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Sokatiran lehen
txapela Beti Gaztek
Nafarroako sokatira txapelketan
Lesakako Beti Gaztek irabazi du
640 kiloko txapela. Amaiurrek eta
nesketan Beti Gaztek osatzen
dute eskualdeko ordezkaritza.2006ko azaroaren 16a • XXVI. urtea

24Emakumeen kontrako
bortxakeria hizpide
Azaroaren 25ean emakumeek ja-
saten duten bortxakeriaren kon-
trako eguna izanen da. Bortzirie-
tako Berdintasun Arloko Ainhoa
Guemesekin izan gara.
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Xan HARRIAGUE
Zer modutan ageri daiteke emaku-
mearen aurkako bortxakeria?
Beti aipatzendugubortizkerimotaez-
berdinak daudela, psikologikoa, alde
batetik eta fisikoa bestetik. Baina ho-
rien barruan ere modu asko daude
emakumebat erasotzeko, batzuk so-
tilagoak,besteakbiolentoagoak…Eu-
ropaosoakontuanhartuz,urteroehun
emakume hiltzen dituzte gizonek eta
hori da biolentoena.
Bortizkeri psikologikoa aipatzen
duzunean, zer da zehazki?
Eguneroko bizitzan jasan behar ditu-
zun erasoak dira: lan arloan, emaku-
me izateagatik lan bat lortzeko ezau-
garri berezi batzuk izan behar dituzu;
haurdunbazaudeezdizute lanikeman-
go eta hori ere, gure ustez, emaku-
meen kontrako bortizkeria da. Psiko-
logikoa izan daiteke kolpeak ez ja-
sotzea, baina irainak egunero…
Bortxakeri kasu bat ezagutzen ba-
dugu, nola jokatu behar da?
Beti ere erasotzailea baztertu behar
dugu, gizon horiek nortzuk diren de-
tektatu, herri ttiki hauetan erraza da,
jendeakelkar ezagutzendueta nahiz

eta etxe barruan gertatu, auzokoek
izan dezakete etxe horretan gertat-
zen denaren ideia bat. Orduan, he-
rriaren erantzuna behar da erasot-
zailearen kontra, inondik inora ezin
gara isildu. Gaur egun laguntzeko bi-
deak badauden arren, emakumea-
rentzat oso zaila da hori salatzea,
behin salatuta gizona biolentoagoa
bihurtzen baita eta bere bizia arris-
kuan jartzen duelako.
Inguruhonetanzerazpiegituradau-
de bortizkeria salatzeko eta ema-
kume hauek laguntzeko?
Bide bat Gizarte Zerbitzuetako tele-
fonora deitzea da eta hemengo gi-
zarte langileek lagundukozutenema-
kume hori bideratzen, Nafarroa oso-
anbadaudeharrera-etxeak,horegun
batzuk egon daitezke ongi zainduta,
egun txar horiek jendearekin pasat-
zeko. Beste aldetik 112 telefonoan
ere erraz bideratzen dute arazoa.

Emakumeak gero erabaki behar du
salatzea edo ez salatzea, beti erres-
petatu behar dugu bere erabakia.
Kasu batzuetan emakumeak erru-
dun sentitzen dira… Zergatik?
Sistema patriarkal honetan eta kris-
tautasuneanere,emakumeabetierru-
duna da, bekatua zabaltzen duena.
Heziketa hori izan dugu, baina zama
horretaz askatu behar dugu, ez dugu
pentsatubeharbeti gauzakgaizkiegi-
ten ditugula, ez garela gai ezertara-
ko, erasopsikologikoetanaskotanai-
patzendirengauzakdirahoriek…Aur-
tengo leloa horixe da, «Ni ez naiz zu-
re panpina», adierazteko pertsonak
garela eta nahi duguna egiteko gai
garela, ez gaudela inoren menpe.
Egoera ez salatzeko batzutan mai-
tasunaedohaurrakaipatzendira…
Aitzaki horren gibelean gordetzen
direnemakumeakzertazohartube-
har dira?
Norbaitek jipoitzen bazaitu ez zaitu
maite, hori argi dago. Maiteminduta
zaudenean zaila da hori onartzea.
Haurrei dagokienez, gaur egun ema-
kumeek baditugu baliabideak hau-
rrekin bakarrik bizitzeko.

• Emakumeek jasaten duten
bortxakeriaren kontrako
eguna izanen da azaroaren
25a. Kari horretara,
Bortzirietako Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuetako
Mankomunitateak eta
Berdintasun Arloak zenbait
ekitaldi antolatu dituzte.

• Azaroaren 21ean «Ni ez naiz
zure panpina» bideo emanaldia
eskainiko da Lesakako pleno
aretoan, 19:00etan. Azaroaren
24an, Merche Arzak «Biolentzia
sexistari aurre eginez»
solasaldia eskainiko du Berako
Kultur Etxean, 20:00etan.

«Emakumearentzat zaila da

salatzea, behin salatuta gizona

biolentoagoa bihurtzen baita eta

bizia arriskuan jartzen duelako»
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ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Ainhoa GUEMES Bortzirietako Berdintasun Arloa

«Norbaitek jipoitzen zaituenean
ez zaitu maite, hori argi dago»
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ARGAZKIA: AITOR A.
1985an zazpi soziorekin hasi baldin bazen ere, gaur egun 55-56 langile ari di-
ra Etxalarko Lorpen lantegian.
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Aitor AROTZENA
Lorpen lantegiarenhasiera,gehie-

netan bezala, ez zen erraza izan.
1985ean hasi zenean, kotoizko kirol
galtzerdi arruntak egiten zituen, be-
zeroaren edo banatzailearen marka-
rekin, kopuruhandietanetaprezioes-
tuetan. Honela, marka handiendako
eta banatzaile ezberdinendako lan
egitea lortu zuen, baina estatu mai-
lan bakarrik, negoziatzeko ahalmen
eskasarekineta,merkatuabezerogut-

ti batzuen eskuetan izaterakoan, ko-
mertziorako arrisku handiarekin.

BEREZKO MARKAREN ALDEKO
APOSTUA 1997AN
1997an, bere marka garatzearen

aldeko apostua egin zuen Lorpen en-
presak,produktu teknikoarensalmenta
handitu eta oinarrizko galtzerdiarena
jausten zuen bitartean. Honen hel-
burua bezero kopurua handitzea eta,
honenbertzez, arriskua jaustea zen.

Lorpen markaren sorreran inberti-
tu zuen lantegiak, ISO 9001 kalitate-
araua sartuz., Etengabeko forma-
kuntza eta hobekuntza lanak egiten
zituen neurrian, konsumitzaileari si-
nesgarritasuna ematen joan zen. Ba-
liabide eta kapital inbertsioa handia
egin dute, galtzerdi modelo bereziak
eta berritzaileak diseinatu eta sortze-
ko. Diseinu hauek sarituak ere izan
dira nazioartean, bai bere diseinu au-
rreratuarengatik, baita zuntz tekniko

Nafarroako Merkataritaz eta
Industria Ganbarak 2006ko
esportazioaren saria eman dio
Etxalarko Lorpen lantegiari.
Kalitatezko galtzerdi teknikoak
egiten dituen enpresak
azaroaren 28an eginen den
ekitaldi ofizialean jasoko du
saria, “epe laburrean
nazioartean izan duen
zabalkunde indartsua”
aitortzeko. Izan ere, Lorpen
markako galtzerdiak 56
herrialdeetara ailegatzen dira
gaur egun, eta Etxalarko
lantegia ez ezik,
merkataritzako saila ideki du
Kanadako Toronton eta aurten
ekoizpen lantegi berria idekiko
du Mexikoko Puebla hirian.
Lorpen lantegiak zortzi bezero
zituen 1997an eta gaur egun
1.400 baino gehiago ditu,
horietatik %60 Espainiatik
kanpokoak. Bere langileek eta
zuzendariek mendietako
kirolekin zuten afizioa,
galtzerdi teknikoen arloan
munduko erreferentzia den
produktu batean bihurtu dute.

