu. Zorio-
nak sorgintxo!
Muxu haundi
bat Etxalarko
eta Irungo fami-
liaren partetik.

ASIER OSES
GAINZA berata-
rrak maiatzaren
23an 8 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak attona,
amona eta osa-
baren partetik.
Segi horrela gol
aunitz sartzen!

Sunbillako
PAUL IRAZOKIri
maiatzaren
19an urteak be-
tetzen dituelako
zorionak aunitz
eta ongi ospa-
tu!

Etxalarko XABIER eta ENEKOk 9
eta 6 urte beteko dituzte maiatza-
ren 14an eta ekainaren 20an. Zo-
rionak famili guziaren partetik.

ASIER OSES
GAINZA berata-
rrak maiatzaren
23an 8 urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxu
bat Saioa, atta
eta amaren par-
tetik. Segi ho-
rrela txistulari!

Berako
AINHOAk 5 urte
beteko ditu
maiatzaren
18an. Aunitz ur-
tez etxekoen
partetik.

ARITZ IRAZOKI
irundarrak 7 ur-
te beteko ditu
maiatzaren
29an. Zorionak
atatxi, amatxi,
Juanjo eta be-
reziki amatxo-
ren partetik.

Sunbillako JANIRE APEZTEGIAk
eta IXABEL ARRETXEAk urteak be-
teko dituzte. Muxu haundi bat Ira-
diren partetik. Ongi pasa eguna.

www.ttipi.info

NORBAIT ZORIONTZEKO, BIDALI BERE ARGAZKIA, TESTUA ETA 0,29 EUROKO 13 SEILO 
TTIPI-TTAPAKO HELBIDERA:

Urtebetetzeko argazkiak Internet-en ere

wwwwww..ttttiippii..iinnffoo

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12 • 31760 ETXALAR



2006/05/18 • 422. zbk. 

39




	AZALA
	AZAL BARNRA
	AURRETIK 3-20
	GEHIGARRIA
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

	ONDOTIK 21-38
	KONTRAZAL BARNA+KONTRAZALA

