
ttipi
ttapa

ttp
Jon Irazoki Saria
Gure txokoarentzat
Jon Irazoki zenaren omenez Be-
ran antolatutako XI. txapelketa
etxeko taldeak, Gure Txokoak ira-
bazi zuen. Orain, ligan hasiak di-
ra eskualdeko futbol taldeak.2006ko irailaren 21a • XXVI. urtea

29Amaia Pando lan
orientatzaile berria
Cederna-Garalur elkarteko lan
orientatzaile berria Baztan-Bida-
soa eta Leitzaldean: «Lantegien
premiak eta langileen presta-
kuntza uztartzen saiatzen gara».
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Aitor AROTZENA
Zein da eskualdeko lan orientatzaile
gisara egiten duzun lana?
Cederna-Garalur elkarte pribatua da,
baina udalekin elkarlan estua dugu.
Nafarroako Enplegu Zerbitzuak ere
diruz laguntzen du. Helburu nagusia
lanik gabe dagoen jendea atenditzea
da edo lanean ari dena, baina bere
perfilarengatik bertze lanpostu bat lor-
tu nahi duena. Bertze aldetik, enpre-
setatik ere lan eskaintzak ailegatzen
zaizkigu eta eskaintza eta eskaera
uztartzen saiatu behar dugu. Hemengo
jendearentzat lanerako aukerak he-
men aurkitzen lagundu nahi dugu.
Helburu horrekin, prestakuntza
ikastaroak eta bertze zenbait eki-
men gauzatzen dituzue…
Beti saiatzen gara formakuntza eta
baliabideak ematen. Adibidez, insti-
tutuetan sartu eta formakuntza taile-
rrak egiten ditugu, gazteei lan mun-
duko informazioa emateko. Emaku-
meekin ere lan egiten dugu, normal-
ki hartzen duten orientazioa aldatzen
saiatzen gara. Izan ere, emakumeek
letretara edo humanitate inguruko for-
makuntzara jotzen dute, baina es-

kualdeko lan-merkatuak ez du hori
eskatzen. Formakuntza teknikoak in-
dar gehiago dauka, hori eskatzen du-
te enpresetatik. Orain, Empleate
proiektuarekin buru-belarri sartuak
gaude: honen helburua, enpresa edo
lantegi bat sortzeko ideia duen jen-
deari formakuntza ematea da. Hiru
ikastaro emanen ditugu, lehenbizikoa
negozio-ideiak identifikatzeko; ber-
tzea, enpresa horreri hasiera emate-
ko eta azkena, enpresa martxan jarri
ondoko aholkularitza.
Zein da lan orientatzailearen bule-
gora hurbiltzen den jendearen per-
fila?
Hiru multzotan banatzen ahal da gu-
regana etortzen den jendea: etorki-
nak, 40 urtetik goitiko emakumeak eta
izugarrizko formakunta eta hagitz pres-
tatua dauden emakume gazteak.
Hauek hemen lana bilatzen saiatzen
dira, baina kanpora jo behar izaten

dute. Hauetatik aunitz izaten ditugu.
Etorkizunera begira izan daitezke-
en lanpostuak edo negozioak iden-
tifikatzen ere saiatzen zarete. Zein
izaten ahal da etorkizuneko lanbi-
dea gure inguruan?
Cedernak urtero egiten du analisi mo-
duko bat eta ikusten du zer enpresa
edo zerbitzu berri sortzen ahal den
leku bakoitzean. Gure kasuan, etor-
kizuna izan dezaketen zerbitzuak eta
mendialdean ez daudenak aztertzen
dituzte. Zerbitzu horiei laguntza ema-
ten saiatzen gara, horretan lan egite-
ko prest egonen litzatekeen jendea
bilatzen dugu eta aholkularitza es-
kaintzen diogu.
Uda partean inguru honetan lan-
postu dexente sortzen dira ostalari-
tza arloan, baina aurten langabe-
ziak goiti egin du. Lan-arlo horrek
gaina jo duela uste duzu?
Iruditzen zait hemengo jendeak ez
duela ostalaritza lanean aritu nahi eta
etorkinek betetzen dituzte lanpostu
horiek. Guregana etortzen den jen-
dean somatzen dugu hori, ‘edozein
lan eginen nuke, baina ostalaritzan
ez mesedez’ erraten dute. 

• Amaia Pando Aramendi, 26
urteko psikologo beratarra da
Cederna-Garalur elkarteko
Baztan-Bidasoa eta Leitzaldeko
lan orientatzaile berria.

• Urtebetez zerbitzu hau
geldirik egon da, baina
abuztuaren 1etik lanean ari da
Amaia. Alkaiagan Cedernak
duen bulegotik abiatuta,
Doneztebeko Enplegu Bulegoan
eta Baztan eta Leitzako
udaletxetara ere joaten da.

• Berekin harremanean
jartzeko 619 829289
telefonoetara deitu behar da.

«Emakumeek letretara edo

humanitate inguruko ikasketetara

jotzen dute, baina eskualdeko lan-

merkatuak ez du hori eskatzen»
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Amaia PANDO Eskualdeko lan orientatzaile berria

«Lantegien premiak eta langileen
prestakuntza uztartu nahi ditugu»
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Sortze-tasaren hazkundeari batez ere, eta etorkinen etorrerari zor zaio matrikula kopuruen suspertzea
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L. IRIGOIEN
«Iaz baino ikasle gehiago daude

eskualdeko ikastetxeetan, eta gehien-
gehienak, D ereduan (euskaraz) ari
dira ikasten». Horixe da ikasturte be-
rriko matrikula-datuei begiratuz na-

barmentzen ahal dena. Alde batetik
jaiotze-tasaren hazkundea eta bertze-
tik etorkinen haurren presentzia gero
eta handiagoa daude arrazoien arte-
an. Atzera begiratuz, iduri du 2002-
2003 ikasturtean gertatu zela inflexio

puntua eta pixkanaka, ikasgelak be-
tetzen ari dira berriz ere. Elizondoko
San Fco. Javier ikastetxean, konpa-
raziora, ikasgela gehiagoren premian
dabiltza aitzinera begira.

D EREDUA NAGUSI
IKASLE GUZTIEN %93AREKIN

Euskara hutsean ikasten dutenen
kopurua nagusi da Nafarroa Garaiko
ipar-mendebaldeko ikastetxeetan.Ha-
la, D ereduen ikasten dutenenak %93
dira ikasturte honetan, A ereduan %4
eta falta de %3ak B ereduan daude
(Berako Jesusen Bihotza ikastetxe-
an). A eta B ereduen artean ez da
apenas mugimendu nabarmenik az-
keneko 4 urteotan. 

Sara eta Senpereko ikastetxeetan,
ordea, frantses hutsean ikasten du-
tenak dira gehiengo absolutoa

Badirudi definitiboki irauli egin dela ikasle kopuruen gainbehera.
Eskualdeko hezkuntza-maila guztiak kontuan hartuta ere,
bilakaera doi-doi positiboa da lehen aldiz. Orain dela 4 urteko
datuekin erreferentzia hartuz, %1,2 hazi da ikasleen kopuru
absolutoa Baztan, Bortziriak, Leitzaldea, Malerreka eta Urdazubi-
Zugarramurdin. Gorakada 3 eta 5 urte bitarteko ikasleen
kopuruan nabarmentzen da gehien (%23) eta Lehen Hezkuntzan
(6-11 urteak) eta Bigarren Hezkuntzan (12-16 urteak) bilakaera
negatiboa da oraindik duela 4 urteko datuekin konparatuz; -%4
eta -%15 hurrenez hurren. Zoritxarrez, aurten ezin izan ditugu
eskuratu Sara eta Senpereko daturik.

BUELTA EMAN ZAIO IKASLE KOPURUEN GAINBEHERARI 

Duela 4 urteko datuekin konparatuz,
ttikienetan, matrikula % 23 hazi da



2006/09/21 • 430. zbk. 

05

2006/2007 IKASTURTEKO DATUAK

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA
>16 urteak

Erdi Maila Goi Maila
BAZTAN 79 38
Lekaroz-Elizondo 79 38

BORTZIRIAK 30 9
Bera (Toki Ona) 30 9

XARETA
Senpere (Laboran. lizeo)

Guztira 109 47

HEZIKETA ZIKLOAK3-5 urteak 6-11 urteak

2006-07 Guztira 739
2002-03 Guztira 566

2006-07 Guztira 1213
2002-03 Guztira 1259

Hizkuntza ereduen azalpena
A eredua: Irakasgai guztiak erdaraz daude,

euskara irakasgaia izan ezik.
B eredua: eredu mistoa. Berako Jesusen

Bihotza ikastetxearen kasuan, euskaraz
ematen dituzte irakasgai guztiak 2 izan ezik.

D eredua: Irakasgai guztiak euskaraz ematen
dira, erdara irakasgaia izan ezik.

A eredua
B eredua
D eredua

HAUR HEZKUNTZA ETA LEHEN HEZKUNTZA

A eredua B eredua D eredua A eredua B eredua D eredua
BAZTAN 17 212 36 348
Almandoz IP 7 14
Amaiur IP 10 8
Arizkun IP 15 19
Arraioz IP 4 5
Azpilkueta IP 3 4
Elizondo (S. Fco. J.) 17 74 36 126
Baztan Ikastola 50 83
Erratzu IP 11 15
Gartzain IP 2 13
Irurita IP 16 25
Oronoz IP 13 23
Ziga IP 7 13

BERTIZARANA 18 22
Legasa IP 4 9
Narbarte (Arotzenea) 14 13

BORTZIRIAK 11 22 218 13 40 383
Arantza IP 12 15
Bera (Ricar. Baroja) 51 67
Bera (Labiaga Ikast) 46 86
Bera (Jesusen Biho) 11 22 13 40
Etxalar (Landagain) 24 24
Igantzi IP 19 35
Lesaka (Irain) 37 87
Lesaka (Tantirumair) 29 69

LEITZALDEA 99 162
Areso IP 6 14
Goizueta (AN Xalto) 17 35
Leitza (Erleta IP) 76 113

MALERREKA 4 126 31 231
Beintza-Labaien IP 5
Doneztebe (S Migel) 4 92 31 164
Ituren IP 17 33
Saldias IP 3
Sunbilla IP 17 26

XARETA 12 14
Sara (Publikoa)
Sara (St. Joseph)
Sara (Olhain Ikast)
Senpere (Publikoa1)
Senpere (Publikoa2)
Senpere (St. Joseph)
Senpere (Ikastola)
Urdazubi-Zugarram. 12 14 

Guztira 32 22 685 13 40  1160

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA

2006-07 Guztira 156
2002-03 Guztira 144

2006-07 Guztira 852
2002-03 Guztira 1000

HEZIKETA ZIKLOAK / LIZEOA

Ý
% 8

Þ
% 15

2006-07 Guztira 293
2002-03 Guztira 243

Ý
% 17

Ý
% 23

Þ
% 4

>16 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 55 233
Lekaroz-Elizondo 55 233

BORTZIRIAK 16 195
Arantza IP 6
Bera (Toki Ona) 16 189

LEITZALDEA 172
Goizueta (AN Xalto) 17
Leitza (Amazabal) 155

MALERREKA 171
Doneztebe (Mendaur) 171

XARETA 10
Sara
Senpere
Urdazubi-Zugarram. 10 

Guztira 71 781

BIGARREN HEZKUNT.

BIGARREN HEZKUNTZA / KOLEGIOA

>16 urteak
A eredua B eredua D eredua

BAZTAN 20 138
Lekaroz-Elizondo 20 138

BORTZIRIAK 78
Bera (Toki Ona) 78

LEITZALDEA 57
Leitza (Amazabal) 57

Guztira 20 273

BATXILERGOA

BATXILERGOA

Datu iturria:
• Nafarroako

Gobernua
• Ikastetxeak

% 4,34 % 2,97

% 92,69

2006
2007

% 1,07 % 3,30

% 95,63

2006
2007
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Euskalerria
Irratia, Nafarroako
Gobernuaren
aukera galdua

Euskalerria Irratia be-
rriro litzenziarik gabe uz-
ten duen erabakiaren
aurrean, honako hau ja-
kinarazi nahi du Euska-
ra Kultur Elkargoak:

Etsipen handia izan
da Elkargo honentzat
Nafar Gobernuak hartu
duen erabaki hau, ze-
ren honekin aurrera era-
maten duen euskara eta
komunikabideei buruz-
ko politika negargarria
zuzentzeko urrezko au-
kera galtzen ari da, eus-
kararen normalizazioa
lortzeko bidean.

Eta  hau guztia, Eu-
ropako Kontseiluaren-
gandik jaso zuten gai-
tzespena eta gero, irra-
ti eta telebistan euska-
raren erabilera bultza-
tzeko -“ikuspuntu zuze-
nago eta egituratuago”-
gomendioarekin, hain
zuzen ere.

Nafarroako Auzitegi
Nagusiak haren jokabi-
dea espresuki gaitzetsi
arren -1998an eman-
dako litzenzien deu-
seztatu zituen irregu-
lartasunak zirela eta-,
eta horietako irrati ba-
tek bere Iruñeko egoi-
tza itxi eta gero, Nafa-
rroako Gobernuak orain
dela zortzi urte eman-
dako berberei ematen
die. Erabaki honekin,
euskarari eman behar
zaion lehentasunezko

jokaera,  legediak azpi-
marratzen duen beza-
la, alde batera uzten du-
te berriro  Nafarroako
UPNko agintariek.

Erabaki honek ale-
galtasunean bizitzera zi-
gortzen du Euskalerria
Irratia, nahiz eta honek
profesionaltasuna, kau-
dimen ekonomikoa eta
jarraitzeko gaitasuna
behin eta berriro eraku-
tsi, Iruñerrian bizi garen
milaka euskaldunei ka-
litatezko irratia gure hiz-
kuntzan eskainiz.

Berriz ere, Nafarro-
ako Gobernuak, teorian
denon gobernua, eus-
kaldunen eskubideak
ukatu egiten dizkigu, Fo-
ru Hobekuntzak orain
dela hogeita bost urte
euskara nafar hizkun-
tza dela errekonozitu
arren. 

Iulen Urbiola
EKEren zuzendaria

Akats zuzenketa
2006ko Telefono Gi-

dan, Donamariako Ben-
tari dagokion telefonoa,
59. orrialdean, gaizki ze-
goen idatzita. Honako
hau behar luke jarri:

Donamariako Benta,
948 450708.

Erredakzioa

Goizuetako bi gizon
jatorrei, eskerrik
onenak

Goizuetako bi gizon-
anaiak oso jatorrak, be-
rrogeita hamar urte ho-
netan Goizuetako he-
rria serbitzen aritu dira.
Igeltseroak. Goizueta-
ko txoko guztiak apain-
du dituztenak.

Orain jubilatu egin di-
ra. Eskerrik asko Angel
eta Agustin, zuek Goi-
zuetako herriari egin diz-
kiozuen mesede gu-
ziengatik. Osasunare-
kin asko disdrutatu. Me-
rezi duzue eta. Agur.

Anttoniko (Goizueta)

Errepresio eta
erasoen gainetik,
gazteok
Independentzia!

Abuztuaren 26 eta
27rako  Bera–Hen-
daia–Lezo mendi mar-
txa antolatu zuen Segik,
Euskal Herriaren zati-
keta inposatua salatu
eta independentziaren
irrintzia Bidasoaren bi
aldeetan zabaltzeko as-
moz. 

Beratik abiatu zen
mendi martxa, eta Guar-
dia Zibilak gazte bat
identifikatu arren, ara-

zo handiegirik gabe iri-
tsi ginen Lezoraino. Ber-
tan ordea, ekitaldi poli-
tikoa egitekoa zen le-
kua hertzainez josia aur-
kitu genuen, jarrera era-
sokorraz, ekitaldia legez
kanpokoa omen zela eta
debekatua zegoela
erran ziguten.