2006KO ESPORTAZIO SARIA JASO DU ETXALARKO ENPRESAK

Lorpen lantegiko milioi erdi galtzerdi
pare 56 herrialdetan saltzen dira
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berritzaileak erabiltzegatik ere.
Aldi berean, Lorpenek goi mai-

lako erabiltzaileak hartu ditu ahol-
kulari gisara, bere produktuen iker-
keta eta garapenerako. Goi maila-
ko kirolariak dira, Lorpenen galt-
zerdiak laborategitik kanpo probat-
zen dituztenak, baldintzarik gogo-
rrenetan eta jarduera maila bortit-
zenetan. Errate baterako, Iñaki
Ochoa de Olza mendizale ospet-
suak Himalaian egiten dituen es-
pedizioetan probatzen ditu galtzer-
diak; “Team Finland” raidetako tal-
de mistoak ere gauza bera egiten
duMunduko Raid Kopako diziplina
ezberdinetan.Antartidaraegitendi-
renespediziozientifikoetanereLor-
peneko galtzerdiak erabiltzen di-
tuzte.

BARNE NAHIZ KANPOKO
MERKATUAREN GARAPENA
1997an, bere marka garatzeaz

gain, bere antolaketa komertziala-
ren egitura ere berritu zuen Lorpe-
nek, bi banaketa-kanal sortuz: bat
laburra, salmenta puntu berezitue-
tara fakturatuz, Frantzian eta Es-
painian; bertzea luzea, banatzaile-
enbitarteznazioarteraailegatzeko.
Guzihonenondorioz,gauregunEs-
painiakogaltzerdi teknikoarenmer-
katuko buruan dago Lorpen, 500
bezero egonkorrekin eta hiru ope-
radoregarrantzitsuenetanpresent-
zia du (Intersport, Forum Sport eta
El Corte Ingles).
Baina estatuko merkatuaz gain,

nazioartean ere aunitz zabaldu da
azken urteetan eta Lorpenen pro-
dukzioaren hirutik bi kanpoko mer-
katuetan saltzen da.

Etxalarko enpresak produkzioaren
%65aesportaziorabideratzendu:AEB,
Errusia, Kanada, Frantzia eta Finlan-
dia dira bere kanpoko merkatu nagu-
siak. Errannahi baita, 2005ekodatuen
arabera,Lorpenmarkako500.000galt-
zerdi-pare baino gehiago bortz konti-
nentetako 56 herrialdetan daude.
Zenbaki osoetan, Lorpenek 90.000

galtzerdi-pare komertzializatu zituen
1998an; 2005ean, berriz, 700.000 pa-
re. Beraz, zortzi urteotan salmentaren
igoera %750ekoa izan da. Kanpoko
merkatua etengabe handitzen joan da

etaNafarroakoesportaziorakohainha-
rrigarriak diren Groenlandia, Islandia,
Kazajstan,Moldavia,KaledoniaBerria
edoSingapurherrialdetaraailegatuda.
Azkenik, 2005ean Lorpenek men-

deko enpresa ireki zuen Toronton, Ka-
nadan, iparamerikako500bezeroaten-
ditzeko eta 50 saltzaileko sarea koor-
dinatzeko. Modu beran, aurten Pue-
blan, Mexikon, produkzio-lantegia ire-
ki nahi du Lorpenek, merkatu hau hor-
nitzeko eta hemendik bidaliz gero or-
daindu beharko liratekeen zerga eta
garraio gastu handiak saihesteko.

ZORTZI URTEOTAN %750EKO IGOERA SALMENTETAN

ARGAZKIA: AITOR A.
Lorpenen zabalkundeak sektoreko adituen eta ikasleen jakinmina piztu du.
Argazkian, Nafarroako Gestio Komertzialeko eta marketing-eko Goi Mailako
Eskolako ikasleak, Imanol Muñoz Lorpeneko marketing arduradunaren azal-
penak aditzen, iaz Etxalarko lantegira egindako bisita batean.

Zergatikaukeratuzenuten
galtzerdiaren arloa?
Kasualitatezhasiginendue-
la 21-22 urte. Herrian bagi-
nen lagun batzuk, lanbide
finkorikgabeetazerbaitegin
behargenuela.Galtzerdi-fa-
brika posible izanen zela ai-
patuzigunGerardoGenuak,
makina nahiko xinpleak zi-
ren, Euskal Herrian ez ze-
goen horrelakorik…
Geroztik ederki aldatu da
lantegia eta plantilla…
Bai, 7 sozio hasi ginen eta

gaur egun 55 langile ditugu
Etxalarren. Lehenbizikoden-
detan hasi ginen, gero su-
permerkatuetan eta 1997.
urtera arte bezero horiekin
egin dugu lan. Baina urtetik
urtera kostea goiti egiten
zuenetaprezioakbeheiti eta
nahitaezkoa ikusigenuenal-
datzea. Kalitate eta prezio
handiagoko produktu bate-
ra jo genuen, zerbait gehia-
go eskatzen duten bezero-
ei begira. Horretarako «Lor-
pen» marka sortu genuen

eta mendia, skia eta horre-
lako kiroletara jo genuen.
Orain Ameriketara ere ai-
legatu zarete…
Estatu Batuetako merkatua
berezia da eta han zerbait
saldu nahi bagenuen, filiala
montatu behar genuen. Ka-
nadangenuenbanatzailebat
gure baitan hartu eta hura
hasidasaltzen.Merkatuho-
ri handitzen doaie eta zer-
gaketadenboramurrizteko,
Mexikoko lantegiko instala-
zioa egiten ari gara orain.

“Kirol masiboak marka handiek hartuak
dituztenez, mendi eta skira jo dugu”

Jose Manuel BIZENTE Lorpeneko sortzailea
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• IRAKURLEAK MINTZO •

Leitzako Aralar
udal taldearen
oharra
Legealdiabukatzeko

urte bat baino gutxiago
gelditzen da eta azken
momentura arte itxoin
gabe, Aralarrek bultza-
tunahidituenproiektuak
aurreratu nahi dizkizue-
gu, herritarren babesa
lortu asmoz. Esan be-
harra dago, egitasmo
hauekazkenurteetaer-
di honetan lantzen ari
garela eta orain ailega-
tu dela momentua era-
bakiak hartzeko. Haue-
xek dira Aralarrek bult-
zatu nahi dituen egitas-
moak, legeldiagortubai-
no lehen:
1- Etxebizitzak: Landa
Goikoa/LandaBehikoa-
ren hirigintza planaren
aldaketa.
2- Hirigintza: Gasolin-
degi zaharreko rotonda
berria.
3-Gizartea:GizarteZen-
troaren sorrera.
4-Turismoaetagarapen
ekonomikoa: Plazaola-
kogeltokiareneraikinen
zesioa turismoa lantze-
ko.
5- Zerbitzu orokorrak:
ZonaldekoMankomuni-
tate orokorraren sorre-
ra.
6- Hurrengo legealdia:
Abertzale eta ezkertia-
rren zerrenda batera-
tuaren sorrera.
1- Etxebizitzak: Landa
Goikoa/LandaBehikoa-
ren hirigintza planaren
aldaketa. Aralarrek be-
harbeharrezkoa ikusten
duegitasmohori lantzea
eta onartzea arrazoi
hauengatik:
• Babes ofizialeko etxe-
bizitzak sortzeko. Orain
dela 30 urte egin zirela
azkenak.
• Herriari beste bidera-
garritasuna emateko: -

Aldezaharra mantendu
eta apaindu. - Elbarren
kalea, zona komertzia-
la, trafiko gutxigokin. -
Landa: eraikin berriak,
plaza berria eta parke-
ak. - Amazabal: eremu
residentzialaetakiroleta
hezkuntza zerbitzuak. -
P.Arrazola: eremu resi-
dentziala.
• Herriko auzo guztien
lotura izanendeneremu
berri bat sortzeko.
•Azpiegiturapubliko be-
rriaketaegokiagoakegi-
turatzeko: parkeak, pa-
sealekuak eta berdegu-
ne gehiago, zubi berri
bat eta eraikin dotazio-
nalak.
• Erreka moldatzeko:
uho ldeen a razoak
saihestu eta herria erre-
karuntz eraman.
• Herriko zeharbidea
deskongestionatzeko,
eremu berriko zeharbi-
dera kotxeak eta auto-
busak eramanez.
2- Hirigintza: Gasolin-
degi zaharreko rotonda
berria. Proiektu hauoso
aurreratutadagoetaNa-
farroako Gobernuko
oneritziadu.Rotondabe-
rri honekin zebrabideak
jarriko dira eta Lopene-
ko iturria rotondaren er-
dian kokatuko da. Bes-
tealdetikautobusetaka-
mioi handiek nahiko to-
ki izanen dute. Herria-
rentzat toki polit, eroso
eta seguroa geldituko
da, herriko erdigunean.
3-Gizartea:GizarteZen-
troarensorrera.Gureus-
tez herriak behar du ho-
rrelako egitasmoa he-
rriak dituen gabeziak
asetzeko.Aralarrekpro-
posatzen du horrelako
gune bat sortzea, era-
bilpen hauekin: - Gaz-
teengunea. -Umeengu-
nea. -Talde kulturalent-
zakoguneak. -Proiekzio
eta hitzaldien gunea. -
Beste aukerak (zaha-
rrak, ikastaroak…).Uda-

lak bere garaian enkar-
gatu zuen txosten tek-
nikoa, Atakabeltzaren
erabilpenak zehazteko
eta finantziaketa aztert-
zeko lanak egiten ari di-
ra eta sarri izanen dira
ikerketa horren emait-
zak.Bestealdetiketa ja-
beturik zine aretoa ego-
kitu behar dela, txosten
teknikoak eta arkitekto-
nikoak eskatu ditu.
4-Turismoaetagarapen
ekonomikoa: Plazaola-
kogeltokiareneraikinen
zesioa turismoa lantze-
ko. Gaur egun eraikin
horiek Nafarroako Go-
bernukoak dira eta ez
dute asmorik deus egi-
teko. Guk proposatzen
duguna zera da: he-
rrintzat gelditu daiteze-
la, zesio moduz gutxie-
nez,herriak lantzeko tu-
rismoarloanditugunga-
beziak. Asmo horien ar-
tean hauexek izan dai-
tezke guretzat egokie-
nak: -Aterpe turistikobat
jartzea. - Trenbide, me-
hategietaburdinolenhis-
toria biltzeko gune bat.
- Trenbidea mantentze-
ko eta erabiltzeko gu-
nea.
5- Zerbitzu orokorrak:
ZonaldekoMankomuni-
tate Orokorraren sorre-
ra. Azken bi urte haue-
tan zenbait txosten eta
ikerketak egin dira jada,
zonaldeko herriek es-
keintzen ditugun zerbit-
zu publikoak aztertuz.
Nahikodatubaditugugu-
re zerbitzuak ezagutze-
ko, gure gabeziak eta
onurak. Orain momen-
tua ailegatu zaigu, era-
bakia hartzeko. Gure
proposamena da: Zo-
naldeko Mankomunita-
te Orokorra sortzea in-
gurukoherriekinbatera,
hau da Areso, Arano,
Araitz, Betelu, Larraun,
Lekunberri eta Goizue-
ta. Helburuak: -Zonal-
deko koordinazioa ho-

betzeko. - Nafarroako
Gobernuarenaurrean in-
dargehiago izateko. -Fi-
nantziaketaorekatzeko,
ez bakarrik biztanleen
arabera, baizik formula
mistoakbilatuz.Manko-
munitate horretan orain
ditugunak sartuko lira-
teke (zaborrak, euska-
ra, gizarte zerbitzuak,
partzuergo turistikoa,
Cederna-Garalur) eta
zerbitzu berriak sortuko
lirateke (hirigintza, in-
gurugiroa,herriko lanak,
ura…).
6- Hurrengo legealdia:
Abertzale eta ezkertia-
rren zerrenda batera-
tuarensorrera.Aralarrek
beharrezkoa ikusten du
indarrak batzea. Alder-
dikeriaaldebaterautziz,
garaia da zerrenda ba-
teratuaateratzeko. Izen
berri batekin, jende be-
rrikin, taldeen protago-
nismorik gabe, herria-
rentzat lanegitekoprest.

Leitzako ARALAR.

Ideien erasoa =
Inbentarioa?
«Gure Arrano», hau da
ia orain dela 20urte sor-
tu genuen elkarteari ja-
rri genion izena. Lesa-
kar taldebatelkartu,gaur
egun gure egoitza dena
erosi,etaauzolanean ilu-
sioz beterik bere zahar-
berritzeari ekin genion.
Denborarekin proiektu
honetara herritar gehia-
go batu dira, une hone-
tan ia 90 bazkide gau-
delarik.
Garai horretan elkartea
sortzeko genituen hel-
buruak eta oraingoak
berdinak dira, hau da:
-Lesakarenberreuskal-
duntzeamotadesberdi-
netako ekitaldiak anto-
latuz, hala nola, kultur
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«Azkeneko bi urteetan
asko ari dira erretzen.
Baina nik
enterramenduak ditut
nahiago, ni lehenagoko
ohituretara itzuliko
nintzen. Askotan,
errausketen kontua ez
baita konbentzimendu
edo sentimenduagatik
egiten baizik eta leku
faltagatik (adibidez
Iruñean). Nik uste dut
hain delikatua den
kontu bati errespetu
pixka bat galdu egin
zaiola».

Cesareo SOULE
Arizkungo lurperatzailea
GARA 2006-10-31
«Nik egin dudan lana,

kirol arloan antolatu eta
aholku ematea izan da,
eta uste dut gauzak
ongi xamar joan direla.
Kirol enpresak
bereziak dira, kirol
emaitzak onak izan
daitezke, eta
ekonomikoak oso
kaxkarrak, baina uste
dut Asegarcen ez dela
horrelako kejarik eta
gauzak ongi doazela.
Kirol arloan, berriz, oso
lekzio gutxi ematen
ahal dizkidate».

Julian RETEGI
Asegarceko kirol
kudeatzaile ohia
D.Navarra 2006-11-02

GARA 2006-10-31

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Haur jaioberrientzako
osteopatia tratamentuak
Haur jaioberrientzako

osteopatia tratamentuak
Haur jaioberrientzako

osteopatia tratamentuak

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

ekitaldiak,gastronomiko-
ak, etab…
- Lesakan dauden talde
eta mugimendu desber-
dinen elkarlana bultzat-
zea.
Gure etxea Lesakan mo-
du batean edo bertzean
lanean ari diren talde eta
mugimendu desberdi-
nentzat irekia egon da.
Bere proiektuak eta eki-
menak aurrera eramate-
ko txoko bat behar izan
duen edonori lekua egin
diogu.
Duela egun batzukGuar-
dia Zibila gure egoitzan
sartu eta goitik behera
miatu zuen.Betidanikde-
fenditu ditugun ideiak eta
helburuakzilegiakdira,ez
ditugu inoiz gorde eta ez
ditugugordeko,bainaho-
rrek nonbait susmagarri
egiten gaitu. Tamaina ho-
netako eraso honen au-
rrean ezin gara ixilik gel-
ditu. Arrano Elkartea kri-
minalizatu eta honen ait-
zakipeannahidutenaegi-
teko eskubidea dutela
pentsatu dute. Gure on-
dasunen«inbentario»bat
egitekoetorri omenziren.
ba jakindezatelagukdau-

kagun ondasun haundie-
na ordaintzeko ez dago-
ela diru nahikorik. Gure
ondarerik haundiena gu-
reelkarteaosatzenduten
gizon-emakumeeta pert-
sona hauek herriarekin
duten inplikaziomaila da.
Inplikazioedokonprome-
zu honen ondorioz, ezin
da ukatu Arrano elkarte-
akLesakariegindionekar-
pena. Iñauterietan zaku-
zaharren kalejira, San-
ferminetakobertsosaioa,
Euskara Batzordean eta
Kultur Batzordean dugun
partehartzea…honenadi-
bide dira. Gure lana eta
gestioaren ezaugarriak
gardentasuna eta zintzo-
tasunadiraetagurekinel-
karlanean aritu diren he-
rritarrak eta taldeak dira
horren testigu. Lesakan
dauden hainbat eta hain-
bat elkarteen moduan, fi-
nantziazioa hilero bazki-
deek egiten dugun ekar-
penetik lortu dugu. In-
bertsio edo gastu haun-
diak egin behar izan ditu-
gunean kredituak eskat-
zeariekindiogu.Gurekon-
tuak garbi daude eta ez
dugu erakusteko inongo