Hau ez da kasuali-
tatea baina, azken al-
dian PNVren aginduz
zapelgorriak euskal gaz-
teriaren kontra gogo be-
tez baitabiltza.. Donos-
tian manifan kargatuz,
Deban bideo emanaldi
bat debekatuz, Intxau-
rrondoko gaztetxea
mihatuz, herri desber-
dinetan gazteak meha-
txatuz…Legearen ai-
tzakipean euskal gaz-
teria erasotu eta zan-
patzeko aprobetxatzen
ari dira PNVren zaku-
rrak, Espainolen morroi
lehial moduan. Eta no-
la ahantzi orain gutti ere,
Lesakako alkate den
Juan Fermin Mitxelenak
(PNV), guardia zibila bi-
dali zuela udaletxean
geunden herritar talde
bat desalojatzera.

Erasoak eraso, or-
dea, euskal gazteriak
aintzinera segituko du,
bidean jartzen zaizkigun
harresien gainetik, an-
tolatuz eta eguneroko
borrokaren bidez, inde-
pendentziaruntz!!

Lesakako SEGI
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Zer da zailago: ingudean Nafarroa-
ko marka egitea edo bestetan ze-
zena toreatzea?
Ongi animatuz gero, zezenakin ibil-
tzea errexagoa. Errekorra egitea ur-
te aunitzetako lana da.

Lasto altxatzen ere Nafarroako txa-
peldun zara… zer duzu gustoko-
en, ingudea edo lasto altxatzea?
Bi probak diferenteak dira. Ikusteko
politagoa fardo altxatzea da, baina
bietan gustora nabil.

Txapelketan parte hartu duzuen gu-
ziak herrikoak izanik, Igantzin ba-
karrik egiten al dira lasto fardoak?
Azken urteetan bai, lehen Ultzama-
koak ateratzen ziren, baina azken 7
urteetan Igantzikoak bakarrik. Tek-
nika hartzea kostatzen da.

Herri kirolez gain, bertze kirolen bat
gustatzen zaizu?
Ikusteko futbola eta pilota gustatzen
zait. Praktikatu ez dut egiten.

Miresten duzun kirolariren bat?
Aimar Olaizola eta herri kiroletan
Eduardo Eugi, lehen aritzen zenean.

Etorkizunera begira, zer marka ho-
betzea gustatuko litzaizuke?
Hobetzeko aukera pizarra ingudea-
rekin ikusten dut. Fardoarekin ber-
tze altxaldi bat sartzea zaila da.

Gazteek bertso-pilota, herri kirol
saioa, zezen korrida… antolatzen
duzue. Besta egiteko astirik bai?
Bai… Bestak horren barrenean dau-

dezi. Zezenetan sartzeko ere aitzi-
netik besta pixko bat egin behar da.

Aurtengo Sanmigeletarako sorpre-
saren bat prestatuko duzue?
Zerbaitere aterako da berriz ere.

San Migel egunean, elizara joateko
ohiturarik baduzu?
Nik uste ez naizela egundaino izan.
Lehenbiziko egunean besta kozko-
rra egiten dugu eta egun handian lo.

Bestetako programan gehien gus-
tatzen zaizuna?
Gustokoena herri kirolak eta beti-
zuak. Kostatzen zaigu egitea baina
jendeari ere gustatzen zaio.

Eta aukera izanez gero, zer izatea
gustatuko litzai-
zuke?
Faltan ez zait
deus gogo-
tzen, nahiko
beteak
daude.

• 11 GALDERA LABUR •

«Argi dago emaitzei
begiratuz gero ez
direla hilabete oparoak
izan, baina tira, nik
hemezortzi urte ditut
eta ezin naiz
emaitzekin itsutu.
Gutxinaka hobetzen ari
naiz, ikasten, eta nik
horri ematen diot
garrantzia».
«Niri ere goizegi
debutatzen nuela
iruditzen zitzaidan.
Garai hartan, baina,
enpresan ez zegoen
aurrelari askorik eta ni
pasatzea erabaki
zuten. Nik ilusioa nuen,
eta ezin ezetz esan,
halere ez naiz
damutzen».

Jon APEZETXEA
Goizuetako pilotaria
BERRIA 2006-09-07

«Gure seme-alabak
honat ekarri ditugu
derrigorrezko
irakaskuntza guztia
hemen egin dezaten
nahi dugulako. Aukera
hori, oraingoz, ez
dugu, ikastola
garelako. Horregatik
ukatzen digute
baimena. Hamaika
aitzakia jarri dituzte.
Jolastokirik ez
genuela, gero behar
bezain handia ez zela.
Aitzakiak dira. Ikastola
garelako gaude
gauden bezala (…)
Eremu euskaldunean,
baina hagitz izorratuta
gaude gu».

Iñaki CASTILLO
Berako Labiaga
ikastolako lehendakaria
BERRIA 2006-09-13

BERRIA 2006-09-07

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak

Xabi SEIN
Igantziko kirolaria
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Nafarroako Gober-

nuak 270 milioi euro in-
bertituko diru autobide-
en eraikuntza bizkor-
tzeko eta komunikazio-
ardatz estrategikoan eta
lurralderako interesa du-
ten errepideetan bertze
lanak egiteko, irailaren
7an emandako pren-
tsaurrekoan jakinarazi
zuenez. Dirutza horre-
tatik 165 milioi Nafarro-
ako hiru komunikazio-
ardatz estrategikoetan,
Ebroko Autobidean, Pi-
rinioetako autobidean
eta N-121A errepidean
alegia, egin beharreko
hamar lanetan joanen
dira.

N-121A ERREPIDEA
N-121A errepideari

dagokionez, moldatze
lanen bukaera sei hila-
bete a i tz intzea eta
2009ko lehenbiziko hi-
ruhilabetekoan irekitzea
espero du Nafarroako
Gobernuak. Ordura bi-
tartean eraikiko diren bi-
de-zatiak Igantzi-Etxa-
lar, Etxalar-Bera, Bera-
Endarlatsa eta Endar-

latsako zubia izanen di-
ra. Jakina denez, En-
darlatsako zubiaren er-
dia ordainduko du Na-
farroako Gobernuak eta
bertze erdia Gipuzkoko
Foru Aldundiak. Ardatz
honetako lanen artean,
Ostizko saihesbidea
eraikitzea ere sartu da.
Guzira, 68,9 milioi eu-

roko inbertsioa eginen
da Belateko ardatz ho-
netan. Igantzi-Etxalar
zatiko lanak 2006ko
urrian aterako dira lehia-
ketara eta 22 milioi eu-
roko inbertsioa eginen
da, 6 milioi 2007an, 7
milioi 2008an eta 9 mi-
lioi 2009an. Etxalar-Be-
ra zatiaren lanak 2008ko

azaroan aterako dira
lehiaketara, 20 milioiko
inbertsioarekin (4 milioi
2007an, 7 milioi 2008an,
eta 9 milioi 2009an). Be-
ra-Endarlatsa zatian
15,5 milioi inbertituko di-
ra, 2,1 milioi 2007an, 5
milioi 2008an eta 8,4 mi-
lioi 2009an. 2006ko
abenduan aterako dira

lanak lehiaketara. En-
darlatsako zubian, da-
gokion erdia ordaintze-
ko 6,1 milioi euroko in-
bertsioa eginen du Na-
farroako Gobernuak, 1,5
milioi 2008an eta 4,6 mi-
l io i  2009an.  Lanak
2007ko otsailean ate-
rako dira lehiaketara eta
gainerako lan guziak be-
zalaxe, 2009ko lehen hi-
ruhilabetekoan zabal-
tzea espero da.

ELIZONDO-IRURITA
SAIHESBIDEA

Gainerako 105 milioi
euroak 29 proiektutan
erabiliko dira. Proiektu
hauetan sartuak daude
zenbait herritako ze-
harbide arriskutsuak de-
sagertaraztea. Honela,
gure eskualdeari dago-
kionez, Irurita-Elizondo
saihesbidea eginen da.
Proiektu honetan 9,4 mi-
lioi inbertituko dira, 2 mi-
lioi 2008an eta gaine-
rakoa 2009an. Lanak
2007ko urrian lehiake-
tara aterako dira eta
2009ko lehen hiruhila-
betekoan saihesbidea
irekitzea espero da.

N-121A errepideko berritze lanak  2009ko
lehen hiruhilabetekoan akautuko omen dira
Igantzitik Endarlatsako zubira bitarteko zatia moldatuko da

ARTXIBOKOA

Endarlatsako zubi berriaren erdia ordainduko du Nafarroako Gobernuak, 6,1
milioi euro. Lanak 2007ko otsailean aterako dira lehiaketara eta gainerako
lan guziak bezala, 2009ko lehen hiruhilabetean zabaltzea espero da.

ERREPIDEAK

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

Altzate, 19•948630786 •BERA



Amaia eta Ainhoa
Berako  Uda lak

2006ko abuztuaren
16an egindako osoko
bilkuran, hirigintzako
zerbitzua, merkataritza
elkarte baten bidez, zu-
zenean kudeatzeko era-
bakia hartu zuen. Bera
Lantzen, S.L. deituko da
elkarte mugatu hori eta
Berako Udalak partai-
detza esklusiboa izanen
du. Berako Udaleko hi-
rigintza kudeatzeko era-
tuko da elkarte hori, ku-
deaketa zuzena egite-
ko hain zuzen. Bestal-
de, elkarte hori arautu-
ko duten Estatutuak ere
onartu dituzte. Estatutu
horietan izaera eta arau-
bide juridikoa, xedea,
helbidea, iraupena, ka-
pital soziala, Gobernu-
ko organoak (Batzar Na-
gusia eta Administra-
zioa Kontseilua), elkar-
teko organoen araubi-
deak, ekitaldi eta balia-
bide ekonomikoak, onu-
ren aplikazioa, kudea-
keta sozialaren gaine-
ko zaintza, elkartea de-

segitea eta likidazioa
arautzen dira. Erabaki
hau Nafarroako Aldiz-
kari Ofizialean argitara-
tuko da hilabeteko epe-
an ondorioak izan di-
tzan. 

Nafarroa
Oinezek
lanerako 2000
lagun behar ditu

Datorren urriaren
15ean izanen da Beran
Nafarroa Oinez eta ur-
te beteko lanaren on-
dotik, azken xehetasu-
nak prestatzen ari da la-
gun talde haundi bat.
Eguna ongi joan dadin,
2000 pertsona behar di-
ra txosnetan aritzeko,
segurtasunean, sal-
mentan, garbiketan...
Antolakuntza lana erraz-
teko, irailaren 22a bai-
no lehen izena ematea
eskertuko luke ikasto-
lak eta horretarako oi-
nezbera@hotmail.com
posta elektronikora ida-
tzi dezakezue edo tele-
fono zenbaki hauetara
de i tu :  600344665 ,

948625215  edo
948631558. Taldeka
nahiz banaka ematen
ahal da izena baina an-
tolatzaileek taldeka ize-
na ematea eskertuko lu-
kete, arduradun baten
izena eta telefonoa ema-
nez, eta partaide kopu-
rua zehaztuz.

XII. Dantzari
Ttiki Eguna

Larunbat honetan,
irailaren 23an ospatuko
da XII. Dantzari Ttiki
Eguna. Gure Txokoa
Dantza Taldearekin ba-
tera, Senpereko Zirikotz,
Zaldibiko Iztueta eta

Bortzirietako bertze dan-
tza taldeak arituko dira.
10:30etan harrera egi-
nen zaie taldeei. 11etan
kalejira izanen da, lau
ibilbide ezberdinekin.
13:00etan jaialdia egi-
nen da Altzateko Pla-
zan eguraldi ona bada,
bertzela eskolako fron-
toian. Beratarrek Agin-
tariena eta Aurreskua
dantzatuko dute eta gai-
nerako taldeek dantza
bana eskainiko dute.
Dantzariek herriko dan-
tzarien etxeetan baz-
kalduko dute. Berrikun-
tza bezala, aurten arra-
tsaldeko 16:00etan Kul-

ki taldearen saioa ikus-
teko aukera izanen du-
te haurrek.

Gure Txokoako
mutilak ere
Herriz Herri
txapelketan

Joan den urtean nes-
kak berriz ere sokatiran
hasi ziren eta aurten,
Gure Txokoako mutilek
ere herri kirolen bidea-
ri ekin diote. Proba kon-
binatu ezberdinak bil-
tzen dituen Herriz Herri
txapelketan aritu dira.
Azkeneko saioa iraila-
ren 16an izan zuten Lan-
tzen.

herriz herri

2006/09/21 • 430. zbk. 
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Bera Lantzen
elkarteak udal
hirigintza
kudeatuko du
Bertzalde, Nafarroa Oinezek
lanerako 2.000 lagun behar ditu

BERA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

XI. Jon Irazoki Memorialean Gure Txokoa txapeldun!
Jon Irazoki Memoriala eta hiru talde aritu ziren elkarren arteko lehian: Be-
rako Gure Txokoa, Lesakako Beti Gazte eta Baztan. 45 minutuko hiru par-
tidu jokatu zituzten eta azkenean penaltietara arituz Gure Txokoak lortu
zuen garaipena. Bigarren zatia bukatuta, Gure Txokoa-Beti Gazte parti-
dua hasi aurretik, Joseba Petrirena Gure Txokoako jokalariaren izebaren
oroimenean minutuko ixilunea gorde zen. Sari banaketan, hirugarren pos-
tuko kopa Manolo Tabernak eman zion Baztango kapitainari. Rafa Pom-
barrek, (Ugaldea aholkukaritza) bigarren postuko kopa Mikel Irigoien Be-
ti Gazteko kapitainari eman zion eta irabazleena, Jon Irazoki zenaren ai-
tak, Jose Mari Irazokik, eman zion Iñaki Irazokiri, Gure Txokoako kapitai-
nari.

& 948630052•Zalain•BERA



Aitor AROTZENA
Europa eta Estatu

Batuetako arkeologia
adituak biltzen dituen
Archäologie in Gleider-
ger Land, e.V. elkarte-
ko kideek zeltiarrak izan
daitezkeen aztarnak to-
patu dituzte Agiñako gai-
nean. Elkarte honek, in-
guru horretan induske-
tak egiteko lehenbiziko
tramiteak ere egin ditu.

Agiñan hiru ibilbide
seinalizatzeko egin be-
harreko lehenbiziko la-
netan ikusi zituzten adi-
tuek gelditzen diren az-
tarnak, garai batean Agi-
ña ostatua zen etxea-
ren gaineko aldean.
2.000 metro koadroko
eremu borobilean, lu-
rrarekin eta belarrare-
kin kasik erabat estaliak
dauden harriez gain,
muga egiten dute bi he-
si ere ageri dira. Hasie-
rako hipotesien arabe-
ra, asentamenduaren
forma eta altuera ikusiz,
zeltiarra izan daitekee-
la aipatu dute teknika-
riek. 

Archäologie in Glei-
derger Land elkarteak,
Claudia Nickel doktore-
aren zuzendaritzapean,
aitzinproiektua idatzi du
dagoeneko. Urtea akau-
tu baino lehen txostena
idatziko dute eta hone-
kin, indusketak egiteko
baimenak eskatuko diz-
kiete Nafarroako Go-
bernuari eta Lesakako
Udalari. Lehen indus-
keta lanak 2007ko udaz-
kenean egitea da elkarte
honen asmoa.