arazorik.
Kultur ekitaldiak antola-
zeko administrazio des-
berdinendirulaguntzak ja-
soditugu,NafarroakoGo-
bernuaetaLesakakoUda-
larena adibidez, eta guz-
tiekingureobligazioakmo-
du txukunean bete ditu-
gu.
«Gure Arranoa» elkarte-
aren jabetza, diru-kon-
tuak, aktak eta jarduerak
publikoak dira eta edo-
zeineneskuradaude;non
daude halako ekintza sa-
si-judizialakburutzeko«in-
dizio» edo susmoak. Ez
daude. Hemen ideiak eta
pentsamoldeakdira jaza-
rriak, ez bertzerik.
Gertakizun larri hauenon-
dotik, Lesakako talde eta
mugimendu desberdine-
tara jo nahi dugu bi es-
kakizun hauek egiteko:
1- Arrano Elkarteak izan
duen erasoa salatzea.
2- Arrano Elkarteak bere
ibilbidean Lesakan egin
duen ekarpena kontutan
hartuz,bere lanaeta ihar-
duera babestea.

Gure Arranoa Elkartea
(LESAKA)

• IRAKURLEAK MINTZO •
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ttipi-ttapa
Urriaren 26an Gi-

puzkoakoAldundiakBe-
hobiaetaEndarlatsaren
artean N-121A errepi-
dea izanen duen ibilbi-
de berria aurkeztu zien
BixenteArozenaArant-
zakoalkateari,JuanFer-
min Mitxelena Lesaka-
ko alkateari eta Javier
Leiza Berako zinegot-
ziari. Etxalarkoak eta
Igantzikoak ere gonbi-
tatuak zeuden baina
ezin izan zuten joan.
Gipuzkoako Aldun-

diak duela gutti onartu
duen proiektuaren
obrak heldu den urteko
lehen hiru hilabeteetan
hasiko dira eta 2009
hondarrean bukatuko.
Nafarroan, Igantzi eta
Endarlatsaren artean
eginendirenobrekinba-
tera eginen dira.

TRAFIKO ARAZOAK
SAIHESTEKO SOLUZIOAK
Kasikhiruurtehaue-

tan obrek trafiko arazo-
ak eraginen dituzte bai-
na Bortzirietako ordez-
karien erranetan, indar
hori beharrezkoa da.

Oraindik ez dute ze-
haztua trafikoa nola ku-
deatuko duten. Balite-
ke Ibardindik ibilgailu
gehiago pasatzea eta,
beraz, Berako erdigu-
netik. Bertzalde, ahal
denneurrian, trenbidea
erabiltzea pentsatu du-
te, baina ibilgailu han-
dien kasuan, trafikoa
A15era bideratubehar-
koda.Saihesbideakezi-
nezkoakdirenean,gaur
egungo errepidetik pa-

saraziko da trafikoa.
Gipuzkoaaldeanegi-

nen denN-121Aerrepi-
deberrianhirukarril iza-
nen dira, tuneletan eta
PuntxasetaBehobiaar-
tean izan ezik, non lau
eginen diren. Hautatu
dutenproiektuarenara-
beraLamiarrinetaTxau-
rretan tunelak zulatuko
dituzte, 485 metrokoa
eta 110metrokoa. Gisa
berean, 97, 86 eta 60
metroko bide-zubiak

eraikiko dituzte. Hala
ere, proiektu ikusga-
rriena, Bidasoa hunki-
tuko ez duen Endarlat-
sako zubia izanen da.
190 metro luze izanen
duen erakinaren bitar-
tez N-121Ako Nafarroa
eta Gipuzkoako aldeak
elkartuko dituzte.
Proiektuaren barre-

nean bidegorriamolda-
tuko dute gaur egungo
errepidea eta lehengo
trenbidea baliatuz.

Endarlatsa-Behobia zatiaren proiektua
aurkeztu du Gipuzkoako Diputazioak
Bortzirietako udal agintariek egitasmoa ezagutu zuten urriaren 26an

Altzate, 19•948630786 •BERA

ARTXIBOKOA
Hurrengo hiru urteetako lanek trafiko arazoak sortuko dituzte.

Endarlatsako
zubi berriaren
proiektua
hautatu dute
ttipi-ttapa
Endarlatsako zu-

bia berritzeko Javier
Manterolaarkitektua-
ren proiektua hautatu
duNafarroakoGober-
nukoHerrilan,Garraio
eta Komunikabidee-
takoDepartamentuak.
Alde teknikoaneta

ingurumenaren begi-
runeanoinarrituz,190
metro luzeeta15me-
tro zabal dituen zubia
aukeratudute.3,5me-
troko 3 karrilekoa iza-
nen da, bi Bera alde-
ra eta bertzea Irun al-
dera. Metro terdiko
bazterbideak izanen
ditu. Hasieran aurrez
eraikitako egiturak
erabiltzea ikustenba-
zen,Bidasoa izokinen
ibaia delako eta ingu-
rumena errespetat-
zeko, arku bakarreko
eraikina eginen dute
ibaiertz batetik bert-
zera. Aurrekontua 11
eta 13 milioi euro ar-
tekoa izanen da, Gi-
puzkoako Diputazioa
eta Nafarroako Go-
bernuaren artean or-
daindukodena.Lanak
2009ko bukatuko di-
rela aurreikusten da.

ERREPIDEAK



Amaia eta Ainhoa
Berako Uda lak

2006ko abuztuaren
16an egindako osoko
bilkuran, hirigintzako
zerbitzua, merkataritza
elkarte baten bidez, zu-
zeneankudeatzekoera-
bakia hartu zuen. Era-
bakihoriNafarroakoAl-
dizkari Ofizialean argi-
taratuta egon ondoren,
alegaziorik izan ez de-
nez,BeraLantzen,S.L.
deitukodenelkartemu-
gatua sortu da. Abuz-
tuanhasierabatezonar-
tu ziren estatutuak ere
behin betiko onartu di-
tuzte 3.010 euroko ka-
pital sozialarekin. Ad-
ministrazio-kontseilua
bortz zinegotzik osatu-
ko dute: Helena San-
testeban Guelbenzu
(EA), Alfredo Goienet-
xe Ines (EA), Manuel
Iriarte Huarte (Herrial-
de), Julian Lekuona
Martikorena (Herrialde)
eta oraindik erabaki da-
goen Aralarreko bat
(Aralar ez baita ekimen
honen aldekoa).

Drogen
mendekotasunei
aurre hartzeko
ikastaroa
Joan zen larunbate-

an,azaroaren11an,ha-
sietabi larunbatetanga-
ratuko da Komunitate-
an drogen mendekota-
suneiaurrehartzekotre-
bakuntza ikastaroa,aza-
roaren 18 eta aben-
duaren 16an. Nafarro-
akoGobernukoOsasun
Saila eta Bortzirietako
Oinarrizko Gizarte Zer-
bitzuen laguntzarekin
Berako Udalak antola-
tutako ikastaroa da eta
Isidoro Fagoaga musi-
ka eskolan emanen du-
te10:00etatik14:00eta-
raeta15:30etatik17:30-
era. Ikastaroan,batetik,
gai horri buruz Berako
herriak eramaten duen
planaren berri emanen
da eta bertzetik arazo
horri buruzko informa-
zioa. Horretarako, dro-
gak, mendekotasuna,
kontsumoaetaarriskuak
aipatuko dira bertzeak
bertze,beti erebatzuen
esperientzietan oinarri-
tuz eta bertze toki bat-
zuetan eramaten diren
proiektuakkontuanhar-
tuz. Askagintzako Txus
Congil eta Aiora Perez-
ek emanen duten ikas-
taroa ez da guztiz teo-
rikoa izanen eta parte
hartzaileen inplikazioa
eskatukoda. Ikastaroa,

gai horretan interesa
duenedozeini idekiada
edota osasunean, hez-
kuntzan eta prebent-
zioan lanean edo ikas-
tenaridirenguziei. Ikas-
taroa bukatzerakoan
ziurtagiri bat banatuko
da, baina hori lortu ahal
i za teko , ku r t soen
%80an parte hartu be-
harko da eta bukaera-
ko proiektua aurkeztu.

Toki Ona
institutuari
kalitate zigilua
Toki Ona Institutuak

azaroaren 9an, Nafa-
rroakoKalitatearenEgu-
nean, EFQMko Zila-
rrezko Zigilua jaso du
IruñakoBaluarten.Erre-
konozimendu hau ikas-
tetxeanegitendeneten-
gabeko hobekuntzaren
ondorioadaeta2003an
jasotakoBrontzezkoZi-

gilua, 2004ean jasota-
ko ISO9001:2000Ziur-
tagiria eta Kontseiluak
emandako Bai Euska-
rari Ziurtagiriarekin ze-
rikusia dauka.

Pio Baroja
lehiaketa-
omenaldia
«Irakurtzen duzuna,

nola ikusten duzu?»
izenburupean Pio Ba-
roja lehiaketa-omenal-
diaantolatuduTokiOna
institutuak. Lehiaketa
hau 12 eta 20 urte bi-
tarteko gazteei zuzen-
dua dago eta bi kate-
goriatan banatuko dira:
12-15 urte artekoak eta
16-20urteartekoak.Gu-
ziek irudi bat (argazkia,
marrazkia, collagea…)
Barojaren obraren pa-
sarte batekin aurkeztu-
ko dute. Testu eta iru-
diaren arteko harrema-

na baloratuko denez,
pasarte hori kokatzea
ezinbertzekoa da eta
obraren izenburua, edi-
zioa eta orrialdea aipa-
tu beharko dira. Lanak
abenduaren11baino le-
hen aurkeztu beharko
dira Toki Ona institutu-
koHizkuntzaeta Litera-
tursailan. Irabazleensa-
riak, lehenbiziko maila-
koarentzat100eurokoa
eta bigarren mailakoa-
rentzat150eurokoa iza-
nen dira.

Abesbatza
zikloko azken
saioa
Azaroaren 2an hasi

zen Abesbatza Zikloa-
eta datorren larunbate-
an,azaroaren18an iza-
nendaazkensaioa.San
Esteban Elizan Orfeón
Pamplonés arituko da
19:00etan
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Bera Lantzen
sortu du Udalak
Hirigintzako zerbitzua
merkataritza elkarte honek
kudeatuko du zuzenean

BERA

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO

Nafarroa Oinezen azken besta larunbatean
Labiaga Ikastolak azaroaren 18an eginen den afariarekin ospatuko duNa-
farroa Oinezeko azken besta. Eztegara pilotalekuan izanen da afaria eta
Nafarroa Oinez egunerako lanean aritu ziren guztiak joan daitezke. Me-
nua 15 euro kostako da eta afaldu ondortik Jalisko Bandekin dantzaldia
izanen da.



Aitor AROTZENA
Ku l t u r E t xea ren

proiektua airean dago-
ela aipatu genuen aitzi-
neko alean eta badiru-
di gai honek oraindik
denbora luzez solasbi-
dea emanen duela. Ja-
kinadenez,Nafarroako
Gobernuak hitz eman
duen dirulaguntzarekin
Udala ez da Kultur Et-
xea egiten hasiko. Ez
bederenkonbentuaere
zaharberritzea aurrei-
kusten duen proiektua.
Joan den astean,

azaroaren 8an bildu zi-
renudalordezkariakCa-
minoParedes,Nafarro-
akoGobernukoKultura
zuzendarinagusiarekin.
Juan Fermin Mitxelena
alkateakaipatudigunez,
honek, dirulaguntza ez
dela mugituko erran
zien. Hau ikusita, udal
ordezkariek aipatu zu-
ten proiektu berria egin
beharko dutela, baina
konbentua ukitu gabe.
Honela,«auditorioaeta
liburutegia berritik egi-
nen lirateke, konbentu
ondoko belagian. Erai-
kin berri horren ondo-
an, ruina egoeran da-
goen konbentua geldi-
tuko litzatekeela adie-
razi genien. Izan ere,
hau da beraiek eman-
dakodirulaguntzariego-
kitzenzaionproiektua».

Udalak proposatutako
aterabide hau, ordea,
ez zen kultura zuzen-
dariaren gustuko izan
eta bertze dirulaguntza
posibleak aztertuko zi-
tuelaadierazi zuen.Ho-
nela, Principe de Viana
erakundeko teknikarie-
kin egoera aztertu on-
dotik, Lesakan eginen
litzatekeen bilera bate-
ra etorriko litzateke. Bi-
lera noiz eginen den ez
da zehaztu oraindik.

XI. Rally Sprint
auto igoera
larunbatean
Agiñan
Larunbat honetan,

azaroak 18, eginen da
Eguzki Sport eskude-
riak hamekagarren al-
diz antolatutako Agiña-
koRallySprint auto igo-
era.Goizeanautoakaz-
tertuko dituzte eta le-
henb i z i ko g ida r i a
15:00etan aterako da
Agiñako errepideko 6.

kilometrotik 16.era. Ibil-
gailu bakoitzak lau ha-
rat-honata egin behar-
ko ditu, bi maldan goiti
eta bertze biak beheiti.
Proba hau, Nafarroako
Rally txapelketarako,
Nafarroako Junior txa-
pelketarako, VII. RAC
Vasco-Navarrokopara-
ko eta eta II. Copa Tra-
seras txapelketetarako
baliagarria izanen da.
Proba ikusteko 8 euro
ordaindu beharko da.
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Kultur Etxea konbentua ukitu gabe
egiteko proposamena aztergai
Dirulaguntza aldatzen ez bada, egitasmo hori eginen luke Udalak

LESAKA
Beti Gazteko
futbol eskola
1991,1992,1993,1994,
1995, 1996, 1997 eta
1998an jaiotakoneska-
mutikoek 2006-2007
denboraldian Beti Gaz-
teren futboleskolanpar-
te hartzeko aukera du-
te Interesatuek, bai le-
sakarrek, baita inguru-
koherrietakoekere,Be-
ti Gazte elkartearekin
harremanean jarri be-
har dute, 666 966888
telefonoradeituz. Infantil
etakadetemailakones-
ka-mutikoek ere badu-
te Beti Gazteko talde-
tan aritzeko aukera.

Javier Igoa
margolaria
saritu dute
Donostian
Javier Igoamargolari le-
sakarrakhirugarrensa-
ria eskuratu zuen aza-
roaren 4an Donostian
eginzen«Zipristin»mar-
go lehiaketan.«Uramai-
tatzeko eta zaintzeko»
gaiarekin, 400 margo-
lari aritu ziren lanean
lehiaketa honetan.

Emakumeek
jasaten duten
indarkeriaren
kontra
Udalak,bandobatenbi-
dez, tratu txarrak jasa-
ten dituzten emakume-
ekiko elkartasun sen-
doaagertudu,baitapai-
ratzen duten indarkeria
erabat errefusatu ere.
Gaihonekin lotuta,aza-
roaren 21ean, «Ni ez
naiz zure panpina» bi-
deo emanaldia eta so-
lasa ld ia izanen da
19:00etan pleno areto-
an.