Ikastaroak
Beti Gaztek hainbat

ikastaro antolatu ditu:
sevillanak, dantza-jazz,
ballet, pilates, karate,
tai-chi chuan, dantza lati-
noak, batuka eta yoga.
Ikastaroak urritik ekai-
nera eginen dira eta izen
emateko epea  irailaren
22an akautuko da. Ho-
rretarako, 948 627 558ra
deitu behar da, 9:00eta-
tik 13:00etara.

Oinez Antzerkia
Nafarroa Oinezek anto-

latuta, Trikuharri antzerki
taldeak «1, 2, 3… Inaxi-
to» antzeslana eskaini-
ko du 17:00etan Plazan
(euria egiten badu fron-

toian. Gero, jolasak eta
tailerrak izanen dira.

Kinto afaria
1958, 59 eta 60ko kin-

toek afaria eginen dute
irailaren 30ean Irubiden.
Txartelak salgai daude
28a arte Koxkilla, Etxe-
berria eta okindegian.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Zeltiarrak izan
daitezken
aztarnak topatu
dituzte Agiñan
2007ko udazkean lehen indusketa
lanak egiteko baimena eskatu dute

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO

Juana Aleman eta Idoia Telletxea omenduak
Batzoki elkarteak bigarren urtez antolatu duen Emakumezkoen Kopa jo-
katu aitzinetik omenaldi polita eskaini zitzaien Juana Aleman eta Idoia Te-
lletxeari. Duela kasik 20 urte Beti Gaztek zelairatu zuen emakumeen le-
hen futbol taldeko partaideak izateaz gain, entrenatzaile ere izan dira hain-
bat urtez, Juana neskekin eta Idoia mutiko kadeteekin.

LESAKA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

«Lesaka: Harria, burdina eta zura» erakusketa
“Lesaka: harria, burdina eta zura” izeneko argazki erakusketa ireki zen
irailaren 8an Beti Gazte elkartean. 70 argazkiz osatutako erakusketa ho-
nen ideia eta testuak Carmen Ruiz de Garibay lesakarrarenak dira eta ar-
gazkiak Giuliano Mezzacasarenak (argazkian). Irailaren 30a arte zabalik
izanen da erakusketa aski interesgarri hau, astelehenetik larunbata arte,
18:30etik 20:30era eta igandetan 12:00etatik 14:00etara.



herriz herri
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Joseba eta Nerea
Familia ederra sartu

zen Landagain eskolan
joan zen irailaren 8an.
Aspaldiko partez, hiru
urteko 11 haurrek hasi
zuten ikasturte berria eta
bertze hiru gehiago ha-
si ziren bertze mailetan.
Urte aunitz ziren hain-
bertze haur batera has-
ten ez zirela. Guztira 51
ikasle ditu momentuo-
tan Etxalarko eskolak.
Hauexek dira hasibe-
rriak: Goietxeko Unai Ar-
burua, Errekaldeko Igo-
ne Arrosamena, Le-
kuederko Etxahun Az-
karraga, Mikelestoneko
Koldo Bizente, Sarobe-
ko Enaut Jauregi, Eguz-
kitzako Janire Telletxea,
Dariavanesa Touren,
Irati Elizalde, Amaia
Etxeberr ia ,  Marke l
Etxarte, Aiert Irigoien.
Bertze hiru brasildar ere
hasi ziren: Rafaela, Mar-
ta Amada eta Eduarda,
lau, sei eta zazpi urte-
koak.  

Joxe Mari Remirok
segituko du zuzendari.
Irakasleak berriz hona-
koak: haur hezkuntzan,
3 eta 4 urtekoekin Ain-
hoa Larretxea goizez eta
Idoia Bereau arratsal-
dez. Lehenbiziko ziklo-
an, 5 urtekoekin, Jun-
kal Altzuguren. Bigarren
zikloan Joxe Mari Re-
miro eta hirugarren zi-
kloan Aintzane Ollokie-
gi. Ingeles irakaslea ,
Izaskun Urbieta izanen
da.

Ikasturteko berrikun-
tzen artean 5 urteko hau-
rrak ez direla hiru eta
lau urtekoen gela bere-
an egonen aipatu behar
da. Aurten lehenengo
ziklokoekin batera ego-
nen dira eskolako goi-
ko pisuan.

Ederki kostata
botatako
basurdea 

Gertaera kuriosoa-
rekin hasi zen irailaren
2an basurde-sasoia. Ar-

gazkiko basurde tzar ho-
rrek (115 kilo) lan ede-
rrak eman zizkien he-
rriko hainbat ehizturiri
denboraldiaren lehen
egunean. Gorospilen jo
zuten tiroz arratsalde
partean basurdea bai-
na ez zuten hiltzea lor-
tu. Zauritua, Urritzokie-
ta auzoraino jautsi zen,
errekaz erreka. Saindu-
neko Bordako zubian
auzotar bat ikusi eta zu-
zen-zuzenean berega-
na jokatu zen, jo eta lu-
rrera botaz. Handik he-
rrira segitu zuen ibilbi-
dea eta Beolaldea au-
zoan bertze auzotar bat
kolpatu zuen. Azkene-
an, herriko gazte batek
hil zuen tiroz, depura-
dora ondoan. Bi herri-
tarrek zauri arinak izan
zituzten eta errekupe-
ratzea lortu dute. Hala
ere, sustoa ez die inork
berehalakoan kenduko.

Urritzokietako
bestak

Santa Krutz bestak
ospatu zituzten Urritzo-
kietako auzotarrek joan
den aste hondarrean.
Sainduneko Bordako
Zubian 70 bat lagun bil-
du ziren irailaren 17an,
bazkari ederraren buel-
tan. Giro onak eta musi-
kak ez zuten hutsik egin.
Irune eta Itsaso trikitila-
ri gazteek dantzan pa-

ratu zituzten bildutako-
ak eta berandura arte
luzatu zen besta, afaria
egin baitzen bazkariko
sobranteekin. Urritzokie-
tako bestak herrian os-
patzen diren auzoko
besta bakarrak dira, gai-
nerako guztiak galtzen
joan baitira. Azkeneko-
ak Antsolokuetakoak
izan ziren, baina duela
bi urte galdu egin ziren
hauek ere.

14 haur berrirekin
hasi da ikasturtea
Landagain Eskolan
Aspaldiko urtetan ez zen hiru urteko
hainbertze haur hasi

ARGAZKIA: AITOR A.
Hiru urteko hameka haurrek hasi dute ikasturte berria.

ETXALAR

Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

ARGAZKIA: ONINTZE

Lan ederrak eman zituen 115 kiloko basurdeak.



Nerea ALTZURI
Uda giroko egunak

gutti izan ziren joan den
hilabetean. Eguraldi bel-
tza eta frexkoa izan zen
abuztuan. Iraila hasie-
ran, aldiz, bero handiak
egin ditu egun batzue-
tan, zenbaitetan itoga-
rriak ere suertatu dire-
nak. Urtaroa agurtu du-
gu aste honetan. Udaz-
keneko lehenengo egu-
netan gaude. Udazke-
nean zer eguraldi gai-
lenduko den ikusi be-
har. Ehiztariek eguraldi
ateria, lainorik gabea eta
euririk eginen ez duen
sasoia nahiko dute. Aur-
ten ere guzia prest du-
te Ekaitzan eta Baga-
txarren. Hurrengo hila-
bete hasieratik han eta
hemen ehiztariak ikusi-
ko dira, etxoletan ez bal-
din bada postu edo se-
toetan. Ehiztari aunitz
dago herrian, zaletasu-
na izugarria da. Batzuek

mendia gogoko dutela
eta, onddo biltzen ari-
tzeko ere probexten du-
te. Izan ere, ehiztariek
ez ezik onddo biltzaile-
ek ere somatzen dute
usaina eta onddoleku
onetara jotzen dute ja-
ki preziatuaren bila.

Uda idor joan dela
dioenik ere bada: aus-
kalo, onddotan ibiltze-
ko zale horrek etxean
gelditzeko aukera egi-
nen duen edo ez. Gai-
nerakoan, udako uzta
oparoa izan da batratze
batzuetan: tomate eder,
mamitsu eta dastaga-
rriak jan ditugu, pipe-
rrak, patatak… Batzuek
oporrak udan izan bal-
din badituzte ere, ber-
tze batzuk urtaro hau
aukeratzen dute atse-
denaldiaz gozatzeko.

Portugalen
egonaldia
Urtero bezala, aurten

ere, Martin Legarra ape-
zak antolatutako opo-
rraldiak izan dira. Maia-
tzean Ameriketako Es-
tatu Batuetako hiririk en-
tzutetsuenak ezagutu
baldin bazituzten, irai-
laren 4tik 11ra bitarte
Portugaleko lurretan ibi-
li da bidaiari taldea. He-
mezortzi herritar eta in-
guruko bertze zenbait
lagun autobusean abia-
tu ziren irailaren 4an,
goizean goiz. Astebe-
tez, herri, hiri, xoko, mo-
numentu, museo eta
bertze bisitatu dituzte:
Fatima, Estoril, Lisboa
eta Lisboako itsas al-
deko herrietan barna
itzulixka egin dute zaz-
pi egunez. Ongi pasatu
dutelakoan gaude. Es-
painia, Katalunia, Gali-
zia, Tunisia, AEB eta
hainbat lekuetan ibili di-
ra herritarrak bidai an-
tolatu eta gidatu haue-
tan.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Herritar talde bat
Portugal aldean
oporretan ibili da
Asier Apezetxea laugarren izan zen Igantziko
Mendi Bizikleta proban

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Asier Apezetxeak lanean segitzen du
Asier Apezetxea Iparragirre txirrindulari gazteak
gogor segitzen du mendi bizikletan. Abuztuan as-
teburu batzuk libre izan ondotik, irailarekin bate-
ra probetan hasi da. Berekin solasteko aukera izan
dugu eta pena du, bai, etxe ondoko Igantziko men-
di bizikleta proban zorte txarra izan baitzuen. Irai-
laren 10ean parte hartu zuen. Hagitz ongi zihoan
lasterketa hasieran, Patxi Zia txapeldunaren on-
dotik. Halere, egin beharreko lanaren erdian, gur-
pila zulatu zitzaion bizikletari eta gibelean geldi-
tu zen. Asierrek laugarren akautu zuen, 5 minutu
pasatxoko aldearekin, baina emaitza onak izan di-
tu bertze probetan. Euskadiko txapelduna eta Co-
nor-Saltokiko txirrindulari aranztarra irailaren 2an
Berrizen buruturiko Euskadiko Irekian bigarren
gelditu da. Bertzalde, joan den igandean, Rama-
lasen (Kantabria) Espainiako Irekian parte har-
tzekoa zen. Vasco-Navarro txapelketan lehenbizi-
koa doa sailkapen orokorrean eta urriaren 1ean
eta 7an Pobeñan eta Elorrioko kronoigoeran az-
keneko probak eginen ditu. Bertzalde, urriaren
12an Pirinioetako Openean lehiatuko da Asier, iaz
irabazi zuen lasterketan. 

ARANTZA



herriz herri
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Patxi Ciak
irabazi
zuen XVI.
mendi
Bizikleta
Ibilaldia
Joxe Mari Goia
herritarra
bigarren izan
zen proba
nagusian

ttipi-ttapa
Joan den urtean be-

zala, Conor BikeZona
taldeko Patxi Cia ultza-
marrak irabazi zuen
Igantziko mendi bizikle-
ta ibilaldia. Patxi Ciak
56 minutu eta 58 se-
gundu behar izan zituen
22 kilometroko ibilbidea
osatzeko eta ordubete-

tik jautsi zen txirrindu-
lari bakarra izan zen. Bi-
garrren postua, Igantzi-
ko Jose Mari Goiak es-
kuratu zuen, Ciak bai-
no 3 minutu eta 52 se-
gundu gehiago erabili-
ta eta Jose Luis Iñorbek
osatu zuen podiuma, 4
minutu eta 9 segundu-
ra helmugaratuta. Co-

nor-Saltokiko Asier Ape-
zetxea aranztarrak ez
zuen suerterik izan eta
lehenbiziko itzulian pin-
txazoa izan zuen. Az-
kenean, laugarren pos-
tuan akautu zuen, ira-
bazleak baino 5 minutu
terdi gehiagoko denbo-
rarekin. Aitor Urruzola
bosgarren izan zen.

Patxi Cia eta Asier
Apezetxea igande ho-
netan Espainiako Ope-
neko proba batean par-
te hartzekoak ziren Kan-
tabriako Ramales he-
rrian.

BERTZE KATEGORIETAKO
IRABAZLEAK
Master-40 kategorian,

Ramon Lekuona nagu-
situ zen, Iñaki Izagirre-
ren aitzinetik. Junior ka-
tegorian, Aitor Begino
izan zen lehenbizikoa
eta Beñat Seminario bi-
garren. Kadete katego-
rian, Beñat Txoperena
igantziarra nagusitu zen,
Aritz Mujikaren aitzine-
tik.

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

IGANTZI

ARGAZKIAK: OSKAR TXOPERENA
Proba hasierako irudia, Asier Apezetxea buru zela. Ondoan, podiumean Patxi Cia irabazlea, Jose Ma-
ri Goia bigarrena eta Jose Luis Iñorbe hirugarrena.



ttipi-ttapa
Irailaren 8an  udalak

egindako udalbatzarre-
an, Eusko Alkartasuna-
ko Ramon Etxebeste
Urrutia izendatu zuten
alkate berriz ere. Jaki-
na denez, Ramon Etxe-
beste izan zen legealdi
honetako lehendabizi-
ko alkatea, baina 2005-
eko maiatzaren 15ean
aurkeztutako zentsura-
mozio baten ondorioz,
hasiera batean EAkoa
zen Joxe Irigoien izen-
datu zuten alkate. Iri-
goien, abuztuaren 28an
hil zen, baina hil aitzi-
netik, Teresa Gaspar zi-
negotzia izendatu zuen
bere kargua betetzeko.

LEGE-ARLOKO
KONTSULTAK

Baina irailaren 8ko
batzarra baino lehen
hainbat kontsulta egin
zituzten Doneztebeko
udaletik, Nafarroako Go-
bernuko lege-arloko zer-
bitzuetara, Nafarroako
Hauteskunde Batzor-
dera, baita Espainiako
Hauteskunde Batzor-
dera ere. Hauen arabe-

ra, hauteskunde zerren-
detako talde-buruak ba-
karrik izan zitezkeen al-
kategai. Beraz, Ramon
Etxebeste zen alkate-
gai bakarra, gaur egun
EAko udal taldean dau-
den zinegotziak salbu,
gainerako guztiak aur-
keztu zireneko alder-
dietatik kanporatuak bai-
taude. Halere, joan den

urteko zentsura-mozio-
aren ondotik, Etxebes-
te bere taldeko azken
postura pasatu zen. Ho-
nela, EAko Belen Arre-
gi eta Mª Jose Rekarte
izan zitezkeen alkate,
baina hauek bere es-
kubideari uko egin eta
Ramon Etxebeste tal-
dekideari utzi zioten le-
kua. Hamar minutu iraun

zituen batzarrean, Etxe-
bestek aldeko 3 botu es-
kuratu zituen, berea eta
Arregi eta Rekarte tal-
dekideena; Vicente
Maylin eta Jesus Jua-
nenak kontra bozkatu
zuten eta bertze 3 zine-
gotziek, Alfredo Zuga-
rramurdi, Teresa Gas-
par eta Serafina Gra-
zenea abstenitu ziren.
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EAko Ramon Etxebestek
alkatetza berreskuratu du
Zinegotzi independienteek abstentzioa eta kontrako botoak eman arren

ARTXIBOKOA

Berriz ere alkate den Ramon Etxebeste, Herriko Etxearen aitzinean.