FLASH

UTZITAKO ARGAZKIA

1936ko kintoen bazkaria abenduaren 8an Kasinoan
Bortzirietan eta Oiartzun, Lezo edo Irun aldean 1936an jaiotakoek urtero
kinto bazkarian biltzeko ohitura dute. Urte batean Gipuzkoan egiten du-
te bazkaria eta hurrengoan Nafarroan eta aurtengoa Lesakako Kasinoan
eginen dute abenduaren 8an. Izen ematea abenduaren 5a baino lehen
egin behar da 948 637152 edo 948 637287 telefonora deituz. Argazkian,
aurten 70 urte eginen dituzten kintoak ageri dira, duela 35 urte ere Kasi-
noan egin zuten bazkalondoan.
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Joseba eta Nerea
Lorpen galtzerdi en-

presak aurtengo Nafa-
rroakoMerkataritzaSa-
ria irabazi du. Lorpene-
kin batera, Justo Guin-
dano, Asesoria Zabala
eta JoseManuel Ayesa
ere saritu ditu Nafarro-
ako Merkataritza Gan-
barak. Heldu den aza-
roaren 28an jasoko du-
te saria enpresako ar-
duradunek Iruñean. Jo-
xe Manuel Bizentek
adierazi digunez «urte
multzo bateko lanaren
fruitua da sari hau eta
hagitz kontent gaude.
Lehenbiziko aldia da
modu honetako sari
handia ematen digute-
la eta aitzinera segitze-
ko indar handia ematen
digu».

ESPORTAZIOARI SARIA
Munduguztianduen

zabalkundehandiakon-
tutan hartuta, esporta-

zioari saria eman diote
Lorpeni. 56 herrialde
baino gehiagotara aile-
gatzen dira Etxalarren
egindako galtzerdiak.
Lorpenen ekoizten di-
ren galtzerdien %70a
esportatzendahain zu-
zen, Bizentek adierazi
digunez.

ETXALARTIK MUNDURA
Lorpenek urte gutti-

taneginduenbidea ika-
ragarria izanda.1997an
8 bezero zituen, estatu
mailakoak guztiak, eta
orainmomentuan1.400
inguru ditu, horietako
%60 atzerrian. Herriko
bajera ttikietan lanean
hasi zen enpresa mun-
du mailako hoberene-
takoa bihurtu da bere
sektorean, kalitateko
galtzerdietan.

Jende parrasta
Kultur Egunetan
Arrrakasta politarekin

eta jendearen parte-
hartze handiarekin bu-
rutu ziren aurtengo kul-
tur egunak joan den
urrian. Lehendabiziko
ekitaldiamahaingurubat
izan zen, «Etxebizitza
herrietan: zenbat eta
zertarako?» izenburu-
pean eta 25 bat lagun
bildu ziren solasaldia
aditzera.
Urriaren 20an ipuin

kontalaria izan zenKul-
tur Etxean eta haur pa-
rrasta juntatu zen.Hau-
rrentzako azken ekital-
dia urriaren 28an izan
zen, Altxorraren bila jo-
koa. Hor ere haur fran-
kok parte hartu zuten
herri osoan zehar anto-
latutako jolasean.

BERTSO-AFARIA:
EKITALDIRIK
ARRAKASTATSUENA
Jende gehien bildu

zuen ekitaldia urriaren
28ko bertso-afaria izan
zen. Lesaka eta Za-
rautzen artean GR-8
lehiaketa jokatuzenHe-
rriko Ostatuan eta ho-
nen aitzakian, 60 lagun
bilduzirenafaltzera.Gi-
ro ederra izan zen eta
bertso-saioa hagitz bizi
eta ederra. Sei bertso-
lari aritu ziren Joseba
Olagarai gai-jartzailea-
ren erranetara: Lesa-
katik Estitxu Arotzena,
Erika LagomaetaEstit-
xu Fernandez; eta Za-
rautzetikOierAizpurua,
Hodei Iruretagoienaeta

Aitor Urbieta. Saio ori-
ginala izan zen, ariketa
desberdineta irrigarrie-
kin, eta jendeak hagitz
gustuko izan zuen.
EuskaraBatzordeak

KulturEgunenhagitzba-
loraziopositiboaegindu
etahurrengourtetanse-
gitzeko asmoa agertu
dute.

Uso-jatea
Larraburuan
Urtero bezala, baz-

kari ederraren bueltan
bildu ziren Larraburua
jubilatu elkartean joan
denurriaren29an.Uso-
jatea egin zuten eta on-
dotik musean eta part-
xisean aritu ziren iluna-
barrerarte.

Nafarroako
Merkataritza Saria
eman diote Lorpen
galtzerdi enpresari
Jende aunitzek parte hartu du
aurtengo Kultur Egunetan

ARTXIBOKOA
Mundu osoko 56 herrialdetara ailegatzen dira Lorpen lantegian egindako
galtzerdiak. Esportazioan egindako lana saritu du, hain zuzen, Nafarroako
Merkataritza Ganbarak.

ETXALAR

Hostala

14 logela,
bainu eta
TBrekin
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Nerea ALTZURI
Udazkeneko kultu-

raldia joanda.Egunho-
riei akabera emateko
Saindu Guzien egune-
an, urte parrasta bate-
an egin den moduan,
Baserritarren Eguna
egin zen, Ekaitza elkar-
teak antolatuta.
Eguraldimottela iza-

nagatik jendemultzoak
parte hartu zuen urte-
roko hitzorduan. Fron-
toi sarreranaziendasail
bat zegoen.Pilotalekua
berriz, merkatu ttiki bat
bailitzanzegoenazaro-
aren 1ean. Guzira ho-
geitabortz postu inguru
zeudenetabertakopro-
duktuetaeskulanenera-
kusketa zein salmenta
izan ziren. Hiru mahai
erreldo paratuak zeu-
denmotaguzietakoele-
mentuekin: barazkiak,
fruituak, goxokiak, ze-
rrikiak, opilak, eskula-
nak,erremintak, uken-
duak, kamisetak... El-
kartean pintxo eta eda-
riak eskaintzeko osta-
tua jarri zuen. Aitziber
Almandoz eta Gurutze
Pikabea trikitilari eta

panderojoleak goiza
alaitzenzutenbitartean,
frontoiarenbazterbate-
an bertako gazta egile-
engaztakepaitzekohe-
rritarrakbilduzirenepai-
mahaia osatuz: Mikel
Leiza,Jaime Iturria,Ga-
bi Goia, Iñaki Alustiza,
Kontxita Altzuri eta Ele-
na Larralde. Guzira ha-
malau gazta aurkeztu
ziren lehiaketara eta
gaztaguziakprobatueta
puntuatu behar izan zi-
tuzten. Iaz baino gazta
gehiago aurkeztu da
aurtengo edizioan.
Denak ere gazta

onak zirela azpimarra-
tu zuen epaimahaiak
baina hiru nabarmendu
zituzten guzien gaine-
tik: Puntuaziorik altue-
na Tuanekobordako
Marixol Almandozen
gaztak lortu zuen eta
ehun euroko saria har-
tu zuen; bigarren gazta
Larraburukobordakoa
sailkatu zen eta hiruga-
rren postuan,Serorin-
bordako gazta gelditu
zen. Ondoren, lehe-
nengo saria eskuratu
zuen gazta erdia en-

kantean paratu zuten
eta hogeitamar euroan
basaburuar batek erosi
zuen. Gainerako gazta
erdiakzortzieuroansal-
du ziren. Bertako pro-
duktuekin osaturiko za-
reaere zozketatu zuten
ohituradenmoduaneta
Geno eta bere familiak
saskia etxeratu zuten.
Ekaitza elkarteak gon-
bidatuta, frontoian pos-
tua paratu zutenak Pa-
bloenean bazkaldu zu-
ten.Goizpolita izanzen
azaroaren 1ean eta gi-
ro herrikoiak ez zuen
hutsikeginaurtengoBa-
serritarreneguneanere.

Beheko Errotan
hotela egiteko
proiektua
Beheko Errota hotel

bilakatuko du Jose An-
gelArrietak.Amaren le-
hengusua nonba i t
aranztarra zen eta osa-
ba bat, aldiz, igantzia-
rra.Herrikosustraiadue-

la eta horrek erakarrita
Latsaerrekarenparean
dagoen errota hau,
Eguzkialdean dagoena
erosi zuen. Aizkolena
enpresaren jabeadaeta
10 logelez osatutako
landa hotela eraikitze-
ko asmoa du. Inguru-
men departamentuak
emandako datuen ara-
bera,BehekoErrota lan-
da hotelak ostatu-jatet-
xea izanen du, igerile-
ku estalia, spa, sauna,
masai gela, dutxa eta

gimnasioa.Azterketaar-
kitektonikoaRolandoAr-
tigesek egin du eta egi-
tasmoan laguntza Na-
gore Puyadenak, Al-
berto Sanchezek, Vi-
cente Canok, EKOSek
eta HGMk eman dute.
Ziur aski heldu den

udaberrirakopaperguz-
tiak prest izanen dituz-
te eta hortik goiti, urte
terdianeraikuntza lanak
eginen dituzte. 2008ko
udazkenerakoateakza-
baldu nahi dituzte.

Hamalau gazta
aurkeztu ziren
Baserritarren
Eguneko lehiaketara
Tuanekobordako Marixol
Almandozek sari nagusia
eskuratu zuen

ARANTZA

Argazkiak: Alicia del CASTILLO
Epaimahaiak gogotik lan egin behar izan zuen onen artean herriko gaztarik
onenak zein ziren erabakitzeko.

Eskulangileek ere bere tartea izan zuten.

ttipi
ttapa

% (0034) 948 635458
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ttipi-ttapa
Eskualdeko langa-

beziakgorabeheraanit-
zik ez du izan urrian eta
bi lagunez behera egin
du. Gaur egun 561 dira
Doneztebeko Enplegu
Bulegoan izena eman
dutenak.
25 urtez beheitikoe-

tan,ordea, langabeziak
goiti eginduetaadinho-
rretako 57 lagun, 26
emakumeeta 31 gizon,
ari dira lan bila, urri ha-
sieran baino 7 gehiago.
25 urte baino gehiago
dituztenetan, aldiz, lan-
gabeziak 9 lagunetan
beheiti egin du eta 310
emakume eta 194 gi-
zonezko ari dira lan bi-
la.
Urri bukaeran, arloz

arlo lan bila zeudenak
nekazaritzan7ziren, in-
dustrian 154, eraikunt-
zan 45, zerbitzu arloan
328etasekulan lanikez
dutenenarloan24.Ebo-
luzioa begiratuta, in-
dustrian eta zerbitzue-
tan egin du beheiti lan-
gabeziak, 5 eta 7 lan-
gabetu guttiagorekin.
Bertze arlo guzietan al-
diz goiti egin du, neka-
zaritzan 2 langabetu
gehiago, eraikuntzan 3
eta sekulan lan egin ez
duten 5 gehiago bai-
taude.
Garai bereko joan

denurtekodatuekinkon-
paratuz,aurtengoakbai-
korragoak dira. Iaz,
urriarenbukaeran, lana
bilatzenzutenak599zi-
ren, aurten baino 38
gehiago. Halere, joan
denhilabeteanNafarroa
osoan beherakada es-
kualdean baino nabar-
menagoa izan da.

Gorabehera ttikia izan du
eskualdeko langabeziak urrian
561 langabetu zeuden, irailean baino bi guttiago

LANA

ARTXIBOKOA
Langabeziak zertxo-
bait beheiti egin ba-
du ere, eraikuntza
arloan 3 langabetu
gehiago zeuden urri
bukaeran.



ttipi-ttapa

Arkupeak erretira-
tuen elkarteak aben-
duaren 16an eginen
duen urte bukaerako
bazkariaaprobetxatuko
du presidente karguan
20urteemandituenFe-
lipe Ganboa omentze-
ko . Bes ta eguna
11:30eanDoneztebeko
elizan, aurten hil diren
kideenomenezemanen
den mezarekin, hasiko
dute.Bazkaria13:30ean
izanen da kiroldegian,
Marisol jatetxearen es-
kutik. Ohi bezala, baz-
kal ondoan dantzaldia
izanenda19:00akarte.
Menu berezian, arrain
zopa, fritoak, otarrainx-
kak plantxan, limoi-sor-
betea,entsalada,bildots
errea patatekin eta bu-
katzeko txanpaina, tar-
taeta izozkia izanendu-
te, ardo, kafe eta kopa-
rekin hornitua.
Ospakizun horretan

parte hartu nahi dute-
nek, 30 euro ordainduz
izenaemanbeharkodu-
te nahitaez azaroaren
13tik23raelkarteradei-
tuz 20:00etatik aitzine-
raedodelegatuekinkon-
taktuan jarriz. Joaneto-
rriakegitekoautobusak
hainbat lekuetatik ate-
rako dira: Goizueta eta
Zugarramurditik 9:30e-
an; Irun eta Leitzatik

10:00etan; Ezkurratik
10:15ean; Bera, Etxa-
lar, Elizondo eta Al-
mandoztik10:30eaneta
Zubieta, Sunbilla eta
Oronoztik 10:45ean.

Errekaren
Eguberrietako
saskia
Urterokoohituraden

bezala, Erreka Kirol El-
karteko kideek Egube-
rrietako saski parega-
bea osatu dute. Zuzen-
daritzaBatzordearen la-
na arintzeko, komisio-
akosatudirazenbait lan

aintzinera ateratzeko.
Horrela, saskiaren ko-
misioa Pablo Elizondo,
JosebaLegarraetaLei-
re Utergaren ardurape-
an dago.
Saskiaren zozketa

abenduaren 23an iza-
nen da , igandean ,
eguerdiko13:00etanel-
karteak duen egoitzan.
Errekarensaskiaho-

rreladagoosatua:men-
di bizikleta, mikrouhin
labea, telebista, likua-
dora, sandwichera, ar-
gazki-makina, turroiak,
urdaiazpikoa, ardoa, li-

koreaketabertzeaunitz
gauza.
Saski hau egiteko

Doneztebeko komert-
zioen laguntza ezin-
bertzekoa izan daErre-
kaelkartearentzat.Aur-
ten, urtero bezala, ha-
gitz ona izan da hauen
jarrera eta Errekak be-
re esker ona adierazi
nahi die lagundu duten
guztiei. Izan ere, Egu-
berrietakosaskiahagitz
garrantzitsua da elkar-
teak urtean egiten di-
tuen jarduerak finant-
ziatzeko. Boletoak ko-

mertzioetansalgaidau-
de dagoeneko.

Burrunbaren
mus txapelketa
ostatuz ostatu
Azaroaren 16an, Bi-

xen ostatuan egin zen
lehenbiziko jardunal-
diarekin hasi zen Gaz-
te Burrunba elkarteak
bigarrenurtezantolatu-
tako mus txapelketa.
Txapelketak hamasei
jardunaldi izanenditue-
nez, herriko ostatu ba-
koitzeanbi jardunaldi jo-
katuko dira.

ttipi-ttapa • herriz herri

2006/11/16 • 434. zbk.

14

Arkupeak elkarteak omenaldia
eginen Felipe Ganboari
Abenduaren 16ko bazkaria 20 urteotako presidentearen ohorez

ARTXIBOKOA
Arkupeak erretiratuen elkarteko sortzaileetako bat da Felipe Ganboa eta az-
keneko 20 urteotan presidente kargua bete du. Abenduaren 16an ongi me-
rezitako omenaldia hartuko du elkarteko bazkideen eskutik.

DONEZTEBE

Kattalin
Eguna
ospatuko da
azaroaren
25ean
ttipi-ttapa
Duela 5-6 urte be-

rreskuratu zuten Le-
gasan Kattalin besta-
ren ospakizuna. Ga-
raibateanherrikobes-
tak egun honetan os-
patzen ziren, baina
eguraldia dela eta,
abuzturaaldatuziren.
Aurten, lehenbizikour-
tez, gaupasa eginen
du te . Aza roa ren
25erako egitarau za-
bala prestatu dute.
10:00etan gosaria;
11:00etan mus txa-
pelketa; 13:00etan
dantza luzia; 14:30-
ean herri bazkaria.
Arratsaldean Iñaki
akordeolariak jokodu
eta gauez gaupasa
izanen da Trikidantz
taldearekin.