DONEZTEBE
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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

Bestak
asteburuan
Aurten ados jarri dira
Burrunba, ostatutakoak
eta udala egitarauaren
gastuak elkarrekin or-
daintzeko. Ortziraletik
igandera musika, herri
bazkaria, jokoak… 

Zuzendaritza
Batzode berria 
Erreka kirol elkarteak jo-
an den larunbatean, irai-
laren 16an, Batzar Oro-
korrera deituak zituen
bazkideak. Gai nagusia
Zuzendaritza Batzorde-
aren aldaketa. Oraingo
zuzendaritzaren legeal-
dia bukatu da eta ez se-
gitzeko erabakia hartu
dute. Bilera garrantzitsu
honen berri hurrengo
alean emanen dugu.

Pilotariak bikain
Logroñon
El Cortijo pilota txapel-
keta famatuko bi finale-
tan Erreka elkarteko or-
dezkariak nagusitu zi-
ren irailaren 9an. Lau
terdiko txapelketako fi-
nal ean Errekako Irao-
la almandoztarrak 22-
21 irabazi zion Alvaro
Gomez errioxarrari, 470
euro, 3 botil ardo eta bi
lagunendako afaria es-
kuratuz. Pilotaririk one-
naren saria ere eskura-
tu zuen. Kadete maila-
ko finalean Errekako
Aiestaran eta Iraolak 22-
.12 irabazi zieten Errio-
xako Aser eta Lucas-i.

FLASH
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Jaione OTXANDORENA
Joan den abuztua-

ren 20an ekarri zuen
Eduardo Zancada es-
kultoreak Sunbillara Ra-
mon Latasa aizkolaria-
ri egin behar zaion es-
kulturaren maketa. Be-
netako eskultura bron-
tzezkoa izanen da eta
5 metroko altura izanen
du. Maketan dagoenak
metro bat du eta buzti-
nezkoa da. Guzti hone-
tan lanean ari den tal-
deari, Antton Espelosin,
Pako Errandonea eta
Miguel Mari Latasari, au-
nitz gustatu zaie make-
ta, eta diotenez, arrunt
ongi egina dago. Eduar-
do Zancada eskultorea
Meridan sortua da, bai-
na gaur egun Madrilen
bizi da. Bere lanak ha-

gitz famatuak izan dira
baina agian aipagarrie-
na, Madrileko Puerta del
Solen dagoen Carlos
III.ren eskultura da.  

Eskultoreak eguna
Sunbillan pasatu zuen
eta ikaragarri gustatu zi-
tzaion benetako artela-
na jarriko den lekua, bai-
ta gure herria ere. Uli-
beltzak elkartean baz-
kaldu zuen, eskultura-
ren lan taldea osatzen
dutenekin. Bazkaria An-
jel Mariezkurrenak pres-
tatu zuen. Komisioko
partaideek heldu den ur-
teko  abuzturako eskul-
tura Sunbillan egotea
eskatu zioten eta es-
kul toreak baiezkoa
eman omen zuen. 
Dena den, maketa iku-
si nahi duen guztiak  as-

ki du Herriko Etxera jo-
atea, hortxe baitago guz-
tientzat ikusgai. 

Bertzalde, egitasmo
honen gastuak ordain-
tzen laguntzeko zozke-
ta egin zen abuztuaren
19an. Peugeot 206 ko-
txea (1220 zenbakia)
Lesakako Josetxo Etxe-
pareri egokitu zitzaion
eta Kubara bidaia (8110
zenbakia) Hondarribiko
Francisco Pikabeari. Zo-
rionak!!! 

Film laburra
Nafarroako Gober-

nuak Tuterako Julio Ma-
zarico zuzendariaren
film laburra Sunbillan
grabatzeko dirulagun-
tza eman du. Oraindik
grabazio egun zehatzak
zein izanen diren ez da-

kite, baina azaro alde-
ra izanen da. Irudiak He-
rriko Etxean, Arretxean,

elizan eta Palazioan gra-
batuko dira eta herriko
extrak ere arituko dira.

Ramon Latasaren
eskulturaren maketa
Herriko Etxera ekarri dute
Eduardo Zancada artista famatuak eginen du

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Ramon Latasari eskainitako eskultura brontzez-
koa izanen da eta 5 metroko altuera izanen du.

SUNBILLA



ttipi-ttapa • herriz herri

2006/09/21 • 430. zbk. 

16

AAsstteeaazzkkeennaa 2277
20:00etan: Altxafero-
ak eta ezkilak bestei
hasiera emateko.
20:30etik aitzinera:
Zopak eta txuri-bel-
txa  Herriko Ostatuan.
Gauez: dantzaldia
AGERRALDE akor-
diolariarekin.

OOrrttzzeegguunnaa 2288
9:30ean: Urrozko III.
txirrindulari txapel-
keta.
10:00etan: Mus txa-
pelketaren hasiera.
18:00etan: Haur jo-
koak eta txokolatada.
Arra tsa ldez  e ta
gauez dantzaldia JO-

XE ANGEL akordio-
lariarekin.

OOrrttzziirraallaa 2299
11:30ean: Meza na-
gusia. Ondoren Luntx
eta Herri kirolak he-
rritarrak baserritarren
aurka urtero bezala.
19:00etan pilota par-
tiduak.
Arra tsa ldez  e ta
gauezdantzaldia JA-
LISKO BAND talde-
arekin.

LLaarruunnbbaattaa 3300
8:00etan: gazteen
erretirada.
10:00etan: Mus txa-
pelketaren finala.

12:00etan: Urrozko
IX. helduen pilota txa-
pelketaren  finala.
Goizean eta bertso
tartetan AGORRETA
musika eskolako soi-
nulariak.
14:00etan: Herri baz-
karia Sebastian LI-
ZASO eta Jexux M.
IRAZUrekin.
Ondoren Sokatira,
tx ingak  e ta  joko
gehiago ezkonduak
ezkongabeen aurka.

19:00etan:San Miguel
torneoko pilota par-
tiduak.
Gauez dantzaldia
MODESTO akordeo-
lariarekin.

IIggaannddeeaa 11
9:00etan: alkoholemi
kontrola eta gehien
ematen duenak go-
saria debalde.
11:00etan: Haur Par-
kea.
13:00etan: aizkora

apostua: Felix ETXE-
BERRIA eta Xabier
MINDEGIA; Unai
OTAÑO eta Jesus
MUJIKAren aurka.
17:00etan: GORRITI
eta bere animaliak.
20:00etan: Urrozko
III. tortilla eta postre
lehiaketa. Hauek ge-
ro pintxotan banatu-
ko dira jende artean.
0:00ak arte: dantzal-
dia AGERRALDEre-
kin.

ARGAZKIA: JOSEBA URROTZ
Besten hondar egunean aizkora apostua jokatuko dute Felix Etxeberria eta
Xabier Mindegiak, Unai Otaño eta Jesus Mujikaren kontra.

San Migel bestak
irailaren 27tik
urriaren 1era 
Larunbatean herri bazkaria
bertsolariekin eta igandean
aizkora apostua eginen dira

URROTZ
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Urriaren 19an Lodosa eta
Lizarrara bidaia antolatu da
Izen ematea urriaren 1etik 11ra egin behar da

ttipi-ttapa

Lodosa eta Lizarra-
ra joanen dira urriaren
19an Arkupeak erreti-
ratuen elkarteko lagu-
nak. Izen ematea urria-
ren 1etik urriaren 11ra
egin behar da eta egun
osoko prezioa 30 euro-
koa da. Autobusen irte-
erako ordua izena eman
ondotik jakinaraziko da.
Hori bai, autobusak tar-
teka aterako dira, bisi-
ta ezberdinak egiteko
denbora emanez eta de-
nak batera ez suerta-
tzeko. Lodosan, Perón
kontserba fabrika bisi-
tatuko dute. Batzuk fa-
brika ikusten duten bi-
tartean, bertzeek txan-
pinoiak, zainzuriak eta
piperrak egiten dituzten
landak ikusiko dituzte
eta bertzeek piperrak
ikatzezko labean nola
erretzen dituzten, on-
dotik zuritu eta latatan
sartzen ikusiko dute.
Nahi duenak pikillo-pi-
per, zainzuri, txanpinoi
eta bertze barazki-kon-
tserbak prezio onean
erosteko modua ere iza-
nen du.

Lodosatik Lizarrara-
ko bidea hartuko dute,
14:30ean bazkari ede-
rra izanen baitute Ven-
ta Larrion jatetxean. Me-
nuan, ganba eta baraz-
kitxo-budina, otarrainx-
kak plantxan, barazki-
menestra, ahate uri-
neztatua, cava kopa, tar-
ta izozkiarekin, ura, ar-
doak, kafeak eta likore
arruntak izanen dituzte
aukeran. 

ARKUPEAK

ARTXIBOKOA

Pikillo-piperra
nola egiten du-
ten ikasteko mo-
dua izanen dute
erretiratuek.
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Ikasle eta irakasle bana
gutxiagorekin hasi da ikasturtea
Ehiztariak ere hasiak dira denboraldia prestatzen

Juana Mari SAIZAR
Ikasturteari hasiera

egun bat beranduago
eman zitzaion, larrial-
dietarako atearen kon-
ponketen ondorioz. Gu-
raso eta irakasleen la-
guntzari esker, gela gar-
bitzeko lanak bukatu zi-
tuzten. Aurten ikasle bat
gutxiago izanen da eta
lan erdiko irakaslea ken-
du dutenez, irakaslegoa

ere jeitsi egin da eta bi
gelditu dira. 

Ikuskariarekin bilera
eskatu zuten irakasle-
goa mantentzeko, bai-
na oraindik ezezkoaren
zergatia jakin gabe da-
go. 

Ehiza
denboraldia

Ehiztariak denboral-
dirako prestatzen ari di-

ra eta Usoa elkarteak
postuak berritzeko deial-
dia eta zerrenda zabal-
du ditu eta urriaren 1a
baino lehen bukatuak
eta ingurua txukunduta
egon behar dute.

Mikel Olazabal
Mikel Olazabal pilo-

taria JoxeanTolosa txa-
pelketan parte hartzen
ari da eta aurreko igan-

dean jokatu zuen fina-
la. Hau idazterakoan
oraindik jokatzekoa zen

partida eta hurrengoan
emango dugu horren
berri.

Esteban AROTZENA

Zabala eta Goikoe-
txea enpresari eman
zaio Plazeneko alorre-
an babes ofizialeko 12
etxebizitza eraikitzeko
lana. Udalak abuztua-
ren 25eko batzarrean
hartu zuen erabakia.
Orain, behin betiko
proiektua aurkezteko hi-
labeteko epea zabaldu
zen, eta proiektu hori
Udalak onartzen badu,
Nafarroako Gobernua-
ri bidali beharko zaio,
obraren behin behine-

ko kalifikazioa eman die-
zaion.

Aipatutako izapide
edo tramite hauek de-
nak egitean, hilabete ba-
ten barrenean hasi be-
harko ditu obrak Zaba-
la eta Goikoetxeak, bai-
na horren aurretik etxe-
bizitza hauetako baten
jabe izatearen interesa
dutenei izena emateko
deia luzatuko die en-
presak berak. Obrak
hasten direnetik aurre-
ra, urte terdiko epea iza-
nen dute etxebizitzak
bukatzeko.

Eskolan lanak
Eskolan eta bertako

frontoian egin beharre-
ko hainbat konponketa-
ren gastuei aurre egite-
ko 42.827 euroko diru-
laguntza eman dio Uda-
lari Nafarroako Gober-
nuko Hezkunta Depar-
tamentuak. Argindarra-
ren instalazioaren zati
bat eta eskola-bueltako
sarea berritu dira, bes-
teak beste.

Lehengo bake
epaileak

Jexux Etxegia eta
Juanita San Miguelek
beteko dituzte ondo-
rengo urteetan ere ba-
ke epailearen eta bere
ordezkoaren postuak.
jendea aurkezteko deial-
dia denbora luzez egon
da zabalik, baina inork
ere izenik eman ez due-
nez, lehengoek jarrai-
tuko dute, esan bezala.

Arkupeak
elkarteak Yoga
ikastaroa
antolatu du
aurten ere

Iazko ikasturteko
arrakasta handiaren on-
dotik, aurtengo urritik
aurrera ere yoga ikas-
taroa egiteko asmoa du
Arkupeak jubilatuen el-
karteak. Horretarako
izen emateko epea hil
honen 25a artekoa da.

Zabala eta
Goikoetxeari eman
zaio Etxebizitza
Babestuak egitea
Enpresa honen proiektuaren zain
daude orain Herriko Etxean

ARGAZKIA: JUANA M
Larrialdietako atearen konponketa lanen ondorioz
egun bat beranduago hasi da aurten herriko esko-
lako ikasturtea. Iaz baino ikasle bat gutxiago izan-
go eta egun erdiz ari zen irakaslea kendu dute.

ARESO

GOIZUETA

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Oier Apezetxea txapeldun Alkizan
Oier Apezetxea pilotari kadeteak Alkizako Torneoko finala irabazi zuen iraila-
ren 10ean. Esnaola zuen lagun eta Arakistain-Urbiondo azpeitiarrak kontra.
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IIrraaiillaakk 2233 LLaarruunnbbaattaa
11:00etan: Nesken pala txapelketaren finalak.
16:00etan: Plater tiraketa eta ondotik berendua.
20:00etan: Igantziko Dantzarien emanaldia.

IIrraaiillaakk 2244 IIggaannddeeaa
10:00etan: Karrika buelta herriko txistulariekin.
11:30ean: Igantziko III. gazta lehiaketa.
12:00etan: Haurren Herri-Kirol Erakustaldia (Arantza,
Berroeta eta Igantzi).
16:30ean: XXVII. Artzai zakur lehiaketa. Meakandiko
zelaian.
19:30ean: Sagardo besta eta gazta degustazioa.

IIrraaiillaakk 2288 OOrrttzzeegguunnaa
BBeezzppeerraa eegguunnaa

17:00etan: Mus eta partxis txapelketa.
20:00etan: Altxaferoa eta ezkil jotzea, Incansables
txarangarekin. Ondotik, karrika buelta kankailu eta
buruhandiekin.
22:00etatik aitzinera: Dantzaldia IRATS Taldearekin.

IIrraaiillaakk 2299 OOrrttzziirraallaa
SSaann MMiiggeell eegguunnaa

11:00etan: Karrika buelta herriko txistulari eta
ezpatadantzariekin.
11:30ean: Udalbatza, ezpatadantzari eta txistulariekin
batera, herriko ikurraren ondotik Herriko Etxetik elizara
joanen da. Ondotik,  Meza nagusia San Migelen omenez
herriko abesbatzak kantatua.
12:30ean: Bandera-Arbola eta ezpatadantzariak. 
17:30ean: Gazte eta afizionatuen arteko pilota partidak. 
19:30ean: Dantza-jazz emanaldia.
20:00etatik 22:00etara: KEZENGE perkusio taldea.
0:00etatik aitzinera: Diska jartzailea.

IGANTZI
Sanmigelak
irailaren 28tik urriaren 2ra
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IIrraaiillaakk 3300 LLaarruunnbbaattaa
Goizean: Karrika buelta herriko txistulari eta
ezpatadantzariekin.
10:00etan: Herriko haurren VIII. pilota txapelketaren finalak.
17:30ean: Karrika buelta kankailu eta buruhandiekin.
19:00etan: Herri Kirolak:

- Aizkolari gazteen III. San Migel Saria.
- Herriarteko Erakustaldia.

22:30etik aitzinera: Kontzertua: KANKA, SEXTY SEXERS eta
HIMEN taldeak.

UUrrrriiaakk 11 IIggaannddeeaa
EEzzkkoonndduueenn eegguunnaa

10:00etan: Karrika buelta gaiteroekin. 
12:00etan: Toka Txapelketa.
17:30ean: Betizuak.
19:00etan: Bertso pilota. Peñagarikano eta Irazu bertsolariekin.
21:30ean: Herriko dantzak (muxikoak, jotak…).
0:00etan: Dantzaldia TXUTXIN IBAÑEZ eta JESUS
TAPIZekin.

UUrrrriiaakk 22 AAsstteelleehheennaa
HHaauurrrreenn eegguunnaa

Goizean: Karrika buelta txistulariekin.
10:30etik 12:00etara: Haurrentzat jokuak eta gaztelu haizatuak.
12:00etan: Betizuak.
14:00etan: Herri bazkaria. Andoni Egaña eta Sebastian Lizaso
bertsolariekin.
15:30etik 18:00etara: Haurrentzat jokuak eta gaztelu haizatuak.
Ondotik berendua.
19:00etan: Betizuak, Pasai txarangak lagundurik.
20:00etatik 22:00etara eta 00:00etatik 02:00etara: Dantzaldia
MODESTOrekin.

Gazte, haur nahiz helduek, guziek izanen dute aurtengo
Sanmigeletan parte hartzeko eta ongi pasatzeko aukerarik.





Zer da FH proiektua?
Gizarte guztiak aldatzen

dira, adibidez, egun haue-
tan lehendabiziko ordena-

gailuaren 25. urteurrena os-
patzen ari gara. Gaur egun ezin

dugu mundua ordenagailu edo
internetik gabe imajinatu eta as-

makuntza hori egin zenetik hamai-
ka enpresa sortu dira. Horrela ba-
da, FH proiektuak garapen bidean
dauden sektoreetako enpresa-ideiak
dituzten pertsona ekintzaileak la-
gundu nahi ditu, pertsona edo en-
presen eskaera berriei erantzunak
ematen dizkioten pertsonak.

Garapen bidean dauden sekto-
reetaz ari zara, baina… zeintzuk
dira zehazki enpresa berriak sor-
tzeko potentziala duten sektore
horiek?
Gaur egun asko dira garatzeko bi-
dean daudenekotzat hartzen diren
sektoreak, eta Nafarroan, sektore
hauetan enpresak sortzeko bada
nahikoa merkatu. Adibide zehatzak
jartzearren, teknologia berriez gain
aipa daitezke aisialdiaren sektorea,
pertsonentzako zerbitzuekin lotuta-
koak, haurrentzako laguntza, kultur
sektorea, ingurumen zerbitzuak, en-
presen lehiakortasuna hobetzeko
zerbitzuak...  
FH proiektutik, enpresa berriak abian
jarri edo lehenagotik zeuden en-
presak beste modu batean bidera-
tu nahi dituzten pertsona saiatuei
informazioa eskaintzen diegu. 

Pertsona ekintzaile edo saiatuak
aholkatzeko proiektu honetan,
zein erakundek hartzen du parte?
Nafarroako Gobernuak Nafarroako
Enplegu Zerbitzuaren eta CEINen
bitartez, ANEL eta CEDERNA-GA-
RALURen laguntzarekin.  

Nortzuk izan daitezke FH proiek-
tuaren onuradunak?
Enpresa ideiaren bat izanik hura
gauzatzeko laguntza behar duten
pertsonetatik hasita, ideia zehatzik
eduki gabe enpresa berri bat sor-
tzeko asmoa dutenak, edota, bi ur-
te baino gutxiago izanik garapene-
ko bidean dauden sektoreekin lo-
tutako proiektuak hasi nahi dituzten
enpresetaraino, guztiak parte har
dezakete proiektu honetan. 

Zeintzuk dira zehazki pertsona
ekintzaile hauei ematen dizkio-
zuen zerbitzuak?
Hasteko, aipatu zerbitzuak ibilbide
oso bat dakar berekin eta interesa
duen edozein pertsona edo bi urte-
ko antzinatasuna duen edozein en-
presa murgil daiteke, dituen behar
eta helburuen arabera.
Lehenik, enpresa sortzeko modu,
eraketa tramite, dirulaguntza, zer-
ga eta halako gaien inguruko infor-
mazio zerbitzua ematen dugu.
Gehien eskatzen diguten beste zer-
bitzuetako bat, enpresako plana egi-
teko laguntza izaten da. 2005etik
garapeneko bidean dauden enpre-
sa hauekin lotutako 70 enpresako
plan inguru egin ditugu. Askotan es-
katzen duten zerbitzua da, pertso-
na ekintzaileak duen ideiaren bide-
ragarritasuna aztertzeko aukera
ematen baitu. 
Hirugarrenik, enpresaren sorrerako
fase guztietan pertsona ekintzaile e
ta saiatuei asko interesatzen zaiz-
kien gaiekin lotutako prestakuntza
ibilbide osotua diseinatu dugu. 
Zerbitzu guzti hauek doan eskain-
tzen ditugu. 

Aurkezten zaizuen proiektua ga-
rapeneko bidean dauden sekto-
re baten barnean kokatzeaz gain

berritzailea  ere baldin bada, FH
proiektuak zerbitzu gehiago ere
eskaintzen ditu?
Hain zuzen ere, lehen aipatutako
zerbitzuak proiektu guztiei eskain-
tzen dizkiogu. Baina proiektua be-
rritzailea bada, 18.000E bitarteko
finantzaketa ere lor dezake pertso-
na edo talde ekintzaileak, abalik ga-
be eta %0ko interesarekin.
Proiektuak, berritzailea izateaz gain
hazkunde potentziala baldin badu,
bideragarritasun planetik datozen
hazkunde eta fakturazio zenbakiak
altuak baldin badira, laguntza be-
rezia ematen diogu komunikazio pla-
na eta merkaturatze plana eginez
eta, honetaz gain, negozioa abian
jartzeko beharrezkoak direla irudi-
tzen bazaigu, pertsona ekintzaile-
ak eskatzen dizkigun beste zerbi-
tzuak ere ematen dizkiogu. 

Momentuz, proiektuaren garape-
naren inguruan zer balorazio egi-
ten duzue?
2005az geroztik 120 pertsona en-
plegatzen duten 58 enpresa sortzen
lagundu dugu eta pertsona ekin-
tzaileekin 400 aholku-lan inguru egin
ditugu. Hala ere, Nafarroan gara-
pen bidean dauden sektoreen ere-
muan oraindik lan handia egiteko
dagola uste dugu.

Laguntza hauek eskatzeko, nora jo
behar dute pertsona ekintzaileek? 
FH proiektuan parte hartzeko inte-
resa dutenek CEIN (848 42 60 50),
ANEL (948 24 04 00) edo CEDER-
NA-GARALUR (948 62 51 22) era-
kundeekin jarri behar dute harre-
manetan, erakunde hauetatik en-
presaren eraketa eta aipatutako zer-
bitzuetan aholkatuko dieten per-
tsona tekniko espezializatuak jarri-
ko dizkiete. 

FH proiektua
etorkizuna gaur da



ttipi-ttapa
Aurrera Dantza Tal-

deak Txekiako Valass-
ke Mezirici hirian iraila-
ren 14tik 17ra burutu
den Mezinarodni Fol-
klorni Festival Babi Le-
to izeneko Nazioarteko
Folklore jaialdiaren zaz-
pigarren edizioan parte
hartu du. Beste bede-
ratzi herrialdeetako dan-
tza taldeek ere parte har-
tu dute eta leitzarrek
Euskal Herriko ordez-
karitza bete dute. Gai-
nera, aipatzekoa da
Euskal Herriko beste tal-
derik ez dela inoiz izan
jaialdi garrantzitsu ho-
netan.

Txekian, egunero
izan dituzte dantza saio-
ak, baina hamar he-
rrialdetako dantzariak
bildu dituzten jaialdiak
hilaren 16 eta 17an izan
dituzte, azken hau, Kelc
hirian. Horretarako,
maiatzetik egunero en-
tsaiatzen aritu dira 26
neska-mutil eta 2 txis-
tulari eta atabaleroa.
Dantzari gazteenek 16
urte dituzte eta heldue-
nek 29. Guzira 33 lagun

joan dira Txekiara. Jo-
anerakoan b i  egun
eman zituzten autobu-
sean eta itzulerakoan
beste horrenbeste ema-
nen dituzte.

Aurrera
garaipenarekin
hasi da

Aurrera futbol talde-
ak garaipenarekin ekin
dio 2006-07 denboral-

diari. Preferentera igo-
tzeko helburua izanen
dute. Azken bi urteetan
promozioa jokatu baina
ez dute lortu. Ea hiru-
garrenean balekoa den!
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Aurrera Dantza Taldeak Txekiako
Nazioarteko Jaialdian parte hartu du
Euskal talde bat jaialdi handi honetan aritu den lehen aldia da

LEITZA

UTZITAKO ARGAZKIA

Asketa abesbatzakoak emanaldiz emanaldi dabiltza
Argazkian, Asketa gazte abesbatzak uztailaren 29an Xabierren eskainitako
emanaldia ageri da. Leitzarrek, «Mila ahots Xabierri kantari» zikloan parte
hartu zuten. Geroztik, irailaren 10ean Asketa Txikiko haurrek ere kantatu du-
te Xabierren. Asketa Gazte abesbatzan 30 neska-mutilek eta Asketa Txikin
35 haurrek hartzen dute parte, Juan Bautista Irazoki zuzendariaren gidari-
tzapean. Etorkizunera begira, txikiek irailaren 24tik 30era Aralarren ospatu-
ko den bederatziurrenean parte hartuko dute. Gazteek hurrengo emanaldia
irailaren 30ean eginen dute Irantzunb, Mendialdeko Abesbatzen Topaketa-
ren barrenean hain zuzen ere.

Gimnasia
ikasturtea
hasi dute
Kontzejuko
Ganbaran
Kontxi KLABER

Oporraldia pasa
ondorean, astelehen
honetan, irailaren
18an hasiera eman
diote gimnasia talde-
koek aurtengo ikas-
turteari. Astean bi
egunez, astelehen eta
ostegunetan arratsal-
deko 19:30etan el-
kartuko dira kontze-
juko ganbaran hamar
bat lagun,  beren osa-
suna zaintzeko hel-
buruarekin batik bat. 

Kontzeju
taberna irekita

Aste beteko opo-
rradia eta,  berriz ta-
be rna  i r ek i  du te
Emaitz eta Enkarnik.
Irailak 4an itxi zuten
kontzeju taberna eta
13an ireki.

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

ARANO

Gimnastika ikastaro-
ko lagunak iaz
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Zaborrak murrizten laguntzeko
kanpaina abiatu da eskualdean
Hainbat aholku emanez, kartelak banatu dira dendetan

ttipi-ttapa
«Lagundu zaborrak

murrizten» izeneko kan-
paina hasi dute Bortzi-
rietako Hiri Hondakinen
Mankomunitateak, Baz-
tango Udalak eta Male-
rrekako Zerbitzu Oro-
korren Mankomunitate-
ak. Izan ere, erakunde
hauetatik jakinarazi du-
tenez, «guk guztiok
ohartu gabe sortzen du-
gun zabor-kopurua ur-
tetik urtera handiagoa
da eta horrek, bistan de-
na, ondorio kaltegarri
ugari sortzen ditu gure
ingurumenean eta eko-
nomian». Beraz, egoe-
ra horren erantzunkizu-
na guztiona ere bade-
nez, premiazkoa da ara-
zo honetaz kontzientzia
hartzea. Honela, zabo-
rra murrizten laguntze-
ko zenbait aholku ema-
ten dituzte: erosketak
egitera norbere poltsa,
kapazo edo erosketa-
orgatxoarekin joatea,
neurririk handiena du-
ten enbaseak aukera-
tzea, bildukin gutxien di-
tuzten produktuak au-
keratzea, aluminio-pa-
peraren erabilera mu-
rriztea eta bertze bildu-
kin edo enbaseak au-
keratzea, erabili eta bo-
tatzeko produktuen era-
bilera murriztea eta po-
zoitsu eta kutsagarrien
erabilera gutxitzea ai-
patzen dituzte, bertze-
ak bertze. 

Azken finean, eros-
ketetara goazenean «ez
itsutzea, zentzuz kon-
tsumitzea eta alferrik
galtzea»baztertzea go-
mendatzen dute.

ZERBITZUAK



Maite OTEIZA
Asteburu honetan,

Baztango Udalak eta
ASPINAk antolaturik, Pi-
riniar arrazako behien
lehiaketa-enkantea egi-
nen da Elizondon. Aur-
tengoan 19. edizioa den
honetan, inguruko ne-
kazariez gain, Nafarroa,
Bizkaia, Gipuzkoa eta
Arabako nekazariek ere
parte hartuko dute eta
350 behi gorri biltzea es-
pero da.

Irailaren 23an, la-
runbat goizean, azien-
da-sartzea eginen da
Elizondoko Merkatuko
Plazan eta arratsaldez,
behi gorriak aztertu eta
sailkatu eginen dituzte.
Feria honen inguruan,
hainbat ekitaldi antola-
tu dira eta larunbat arra-
tsaldeko 18:00etan pro-
fesionalen arteko pilota
partidak jokatuko dira
Baztan pilotalekuan. Es-
kualdeko artisauen pro-
duktuen azoka eginen
da egun osoan. 

Igandean, 11:00etan
Nafarroako aratxekia-
ren dastaketa izanen da.
Eguerdian az ienda

lehiaketaren sariketa eta
enkante edo subasta
eginen dira Elizondoko
Merkatu Plazaren ingu-
ruan Ondotik, ASPINAk
aratxe bat zozketatuko
du.

Feriak sortzen dituen
gastuak ordaintzeko,
Nafarroako Gobernuko
eta zenbat babesle pri-
baturen dirulaguntza lor-
tu da.

Iruritarrak
Nafarroako
pilota
selekzioan

Baztan eta Malerre-
kan jokatzen den laxoa
pilota jokoak badu bere
adiskidea Valentzian.
Hango pilota jokoak
ezaugarri berdinak ditu
arauak, rayak, konta-
keta modua… baina ba-
dira hiru diferentzia:

•  Jokalari kopurua: bortz
bortzen kontra (laxo-
an lau lauren kontra).

• Joko eremuak trape-
zio forma du.Botarria
dagoen lekuan zaba-
lagoa da frontisa bai-
no.(Laxoan joko ere-
muak lauki zuzena).

•  Eskuz aritzen da, erre-
mintarik gabe. (Hemen
laxoa edo guantea era-
biltzen da).

Hilaren 17an Valentzia
hiriburuko udaletxeko
plazan Nafarroako se-
lekzioak (Iruritako Gor-
ka Urtasun, Patxi eta
Unai Barberena, Jaun-
tsaraseko Iñaki Barba-
jero eta Gartzarongo
Oier Legarra). Partida
Valentziako telebistak
emititu du. Partida joka-
tzeko, egun horretan hi-
riburuko trafikoak alda-
ketak izanen ditu.

Orain dela hiru aste
Valentziako telebista ho-
nat hurbildu zen hemen-
go jokalariei errepor-
tajea egitera, entrena-
menduak, jokalarien bi-
zimodua: kirol izarren
modura, alegia.

Oronoz-Mugairi
eta Arraiozko
apeza hil da

Vicente Sanzberro
Alberdi apeza hil zen
irailaren 11n, 77 ute zi-
tuela. Almandozen sor-
tua, gan den urtean 50
urte egin zituen apez-
goan. Apez izateaz gain,
Baztango historia eta
genealogiei buruzko
ikerketak egin zituen.
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Piriniotako behien lehiaketa eta enkantea
eginen dira aste hondar honetan
Igande eguerdian izanen da sariketa eta enkantea Elizondoko Merkatu Plaza inguruan

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL
Behi gorri ederrak ikusiko dira aste hondarrean Elizondon.
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LLaauunnbbeettaa 3300
BBEEZZPPEERRAA
11:00etan: Ezkil Jo-
tziak, Altxaferuak eta
Xistulariak (Antonio
Elizalderen omenez).
11:30ean: Haur Joko-
ak.
12:00etan: Mus Txa-
pelketa.
14:00etan: Haurren-
dako bazkarie.
15:30ean: Gaztelu
puzgarriak.
18:00etan: Txokolate
jatia.
19:00etan: Dantzaldie
MIKEL SALABERRI-
rekin.
20:45ean: Baztan-Zo-
pak.
Ondotik: dantzaldia
MIKEL SALABERRI-
rekin. Akitzeko Zin-
ger Jatea.

IIggeennddiiaa 11
AARRRROOSSAARRIIOOKKOO
AAMMAA BBIIRRJJ IINNAARREENN
EEGGUUNNEE
11:00etan:Xistularie-
kin Kalejira.
12:00etan: Meza Nau-
sie. 
13:00etan: Otordue.

17:30ean: Herri-kiro-
lak (Konbinatua). Ba-
saburua-Arantza
haurrak. 
18:00etan: Aizkora
apostue. Garikoitz eta
Oihan Larretxea, Bi-
ttor Elizagoien…

19:30ean: Kantaldie,
GARTXO T e ta
EDORTArekin. Aka-
bailan afarie.

AAsstteelleehheennaa 22
AA DD II SS KK II DD EE TT AA SS UU NN

EEGGUUNNEE
11:00etan: Mus Txa-
pelketa. 
14:00etan: Zikiro ja-
tia, JOXE ANGELek
alaituko du.
17:00etan: Ginkana.
21:00etan: Zinger ja-

ARGAZKIA: MAITANE MARITORENAK UTZIA

Argazkian  2004ko xinger jatia ageri da, Joxe Angel akordiolariarekin. Bez-
perako dantzaldia akitzeko modu ederra da. Aurten, Mikel Salaberrik jarriko
du musika.

Anizko Arrosarioko Amabirjin bestak
irailaren 30etik urriaren 2ra
Egun haundian herri kirolak izanen dira arratsaldez

BAZTAN
Udan ur eskasia
Oronoz-
Mugairin
Oronoz-Mugairin batez
ere udako hilabeteetan
izaten den ur eskasia
moldatzeko eguzki-pla-
ken indarrarekin ibiliko
den bonba elektrikoa ja-
rriko da Solborroko itu-
rrian. Lanen aurrekon-
tua 24.585 eurokoa da
eta auzolanean eginen
da. Horretaz gain, Erro-
tondoko errotako iturri-
ko ura erabili ahal iza-
teko eskaria egin dio Ba-
lleko Udalak Espainia-
ko Iparraldeko Ur-kon-
federazioari. 

Etxeko
hondakin
berezien bilketa
urriaren 7an, larunbata,
etxeko hondakin bere-
zien bilketa honako he-
rri eta tenoretan izanen
da: Elizondon 9:00eta-
tik 12:00etara; Arizku-
nen 12:10etik 12:45era;
Erra tzun 12:55et ik
13:30era; Amaiurrera
13:40etik 14:15era; Az-
pi lkuetan 14:25etik
15:00etara. Emausko
Traperoen telefono zen-
bakia 948 451 979 da.

Giltxaurdi
Kiroldegiko
kudeaketa 
Hurrengo 5 urteotan
behin behineko enpre-
sa elkarte batek hartu
du bere gain gestioa
(Sedena, Serdepor, Hy-
dra eta Prudencio In-
durain enpresen artean
osatutako taldeak). Ur-
tero 63.960 euro ko-
bratuko ditu talde honek
kiroldegiko martxa era-
mateagatik. Orain arte
Gesport arduratzen zen.

Lekarozko
frontoia
Arakan enpresak egi-
nen du Lekarozko Txi-
ki-Polit frontoiaren mol-
daketa lana, 83.000 eu-
roren truke.

FLASH
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Berroberria eta
Alkerdiko lezeak
bisitatu dituzte
Baztango Historiarurreko
jardunaldien barrenean

Fanny eta Aitor
Joan den astean,

2006ko irailaren 6tik 9-
ra bitartean, Historiau-
rreari buruzko II. Jardu-
naldiak izan ziren Baz-
tanen eta Urdazubiko
Alkerdi eta Berroberria-
ko lezeak bisitatuz eman
zieten bukaera. Hitzal-
dia emateaz aparte, Ig-
nacio Barandiaran Ma-
eztu EHU-ko (Euskal
Herriko Unibertsitatea)
historiaurreko katedra-
dunak bisita hori gidatu
zuen, historiaurre eta ar-
keologian aditua izanik,
bera baita leze horietan
lan gehien egin duen gi-
zona.

Lezeetako induske-
tak aspaldian geldirik
dauden arren, urte eta
erdiren buruan berriz
hartuko omen dituzte ar-
keologia alorreko tek-
nologia berrienak era-
biliz, horrez gain, Ba-
randiaranek, bi urte ba-

rru Alkerdiko lezeei bu-
ruzko liburu bat argita-
ratzeko asmoa du.

Frontoi berria
Frontoi berria ari di-

ra altxatzen eta espero
da udazkenerako akitua
izatea. 1924an gure ar-
basoek ezker pareta
eraiki zuten herriko pla-
zan, hasiera batean es-
tali gabe zegoena, eta
beranduago estali zute-
na. Orain, laurogei urte
beranduago, bertze bat
eraikitzen ari dira mo-
nastegiaren gibeleko al-
dean, heldu den urtean
zaharra botatzeko as-
moz,  eta haren lekuan
plaza pollit bat egiteko.
Frontoi berriko bidean
eta frontoian bertan ko-
munak eginen dituzte
eta frontoiko komune-
tan dutxak ere izanen
dira. Herriko biltegia ere
egin nahi dute frontoi
ondoan.

UTZITAKO ARGAZKIA

Euskal Herriko Unibertsitateko historiaurreko katedradunak, Ignacio Ba-
randiaran Maeztuk, gidatu zuen Alkerdi eta Berrobiako lezeetara egindako
bisitaldiak.

ARGAZKIA: AITOR OLLO
Urdazubiko frontoi berriaren eraikuntza lanak. Udazkenerako bukatua iza-
tea espero da. Pilotaleku berri honek komunak eta dutxak ere izanen ditu
eta herriko biltegia egin nahi dute frontonaren ondoan.

URDAZUBI
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Laetitia eta Sandrine
Erretratuen urteroko

ateraldia irailaren 23 an,
larunbatarekin, iraga-
nen da, Landesetan. 

Lehenik, Pouillon-go
herrian, arnotegi bat bi-
sitatuko dute eta nahi
dutenek erosketak egi-
ten ahalko dituzte. On-
doren, Cagnotte herrian,
"Beleslou" jatetxean
bazkalduko dute. 

14:30ean itzultzeko
bidea harturik, kolazio
batentzat geldituko di-
ra ,  Sarako herr i ra t
17:30ak aldean ailega-
tzeko. 

Dantza taldea 
Joan den irailaren 3

an, igandearekin, dan-
tza taldeko dantzari
haundienak "rafting"
ateraldia egin zuten Bi-
darraien. Egun goxoa
pasatu zuten, ateraldia

antolatua izan zen be-
ren lana eskertzeko. 

Lur berri 
zahar-berritua
Herriak lehenagoko Lur
berri gela zaharberritu
du. Gela, bilkurentzat,
erakusketentzat eta

beste okasione desber-
dinentzat baliatzen ahal-
ko da. Besta astelehe-
nez estrenaldia iragan
zen hautetsiekin. 

Frantziako
xapeldun
Pilotan, esku huskako

Frantziako txapelketa-
ren finalean lau saratar
aritu ziren, xori mailan:
Mathieu Gachen eta Pe-
llo Etxeberrigaraiek 30
eta 23 irabazi zieten Jo-
an Agesta eta Daniel
Calvet-i. Zorionak de-
nei!

Erretratuek urteroko ateraldia
eginen dute irailaren 23an
Landesetako Pouillonen arnotegia bisitatu eta Cagnotten bazkalduko dute

ARTXIBOKOA

Urtean hainbat ekitaldi antolatzen ditu Beti Gazte erretratuen elkarteak.

SARA

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

Lezeetako
apaindura
argiztapen
berria
inauguratu
dute
ttipi-ttapa

Irailaren 15ean
inauguratu zuten le-
zeetako apaindura ar-
giztapen tematikoa.
Ekitaldian, udal agin-
tariekin batera, Juan
Ramon Corpas, Na-
farroako Gobernuko
Kultura eta Turismo
kontseilaria eta Car-
los Erce, Turismo Zu-
zendari Nagusia izan
ziren. Inaugurazio eki-
taldiaren ondotik, Os-
pitale zaharrera joan
ziren, etorkizunean
Sorginkeriaren Inter-
pretazio Zentroa iza-
nen dena bisitatzera
eta museo proiektua
ikustera. Ospitale za-
harrean egin beha-
rreko moldaketak ka-
sik akautuak dituzte.

ZUGARRAMURDI

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458



Franck DOLOSOR
Musika ainitz entzu-

ten ahalko da Ibarrunen
buruilaren 29tik urriaren
2rat. Auzoko besten ka-
rietarat, musika talde an-
dana gonbidatu dituzte.
Ohiturari jarraikiz, Iba-
rrungo bestak zerri tti-
kiaren jastatzearekin ha-
siko da Inharrean ortzi-
ral arratsean. Kiki Bor-
datxok a la i tuko du
gaualdia. Biharamune-
an, pala txapelketak egi-
nen dituzte eta gauean
BKBO eta Koloka tal-
deek segurtatuko dituz-
te kontzertua eta dan-
tzaldia. Igandean, egun
nagusia izanen da me-

zarekin, auzoko pilota-
rien partidekin eta mu-
txikoekin bertzeak ber-
tze. Patxi eta Batbiru tal-
deak dantza pikoa es-
kainiko du denen parte
hartzea zabaltzeko xe-
dearekin.

Pilota ondarea
Pilotaren inguruan

zaletasun haundia ba-
da ere, joko hori eta ho-
rren inguruan den on-
darea irriskuan dira gu-
re herrietan. Sarrikota
Pean, Zuberoan, on-
darkitegia ireki nahi du-
te Larrascaoplaçan, hau
da pilotasoro batean.
Historia haundiko tokia

utzia izan da pittaka pi-
ttaka eta orain zikinak
han bildu nahi lituzkete.
Bainan haraino gan ga-
be, gure herrian ere es-
timu gutti da pilota to-
kientzat. Egun hauetan
Herriko Etxeak inkesta
abiatu du Kantian auto-
en zirkuitu bat egiteko.
Zirikolatzeko pilotaso-
roa aparkaleku gisa ba-
liatzen dute autozaleek
eta ez du iduri nehork
gogo haundirik duenik
toki hori berriz apain-
tzeko. Hiri ttiki proiek-
tuaren baitan, aitzineko

Herriko Etxeak elizako
errebotea bota zuen.
Duela zonbait urte, Hel-
barrun eta Azkaine ar-
teko bidea zabaltzeko
errebote zahar baten pa-
reta hondar bat bota zu-
ten. Karrika nagusiko
errebotea aparkaleku gi-
sa baliatzen da eta ez
da gehiago joko garbi-
ko partidarik egiten
ahal...

Zuberoako
auto rallya

Housset eta Zubieta
senpertarrak hirugarren

sailkatu dira Zuberoko
50garren auto rallyan.
Oren bat 44 minuta eta
59 segunda eman di-
tuzte ibilbidea egiteko,
hau da irabazleek bai-
no minuta bat eta 36 se-
gunda gehiago.

Espainol
ikastaroa

Espainola ikasteko
kurtsoak urriaren 2an
hasiko dira. Aurten ha-
si nahi dutenentzat ere
ikastaldiak emanen di-
tuzte. Xehetasunak El-
kartetxean.
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Ibarrungo bestak
buruilaren 29tik
urriaren 2rat
Patxi eta Batbiru, Koloka, Xitoak,
Kuxkuxtu eta Beñat Elizondoren
taldeek alaituko dituzte

ARGAZKIA: GOIKO
Patxi eta Batbiru taldeak dantza pikoa eskainiko du, denek parte hartzeko.

SENPERE

Jose Mari 
IRAIZOZ CAMINO

ELIZONDO (1941-IX-09 / 2005-VII-11)

Oso gaztetan herria utzi eta 
artzain joan zinen Ameriketara.
Itzultzeko gogoa sumatu baino 
lehen, heriotza bila etorri zaizu…
han sortu baituzu zoriontsu 

egin zaituen familia.

ELIZONDOKO FAMILIA



herriz herri
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EZKONTZAK
Natalia Rekarte Oteiza eta Aitor Beris-
tain Alonso, Donamaria eta Mendexa-
koa, irailaren 1ean.
Miguel Angel Santos Sarasola Beta Su-
sana Maria Saldias Saldias, Elizondo-
koak, irailaren 1ean.
Alvaro Garcia Martinez eta Maria Erica
Martikorena Moncalvillo, Donostia eta
Irungoa, Elizondon, irailaren 2an.
Ramon Elgorriaga Errandonea eta Ma-
ria Syra Ara Iglesias, Berakoak, abuz-
tuaren 28an.
Juan Manuel Solano Santamaria eta
Itziar Mitxelena Gutierrez, Cadiz eta Igan-
tzikoa, abuztuaren 26an.
Gorka Gomez Orche eta Maria del Va-
lle Machón Aientsa, Donostia eta Tute-
rakoa Beran, irailaren 2an.
Jesus Maria Goia Etxebeste eta Saioa
Mitxelena Iratzoki, Berakoak, irailaren
4an.
Miguel Maria Goienetxe Mutuberria eta
Teresa Rodriguez Diaz, Doneztebeko-
ak, irailaren 9an.
Esteban Ustaritz Bikondoa eta Amaia
Larraz Azkarate, Elizondokoak Leitzan,
irailaren 9an.

SORTZEAK
Keltze Craamer Lizarraga, Leitzakoa,
abuztuaren 7an.
Irati Alduntzin Otxoteko, Leitzakoa, abuz-
tuaren 26an.
Jon Galardi Txoperena, Lesakakoa, abuz-
tuaren 17an.
Aitor Galardi Txoperena, Lesakakoa,
abuztuaren 17an.
Zumai Peio Eyharabide, Sarakoa, uztai-
laren 16an.
Elena Sansinena, Sarakoa, uztailaren
22an.
Elena Etxeberri Azkarraga, Sarakoa, uz-
tailaren 31n.
Daniel Deyts, Sarakoa, uztailaren 30ean.
Maiane Biscay-Gelos, Sarakoa, abuz-
tuaren 17an.
Leiana Gaixan Telletxea, Sarakoa, abuz-
tuaren 11n.
Lander Lasaga Goienetxe, Etxalarkoa,
abuztuaren 20an.
Enaitz Erkizia Lasaga, Berakoa, abuz-
tuaren 18an.
Xuban Zelaieta Aleman, Elizondokoa,
abuztuaren 18an.
Antton Urrutia Dendarieta, Azpilkueta-
koa, abuztuaren 18an.
Ekai Madariaga Apaolaza, Arantzakoa,
abuztuaren 19an.
Naiara Iribarren Indaburu, Zugarramur-
dikoa, abuztuaren 19an.
Marcos Saymerich San Julian Arrupe,
Lesakakoa, abuztuaren 27an.
Ioritz Gonzalez Gamio, Gaztelukoa, abuz-
tuaren 28an.
Oier Mitxelena Zubieta, Lesakakoa, abuz-
tuaren 23an.
Xuban Goñi Bidegain, Elizondokoa, abuz-
tuaren 25ean.
Olatz Pagola Romano, Berakoa, abuz-
tuaren 26an.
Nora Moncalvillo Garcia, Berakoa, irai-
laren 1ean.
Maitane Sestorain Igoa, Leitzakoa, abuz-
tuaren 26an.

HERIOTZAK
Martin Iribarren, Sarakoa, abuztuaren
24an, 70 urte.
Charito Galañena Gurbindo, Oronoz-
Mugairikoa, abuztuaen 22an, 76 urte.
Martin Arraztoa Etxenike, Iruritakoa,
abuztuaren 2an, 84 urte.
Jose Cruz Irigoien Irungarai, Donezte-
bekoa, abuztuaren 28an, 68 urte.
Felipe Bergara Lazkano, Arantzakoa,
abuztuaren 28an, 38 urte.
Teresa Lekunberri Agesta, Sunbillakoa,
abuztuaren 29an, 83 urte.
Arantxa Ansalas Ariztegi, Berakoa, irai-
laren 2an, 38 urte.
Fermina Etxebeste Mitxelena, Lesaka-
koa, irailaren 7an, 68 urte.
Maria Angeles Zamarbide Mendiburu,
Elizondon, irailaren 9an, 87 urte.
Vicente Sanzberro Alberdi, Oronoz-Mu-
gairin, irailaren 11n, 77 urte.

                
                   

                     
                    

                    
                
                     

                  
                   

                  
                   

      
                
                

                   
                      

                               
                                       

                           
                                   

                      



A. A.
Baztango Rugby Tal-

deak aurredenboraldia-
ri ekin zion abuztuaren
25ean. Baztango taldea
lehendabiziko maila na-
zionalean ari da eta be-
rrikuntza aunitz ditu aur-
ten. Aipagarria da Jean
Bordagarray ipar eus-

kaldunaren etorrera, en-
trenatzaile eta zuzen-
dari tekniko lanean ari-
tzeko. Datozen 4-5 ur-
tetarako proiektua lan-
duko du Bordagarray-
ek eta kategoria guzie-
tako taldeei lan-ildo ba-
teratuak ezarriko dizkie.
Modu berean, azpima-

rratu beharrekoa da bi-
garren lerroko Iñaki Ez-
kurra jokalariaren itzu-
lera, gan den denboral-
dian Ohorezko Mailako
Ordizia taldean jokatu
ondotik. Gainera, aur-
ten nesken talde berria
sortu da. Nazioartean
hainbat partida jokatu

dituen Agurtzane Obre-
gozo lekaroztarra aritu-
ko da, Kanadan iraile-

an burutu den nesken
Munduko errugbi txa-
pelketan jokatu ondotik.

Aitor AROTZENA
Igande honetan,

urriaren 24an, eginen
duten ateraldiarekin
akautuko da Bortzirie-
tako Urtxintxa txirrindu-
lari laguntaldearen den-
b o ra l d i a .  Go i zeko
9:00etan Beratik abiatu
eta Hendaia, Donibane
Lohitzune, Senpere, Sa-
ra eta Lizuniagan bar-
na, berriz ere Berara
itzuliko dira, 60 kilome-
troko ibilbidea eginez.
Lehendik eskualdeko el-
karte ezberdinen ize-
nean errepidera atera-
tzen ziren txirrindulaza-
leak biltzeko asmoare-
kin sortu zen duela ur-

te batzuk Urtxintxa tal-
dea. Denboraldi hone-
tan taldea indartu nahi
izan dute eta elkarte iza-
era eman diote, bere es-
tatutuak onartuz eta zu-
zendaritza batzordea
sortuz. Jabier Maritxa-
lar lesakarra da elkar-
teko presidentea. Otsai-
letik urrira bitarte, igan-
dero zailtasun eta luze-
ra ezberdineko ateral-
diak egin dituzte. Ho-
rretaz gain, txirrindula-
zale elkarteko kideek
parte hartu dute Fede-
razioak antolatutako zor-
tzi probetan, Quebran-
tahuesos, Lagos de Co-
vadonga, La Perico Del-

gado eta, nola ez, La
Miguel Indurain probe-
tan, bertzeak bertze.
Denboraldia akautzera-
koan, afari batean bil-
duko dira,nabarmendu
diren txirrindulazaleei
sariak emateko.

FEDERAZIOKO
LIZENTZIAK

Urtxintxa Txirrindu-
lari laguntaldetik jaki-
narazi dutenez, urtarri-
laren 1etik aitzinera fe-
derazioko lizentziak tra-
mitatuko dituzte, intere-
satuak dauden guzien-
tzat: «Hau garrantzitsua
da eta gustoko kirola
egiteagatik zoritxarrez

bizia jokoan jartzen du-
gun guziok egin behar
dugu». Alde horretatik,
bere pasio handieneta-

koa eginez istripuan hil-
dako Patxi Artieda Yan-
ci taldekidea beti gogo-
an izanen dute.

Denboraldia
igandean
akautuko du
Urtxintxa taldeak
Igandero ateraldiak egin ditu
Bortzirietako laguntalde berriak

TXIRRINDULARITZA
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Emakumeen taldea zelairatuko
du Baztan Rugby Taldeak
Jean Bordagarray izanen da zuzendari teknikoa

UTZITAKO ARGAZKIAK

Urtxintxa taldeko kide batzuri eta Otsagira egin-
dako ateraldian ateratako argazkiak.

ERRUGBIA

ARTXIBOKOA

Errugbiaz gozatuko dute aurten ere Baztanen.



A. A.
Irungo Mariño talde-

ak irabazi zuen irailaren
2an, Lesakako Batzoki
elkarteak bigarren urtez
antolatutako emaku-
meen futbol kopa. Aur-
tengoan lau talde aritu
dira lehiaketa honetan:
Mariño, Bilboko Athle-
tic, Osasuna eta Beti
Gazte. Euskadiko se-
lekzioaren partida zela
eta, Athleticek bigarren
taldea ekarri zuen az-

kenean. Talde guziak
guzien kontra aritu zi-
ren, 25 minutuko parti-
detan eta gero, hiruna
penalti bota zituzten,
berdinketa izatekotan,
postuak erabakitzeko.
Azkenean, Joxe Luis Al-
tzugarai lesakarrak zu-
zentzen duen Mariño
nagusitu zen, Osasuna,
Athletic eta Beti Gazte-
ren aitzinetik. Azken par-
tidan, Osasunak eta Be-
ti Gaztek bana berdin-

du zuten. Iruñekoak ai-
tzindu ziren markagai-
luan, baina lesakarrek
berdintzea lortu zuten,
Miren Zudaireren gol bi-
kain batekin. Penaltie-
tan Osasunakoak nagu-
situ baziren ere, itxura
ederra eman zuten Kol-
do Erkiziaren neskek. 

JUANA ALEMAN ETA
IDOIA TELLETXEARI
OMENALDIA
Txapelketa hasi baino

lehen, omenaldia es-
kaini zitzaien Beti Gaz-
teko lehenbiziko nesken
taldean sorreran izan zi-
ren bi emakumeri, Jua-
na Aleman eta Idoia Te-
lletxeari. Duela kasik ho-

gei urte zelairatu zen tal-
de hartako partaide iza-
teaz gain, Juana Ale-
man nesken taldeko eta
Idoia Telletxea mutiko
kadeteen entrenatzai-
lea izan dira.
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Aitor AROTZENA
Berako Gure Txoko-

ak irabazi zuen irailaren
2an Jon Irazoki zena-
ren omenez hameka-
garren aldiz antolatuta-
ko futbol txapelketa. Be-
rako Matzadako zelai
gainean hiru talde aritu
ziren elkarren kontra:
Berako Gure Txokoa,
Lesakako Beti Gazte eta
Baztan. 45 minutuko hi-
ru zatietan, gol bakar bat
ikusteko aukerarik ez
zuten izan zaleek.

Lehen zatian Baztan
eta Beti Gazte aritu zi-
ren eta husnako ber-
dinketarekin akautu zu-
ten norgehiagoka. Pe-
naltietan, lesakarrak na-
gusitu ziren. Bigarren
zatian Gure Txokoa eta
Baztan aritu ziren eta
hemen ere, arauzko
denbora akautzerako-
an ez zen golik ikusi. Pe-
nalti jaurtiketetan, Be-
rakoak nagusitu ziren.
Beraz, azkeneko zatian
erabaki behar zen aur-

tengo txapelduna. Gai-
nera, Beti Gazte eta Gu-
re Txokoaren arteko
lehia ikusteko aukera
zegoen. Hau ere hu-
tsean akautu zen. Pe-
naltietan etxekoak na-
gusitu zirenez, aurten-
go Jon Irazoki Memoria-
la Gure Txokoak iraba-
zi zuen.

BORTZIRIETAKO DERBIA,
URRIAREN 22AN
LESAKAN
Jon Irazoki Memoriala

aurredenboraldiko pres-
taketa lehiaketa izaten
da. Larunbatean Matza-
dan ikusitakoaren ara-
bera, oraindik badute
zer hobetu eskualdeko
asteburu honetan hasi
den ligari begira. Aur-
tengoan, jakina, Bortzi-
rietako derbia jokatuko
da Gipuzkoako Erre-
gionaleko lehen mailan
Gure Txokoa eta Beti
Gazteren artean, iaz le-
sakarrek Preferente
maila galdu baitzuten.

Lehenbiziko partida
abudo etorriko da, urria-
ren 22an Lesakako
Mastegi zelaian. Egun
horretan, Berako besta
egitarauan garrantzi
handia hartu duen Lu-
rraren Eguna ospatzen
denez, komenigarria li-
tzateke derbia larunba-
tera aitzintzea. Honela,
bai jokalariek, baita ja-
rraitzaileek ere, bi bes-
ta egun handiekin go-
zatzeko aukera izanen
lukete.

Gure Txokoak
irabazi zuen
XI. Jon Irazoki
Memoriala
Penalti jaurtiketetan erabaki zen
txapelketa, ez baitzen golik izan

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako jokalariek “Matzadan argia behar dugu!” zioen pankarta ze-
lairatu zuten, entrenamenduetarako beharrezkoa baitute.

FUTBOLA

Irungo Mariñok irabazi zuen
Lesakan Emakumeen II. Kopa
Juana Aleman eta Idoia Telletxea omendu zituzten

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Mariñoko kapitainak, Lorea Sarobe beratarrak ja-
so zuen txapeldunaren kopa.
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AGENDA
egunez
egun

g BESTAK

ANIZ
irailaren 30etik urriaren 2ra
Arrosarioko Amabirjinak.
Xehetasunak 27. orrian.

IGANTZI
Irailaren 28tik urriaren 2ra
San Migelak. Xehetasunak
erdiko gehigarrian.

URROTZ
Irailaren 27tik urriaren 1era
San Migel bestak.
Xehetasunak 17. orrian.

g ERAKUSKETAK

LESAKA
Irailaren 8tik 30era
«Lesaka: harria, burdina eta
zura» erakusketa Beti
Gazten, 18:30etik 20:30era
eta igandetan 12:00etatik
14:00etara.

g IPUIN KONTALARIAK

LESAKA
Irailaren 21ean Miren
Camisón ipuin kontalariak
Afrikako ipuinak kontatuko
ditu liburutegian 17:00etan.

g SOLASALDIAK

LESAKA
Irailaren 21ean «Riomundo»
liburuaren aurkezpena eta
solasaldia eginen du Jon
Maia idazleak 20:00etan
Herriko Etxeko aretoan.

g BERTSOAK

LESAKA
Irailaren 22an «Arrotz begi»
bertso-trama eskainiko dute
Iñigo Mantzizidor «Mantxi»
eta Oihana Bartrak
Matxinbeltzenean.

g PAILAZOAK

LESAKA
Irailaren 24an Trikuharri
antzerki taldearen «1, 2, 3…
Inaxito» emanaldia
17:00etan Plaza Zaharrean
(euriarekin, frontoian).
Nafarroa Oinezen alde.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

ARTZAIN ZAKUR LEHIAKETA ERE IKUSGAI

Igantziko San Migelek itxiko
dute «Bestaz Besta» saioa
Bestak udarekin lotu ohi ditugu eta
normalki herri gehienetan eguz-
kia eta beroa izaten dira besteta-
ko protagonista. Giro horretan egin
du Ttipi-ttapa Telebistak «Bestaz
besta» saioa. Orain, udazkenean
sartzean, eguna laburtzen eta
gauak luzatzen eta freskatzen has-
ten hasten direnean, ailegatuko
zaizkigu Igantziko San Migel bes-
tak. Urtero bezala. Ttipi-Ttapa Te-
lebistak irudirik ikusgarrienak etxe-
etara helaraziko ditu: txupinazoa,
betizuak, herri kirol eta bertso-pi-
lota saioak… Irailaren 28tik urria-
ren 2ra San Migelek ematen du-
tena ikusteko modua izanen du-
zue etxe xokoan. Baina hori gu-

zia baino lehen, igande honetan,
irailaren 24an, XXVII. Artzai zakur
lehiaketa eginen da Meakandiko
zelaian. Artzain eta zakurren ar-
teko harremana ardiak gidatzen
nola gauzatzen den ikusteko mo-
dua izanen dute bertara hurbiltzen
direnek, baina horretarako auke-
ra ez dutenek ere, heldu den as-
tean Ttipi-Ttapa Telebistan izanen
dute ikusgaii.

BIDEOAK ETA DVDAK SALGAI
Bertze herrietako bestetan beza-
laxe, Ttipi-Ttapa Telebistak San-
migeletako bideo eta DVDak egi-
nen ditu. Eskatzeko, 948 63 54 58
telefonora deitu.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 32,00 E (+1,00)

Zerri gizena
1,290 E kiloa.   (-0,030)

Zerramak:
0,600 E Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,77 (=)
1.koa 3,52 (=)
2.koa 3,32 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,89 (=)
1.koa 3,64 (=)
2.koa 3,41  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   210,00 (=)
idixkoak 240,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 170,00  (=)
idixkoak 195,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,94/3,05
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 8,90 /9,70
8-10 kilokoak: 7,40 /8,10

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Irailaren 1etik 8ra bitarteko prezioak)

HIRI, Kepa Junkeraren
disko berriak biribildu egi-
ten du, nolabait ere, be-
ra erreferente bihurtu
duen sormenezko ibilbi-
de oparoa. Bidaia-koa-
derno baten moduan, is-
torio kilikagarriak eta sen-
tsazio bakanak biltzen
ditu HIRI-k. Diskoan ze-
har, argi-arrasto batek
erakusten dizkigu, ibi-
lian-ibilian, irudimenez-
ko hiri baten zirrikituak,
egilearen mundu per-
tsonalarenak; lan hone-
tako kantu trinko bezain
distiratsuek, musikaren
xarmaren xarmaz, hiri
berezi batera garama-
tzate: zaratatsu eta kolo-
retsua, abegikor eta zo-
ragarria, halakoxea bai-
ta bertako bizitza ere;
bihurria, aldakorra, oroi-
tzapenezko eta askata-
sun-gosezko abestiz hor-
nitua. Lan honek, bana-
keta paraleloa izanen du
hainbat herrialdetan:
Euskal Herria, Espainia,
Frantzia, Erresuma Ba-
tua, Benelux, Suitza, Ita-
lia eta Japonia.

HIRI

ELKAR, 2006
Kepa JUNKERA

DISKAK
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LESAKA. Garaje eta lokal

komertziala saldu edo erren-

tan emanen nuke, Albistur

55ean. % 666 408849.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BAZTAN. 140 m2ko nabe in-

dustriala errentan emateko.

% 647773124 (ilunabarre-

tan).

BERA. Garajea errentan

emateko Correos ondoan.

Aproposa moto eta bizikle-

tak uzteko. % 948 630881.

ELIZONDO. Lokal komer-

tziala errentan emateko. Sar-

tzeko prest. % 626 021643.

tan hartuko nuke, garajea-

rekin. % 629 971838.

BERA. Pisua edo logela

errentan hartuko nuke. %664

337210.

DONEZTEBE edo inguruan

pisua edo apartamentua

errentan hartuko nuke. % 608

978210.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
DONOSTIA. 2006-07 ikas-

turterako 2 pertsona behar

dira pisua osatzeko Egian.

% 626 079259.

IRUÑA. Azpilagaña auzoan

pisua osatzeko neska bat

behar da. 150 euro hilabe-

tean. % 650 599085 (Mª Jo-

se) edo 649 196405 (Maria).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LEITZA. Garaje itxia saal-

gai. % 659 751 411 

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

BEASAIN. Erdialdean, Do-

nostiatik 15 km.ra, moblez-

tatua den estudioa salgai. 2

logela, sukaldea eta bainu-

gela. 130.000 euro. % 686

052963.

DONEZTEBE. Pisua salgai,

100 m2, Berritua eta herria-

ren erdian. Kalefakzioa eta

sukaldetik ganbarara eskai-

lera. % 669082682.

BERA. Pisua salgai, Ibaial-

de 6an. 80 m2, trastelekua-

rekin. Eguzkitsua, lehenen-

go pisua. Erreformak egin

behar dira. % 948 631417.

BERA. Eztegaran pisua sal-

gai. 90 m2, igogailu eta tras-

teroarekin. % 654 729990.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ZUGARRAMURDI. Pisua

errentan ematen da abuztu-

tik aurrera. Egoera onean

eta leku lasaian. Konpartitua

izan daiteke. %667 354853.

IRUÑA. Barañainen pisu ba-

teko logela errentan ema-

nen nuke. 250 euro hilean,

gastuak aparte. %647 50 35

69 (19:00etatik aurrera).

BERA. Pisua errentan , mo-

bleztatua. Osorik edo kon-

partitua. % 686 990087.

BERA. Pisua errentan ema-

nen nuke, Eztegara pasea-

lekuan. % 659 045501.

ELIZONDO. Pisua errentan

emateko. 3 logela. sukaldea.

bainugela, mobleztatua eta

berokuntza. Braulio Iriarte

karrikan. % 676 707620.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA inguruan pisua erren-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Legian,

105 m2, sukaldea, jangela-

egongela, 3 logela, 2 bainu-

gela, trasteroa, igogailua eta

garaje-marra. % 646 894332.

OITZ. Erabat moldatutako

300 m2ko baserria salgai,

10.000 m2ko lur eremuare-

kin. Berokuntza zentrala, ura,

telefonoa eta hormigoizko bi-

de ona. % 656 415450.

• ELIZONDO.  
- Apartamentu eta pisuak
salgai.
• ARANTZA.
- Borda eta etxeak salgai.
• IGANTZI. Terrenoa salgai. 
• LESAKA.
- Pisua salgai. Sartzeko prest.
• DONEZTEBE.  
- Eraikuntza berriko pisuak
salgai.
- 2. eskuko pisua
garajearekin salgai. Aukera
ona.
- 10 minutura: baserria,
borda eta lurrarekin salgai.
Borda ura eta argiarekin.
• BAZTAN. 
- Erreformatuak eta
erreformatzeko dauden
bordak salgai.
• ARIZKUN.
- Nabe industrialen
promozioa.
• PROMOZIO BERRIAK:
• IGANTZI. AZKEN 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.

LEITZA. Gorriztaran auzo-
an 6.000 m2ko lur eremua
salgai, etxea eraikitzeko bai-
menarekin. 72.000 euro.

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN
I NMOB IL IAR IA
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LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
LEITZA. 1.500 m2ko lur ere-

mu urbanizagarria salgai, Az-

kue auzo an. %948 510274.

LANA
301 Eskariak
Emakumea orduka lanean

aritzeko prest, etxeko lane-

tan. % 670 571478.

Gizona eskaintzen da etxe-

ko konponketak eta bertze

lanak egiteko. %948 450285.

Gizona eskaintzen da mo-

tozerran, traktorearekin egu-

rra ateratzeko edo alturako

lanetan aritzeko. Kamioiko

karnetarekin. %655 746320.

Mutil bat eskaintzen da pin-

tore edo obratan aritzeko

Bortzirietan. % 695 498640.

BERA edo inguruan lan egi-

teko pelukera eskaintzen da,

esperientziarekin. % 670

822651.

Neska eskaintzen da osta-

laritzan, lantegietan, garbi-

ketan, haurrak eta adineko-

ak zaintzen edo bertze edo-

zein lanerako. %619 479712.

LANA
302 Eskaintzak
IRUN. Neska behar da jate-

txe batean mahaiak zerbi-

tzatzeko. % 943 633557. 

DONEZTEBE. Ostatu bate-

an zerbitzaria behar da as-

teburuetan. % 948 450383.

LESAKA. C eta ABR kar-

netak dituen txoferra behar

da Lesakan. % 606 938271.

Baztango enpresa batek lan-

gilea behar ditu. Bidali kurri-

kuluma. Apdo. 18; 31700 Eli-

zondo.

DONEZTEBE. Jatetxe ba-

tean jantokian zerbitzatzeko

langilea behar da. Baldintza

onak. % 617 333015.

BERA. Ansonea jatetxean,

barrako kamareroa behar

da. % 948 631155.

BERA. Jatetxe batean eguer-

dietarako sukaldaria behar

da. % 654 385363.

BERA. Ostatu batean ba-

rran lan egiteko pertsona bat

behar da % 654 385363.

IBARDIN. Pertsona ardura-

tsua behar da, frantsesez da-

kiena, janaridendan lan egi-

teko. % 609 480646.

PVC aluminioa lantzen duen

Baztango enpresa batek lan-

gileak behar ditu. Esperien-

tzia baloratuko da. Bidali ku-

rrikuluma: 18. Posta Kutxa;

31700 Elizondo.

Harreragileak behar dira

eraikin publikoetako lanpos-

tuak betetzeko. Egunean 7

ordu. % 948 199596.

Peoiak-mantenimendua

lanpostu librak betetzeko. %

948 199596.

Anbulategiak, sukalde, gar-

biketasuna, plantxa eta gar-

bitokirako langileak behar di-

ra. % 948 199596.

Gidariak. Astean 35 ordu

betetzeko. Erakunde publi-

koak. % 948 199596.

Haurtzaindegi publikoetan

zaintzaileak eta hezitzaileak

behar dira.  % 948 199596.

Burlata. Udaletxeak behar

ditu peoiak, garbitzaileak, gi-

dariak, lorazainak, igeltse-

roak, atezainak, administra-

ri laguntzaileak. % 948

199596.

Garbitzaileak. Jangela, ikas-

tetxetarako. Lanaldi jarraia.

% 948 199596.

Ofizialak. Behar dira pinto-

reak, mekanikoak, elektri-

zistak, zurginak, igeltseroak.

Kontratu mugagabea. %948

199596.

Diplomatuak eta osasun

teknikariak. Abudo sartzeko

Osakidetzan. %948 199596.

Sukalde laguntzaileak. Os-

pitale eta ikastetxetarako lan-

postu libreak. Informa zai-

tez. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Volkswagen Transporter

furgoneta salgai, NA-AV ma-

trikuladuna, 9.000 euro. %

608 170013.

Citroen ZX autoa salgai, NA-

AM matrikuladuna, egoera

onean. % 677 765 753.

Mitsubishi GDI 4x4 autoa

salgai, 2003koa. 34.000 km.

Klimatizadorea, airbag, ABS,

etab… % 620 257082.

Skoda Octavia Combi 1.9

TDI Elegance autoa salgai,

2001ekoa. 75.000 km, libu-

ruarekin, CC, EE, LL, ABS,

ASR, ESP, Klima, CD, oso

egoera onean. 10.000 euro.

% 948 631015-627 639726.

Peugeot 406 diesela salgai,

NA-AY matrikula, haize gi-

rotua. % 948 635004.

Seat 600 autoa salgai. %948

581293.

Mitsubishi Montero

salgai, NA-AV. 11.000 euro.

Egoera onean eta ongi

zaindua. % 649 107630.

ANIMALIAK
601 Emateko

Ardi zakurkumeak opari-

tzeko. % 637 990197.

ANIMALIAK
602 Salerosketak  
Ahuntz nanoak salgai, er-

ditzeko puntuan. % 667

766262.

Oilagor ehiziko bi zakurku-

me salgai, setter arrazako-

ak. Ama hagitz ehiztaria da.

% 620 036553.

Sabueso arrazako zakur-

kumeak salgai. % 655

743991.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak  
Etxalarko bestatan giltza

bat aurkitu da. %948 635458.

Txakurra desagertua Lei-

tzako jaietan, fox-terrieren

nahasketa, txuribeltza. %

675008182.

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

Opel Astra, Grand Vitara 3-5 ate, Opel
Zafira, Galloper 3-5 ate, Volkswagen Polo,

Terrano II 3-5 ate eta Mazda 2. 
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

A
37

DENETARIK
702 Salerosketak  
Gasezko sukaldea, hoz-

kailua eta labadora salgai,

Corbero markakoak. Berriak

daude, pisuz aldatzeagatik

salgai. % 646 679217.

Garajeko ate zabukaria

(abatiblea) salgai, bigarren

eskukoa. Atea 234cm zabal

eta 280 luze. Egitura osoak

280 luze eta 280 zabalera.

% 948 451813.

Bikote-logela salgai, hari-

tzezkoa gerezi kolorearekin,

kasik berria. 4 ateko armai-

rua, 1,50eko ohea, 2 gau-

mahai eta komoda. 3.000

euro. % 616 325278.

Lurreko sua salgai, haize

beroarentzat bi tartekirekin,

haritzezko tximini-burua

185x90, kajoia 70x50 eta txi-

mini-oina 170x110. Prezio

onean. %948 635013 egue-

ditan

Teila zaharra salgai, .egoe-

ra onean. % 606300369
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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.

LEIRE eta ANE BEREAU aranzta-
rrek 2 eta 6 urte beteko dituzte
iralaren 13 eta 28an. Zorionak eta
muxu haundi bana gure pottokei
famili guziaren partetik, berexiki
aita eta amaren partetik.

IRAIA ETXARTE

TELLETXEA

lesakarrak
urtea bete du
irailaren 13an.
Zorionak gure
etxeko zam-
ponitari, Aloña,
atta eta amaren
partetik.

IRAIA ETXARTE

TELLETXEA

lesakarrak
urtea bete du
irailaren 13an.
Zorionak begi
haundi,
familiaren
partetik.

IBAI IRUNGARAI

elizondarrak 5
urte bete zituen
irailaren 12an.
Zorionak
bihurri!!! Aitatxo
eta amatxoren
partetik.

Aizoaingo JA-
NIRE RAMIREZ

PERURENAk
irailaren 29an 2
urte beteko di-
tu. Zorionak.
amatxi, izeba-
osaba eta Na-
roa lehengusi-
naren partetik.

Gazteluko  NA-
HIA SARRATEA

FAGOAGAk 3
urte beteko ditu
urriaren 3an.
Zorionak eta
musu haundi
bat famili
guztiaren
partetik.

Zorionak KE-
MEN zure lehen
urtebetetzean!
Muxu, muxu ta
muxu, kukuxu!!
Familiakoak.

SAIOA IRAZU

beratarrak irai-
laren 10ean 7
urte bete ditu.
Zorionak atto-
na, amona eta
Jaioneren par-
tetik.

OIER LARRAL-
DE ZELAIETA

beratarrak
abuztuaren
21ean 2 urte
bete ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat
etxekoen parte-
tik.

AINARA ARAN-
DIA ELIZONDO

beratarrak ur-
tea bete du irai-
laren 15ean.
Muxu haundi
bat atatxi-ama-
txi eta berexiki
attatto eta ama-
txoren partetik.

Zorionak AI-
MAR, gure etxe-
ko bihurriak irai-
laren 17an ur-
tea bete du.
Musuak gure bi-
hotzeko azukre
koxkorrari gu-
raso eta famil-
iaren partetik.

OIERek 2 urte
beteko ditu irai-
laren 16an. Mu-
xu handi bat
Sunbillako eta
Gerendianeko
familiaren par-
tetik. Zorionak
terremoto!

MAITANE eta MIKEL gazteluarrek
urteak beteko dituzte urriaren 3an.
Zorionak atautxi, osaba Josetxo eta
izeba Ainhoaren partetik. Muxu
handi bana.

JOSEBA TELLE-
TXEA IPARRAGI-
RRE etxalarta-
rrak 2 urte be-
teko ditu iraila-
ren 23an. Zo-
rionak familia-
ren partetik.

BEÑAT ETXEKO-
LONEA zubietarra.
«Zorionak zuri, 
gure Kaxkagorri
familian partetik
10 muxu haundi
bertsotan gustukua
futbola ta pilotari
emaiozu segida
bertso polit honi».

MIKEL INDABU-
RU LOIDI etxa-
lartarrak iraila-
ren 17an 5 urte
bete ditu. Zorio-
nak familiaren
partetik,

NAHIA GANBOA

ANZIZARek 2
urte bete ditu
irailaren 16an.
Zorionak eta
muxu hand bat
familiaren
partetik. Ongi
pasa eguna
bihurritxo!!

Iruñeko AIMAR

ALTZUGUREN

LARRAZAk
irailaren 23an 3
urte beteko
ditu. Familia
guziaren par-
tetik zorionak
eta muxu handi
bat.

AIORA APEZE-
TXEA ETXEBE-
RRIA goizueta-
rrak irailaren
24an bi urte be-
teko ditu. Zorio-
nak eta muxuak
etxeko sorgin-
txoari, aita eta
amaren partetik. 

DUNIA

beratarrak
irailaren 27an
11 urte beteko
ditu. Zorionak
etxekoen
partetik.

Aizoaingo JA-
NIRE RAMIREZ

PERURENAk
irailaren 29an 2
urte beteko di-
tu. Zorionak eta
bi muxu gure
pinpilinpauxari
atta eta amaren
partetik.

Arizkungo
AINIZE SAN

MILLAN

SOBREVIELAk
irailaren 20an 4
urte bete ditu.
Zorionak
sorgintxo! ama,
aita eta He-
goiren partetik.

AIORA ITURRIA

OTXANDORENA

aranztarrak irai-
laren 13an bete
ditu 2 urte. Zo-
rionak ilobarik
politenari atau-
txi eta osaba-
izeben partetik. 

SAIOA PETRI-
RENA PIKABEA

beratarrak
irailaren 25ean
2 urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu
aunitz guraso-
en eta Ikerren
partetik.

SARAY

BAZTERRIKA

OBREGOZO

sunbildarrak
irailaren 30ean
2 urte beteko
ditu. Zorionak
Pixenekoborda
ko familiaren
partetik.

Zorionak OIER

aunitz urtez eta
muxu aunitz
Ekiñe, Iradi,
Janire, June,
Ibai, Oihan,
Egoi, Eneit,
Ekaitz eta
Xubanen
partetik.

JON ETXEPE-
TELEKU BUR-
GETE lesaka-
rrak 5 urte bete
ditu irailaren
17an. Zorionak
Ane, Josu eta
famili guztien
partetik.

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..nneett

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12 • 31760 ETXALAR
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