LEGASA
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Jaione OTXANDORENA

Joandenalekoerre-
portaianazaldu zenbe-
zala,RamonLatasaren
eskultura egiteko dirua
ateratzekoegitasmobe-
rriakdaude.Oraingoan,
azaroaren 24tik aben-
duaren 10a arte iraun-
go duenmargo erakus-
keta antolatu dute. Era-
kusketaudaletxeanego-
nendaikusgai,18:30etik
20:30ak arte. Erakus-
ketahonetan, JoseMa-
riaRezola,AnaMariMa-
rin, Juan Carlos Pika-
bea, Jose Maria Ape-

zetxea, Jesus Montes,
Juan Carlos Olaetxea,
Javier Sagarzazu, To-
masSobrino,MiguelAn-
gelRezola,MariSolEs-
parza, Manolo Sanz,
Maria Asun Reguena,
AdrianLabadie,Eva Ira-
zoki, Jesus Sanz, Itziar
Mikelperizena, Antonio
Laita eta Koldo Sebas-
tianen margoak izanen
dira ikusgai eta salgai.
Diru bilketarako sortu
zen batzordearen ize-
nean, margolari guztiei
eskerrakemannahidiz-
kiete, baita Mena ar-
gazkiak, Saskaitz hote-

la eta Nafarroako Kut-
xari, margolariak eta
hauen margoak azalt-
zen diren 250 liburuxka
egiteko dirulaguntza
eman baitute.
Bertzalde, Ramon

Latasaren DVD bat ere
atera du Antton Espe-
losinek.Honetarakobe-
rriz, udalak, Conasak
eta Telletxea eraikunt-
za enpresak eman du-
te dirulaguntza eta Kul-
turkarin egin da. 900
DVDeta100bideoegin
dira,eta15euroanego-
nen dira salgai eskual-
deko liburudendatan:

Sunbilla,Doneztebe,Eli-
zondo, Mugairi, Lesa-
ka, Bera, Leitza, baita
Lekunberri, Iruñea eta
Donostian ere. DVDak,
64 minutuko iraupena
dauka.

4x4 auto trialak
arrakasta
izugarria
izanzuen
Azaroaren 5an egin

zen lehen aldiz Sunbi-
llan 4x4 auto triala eta
arrakasta izugarria izan
zuen, bai partehartzai-
le baita ikusle aldetik
ere. 32 autok hartu zu-

ten parte eta jende au-
nitz hurbildu zen auto-
ek egiten zituzten ibile-
ra izugarri nahiz arris-
kutsuak ikustera. Giro
paregabeasortuzeneta
bertarahurbilduzen jen-
deaosopozikaterazen
ikusitako "espektaku-
luarekin". IrabazleakAn-
der Otegi, Alfredo Gar-
cia, Oskar Tapia, Iban
Mujika eta Ion Alman-
doz izan ziren eta sari
berezia Jokinek irabazi
zuen. Zarea ere zozke-
tatu zen eta irabazlea
Genaro Gandara izan
zen 044 zenbakiarekin.

Ramon Latasaren
eskultura egiteko
egitasmo berriak
martxan daude
Bertzalde, 4x4 auto trial proba
arrakastatsua suertatu zen ARTXIBOKOA

«Ramon Latasa: basoko aizkolaria» bideoa eta DVDa bilduko dituen kara-
tula. Latasa bera apostu batean eta proba baten ondotik ageri da.

SUNBILLA
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Emakumeek urteroko
afaria egin zuten elkartean
Kontxi KLABER
Urriarenazkeneko

larunbatean ordu al-
daketa aprobetxatuz
ohitura bihurtutako
emakumeonafariael-
kartean izanzen.Aur-
ten giro ezin hobean
pasa zuten bertan el-
kartutako27 lagunek,
izanereakordeoiaeta
guzti joanzen Mª Do-
lores Ansa. Beran-
duago musariekinzio-
ten betiko moduan,
Juanita eta Mª Ange-
les gelditu ziren le-

henak eta Aurora eta
Mª Jesus bigarrenak.

Gaztain jatea
Kontzejun
Kontzeju tabernan

elkartu ziren 40 lagun
inguru, bakailu tortilla
eta gaztain erreak ja-
tera, sagardo upela
aurreanzutelaeztarri-
ak bustitzeko. Emaitz
etaEnkarnikprestatu-
tako tortillen ondotik
Anttoniok danboline-
anerretakogaztainbi-
kainak jan zituzten.
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Saneamendu lanak egiten hasia da
Pagozelai enpresa
Elektrizidade eta telefono sarea lur azpitik sartuz
Juana Mari SAIZAR
Duela 20 urte sane-

amentukoobrakeginzi-
ren eta orain sare hori
eta uraren hornikuntza
hobetzeko lanakhasidi-
ra. Elektrizidade eta te-
lefonoaren sareak lur
azpitik joangodira.Obra
hau Pagozelai enpresa
ari da egiten eta mart-
xoerdiraino luzatukoda.
Peunekozubitikhasieta
Ollenearaino egin be-
har dituzte hobekuntza

hauek eta goiko zatia
berriz, beste momentu
bateanegingo dute.Zo-
la berria jarri behar die-
te kaleei, galtzada ha-
rriekin eta bazterretan
kanpora harria aterat-
zen zaion hormigoi be-
rezi bat. Hau dela eta,
kotxeenzirkulazioaera-
goztenaridira,bainazu-
latze lanak nahiko az-
kar egiten ari direnez,
pazientzia pixkabat be-
harko dugu.

Egur lotea
Sutarako egur lotea

nahi duenak udaletxe-
anapuntatubeharkodu
azaroaren30abaino le-
hen.Horretarakobeha-
rrezkoa da aurreko ur-
teko egur lotea ekarrita
edukitzea.Bestalde, fes-
tetan aizkolariek erabi-
litako egurra subastatu
egin behar dute azaro-
aren16anetanahi due-
na apuntatu egi behar-
ko du udaletxean.

Esteban AROTZENA
Azken bi hilabete

hauetan antolakuntza
taldea egiten ari den la-
nari esker, azaroaren
azken larunbatean egi-
nen den azinda eta ar-
tisau feriarenhirugarren
ediziorako dena prest
dagoela aurreratu dai-
teke dagoeneko.
Eguneko gauzarik

garrantzitsuena azoka
izanen da, jakina, bai-
na horren aitzakian an-
tolatzendirenekitaldiak
ere hagitz aipagarriak
dira.Esatebaterako,he-
rri bazkarian ehundaka
lagunen partehartzea
espero da. Aurten, gai-

nera, berogailua jarriko
da Lubineko frontoian,
eta honi, Kupela talde-
ari gehitzen baldin ba-
diogu,pilotaplazakogi-
roa nolako izanen den
aurreikus daiteke aisa.
Bazkarirako txartelak
Urrutinea eta Amaiare-
nean daude salgai.
Goizeko 10etan ire-

kiko den azokan, pro-
graman agertzen ez di-
ren hainbat ustegabe-
koekitaldiakere izanen
dira. Bukatzeko esan,
herritarrei eta kanpotik
datozeneibaserritarraz
janzteko deialdia luzat-
zen dietela antolatzai-
leek.

Ansa ahizpak
Azaro kulturalaren

barrenean, larunbatho-
netan, hilak 18, Exker-
ni baserriko Nelsi eta
Alexandrak umeentza-
ko eskulanetako taile-
rrak emanen dituzte
Ganbaran17:30etikau-
rrera. Ostirala 24ean,
berriz, 20:00etan Gan-
baran hasiko den ema-
naldia, Ansa ahizpen
kontzertua izanen da.

Dena prest hilaren
25ean eginen den
feria egunerako
Azokaz gain, herri bazkariak (aurten
berogailuarekin), Kupela taldeak eta
hainbat ekitaldik osatuko dute eguna

ARESO

GOIZUETA

ARGAZKIA: MAITANE APEZETXEA
Ohitura zaharraren bat berreskuratuko dute aurten ere feria egunean Ola-
sok eta konpainiak.

ARGAZKIA: MAITANE APEZETXEA
Azaroaren 1ean bereziki gogoan izan zituzten he-
rritarrek betirako joandako senitartekoak.

ARANO
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Joseba URKIOLA
Kontseiluak,UEMAk

eta IparraldekoManko-
munitateakLeitzaneus-
kararen alde lankidet-
zan aritzeko asmoa
azalduzutenazaroaren
10ean. Hiru erakunde-
ek Bai Euskarari ziurta-
giria elkarrekin sustat-
zeko konpromisoa har-
tu zuten. Hiru urte iga-
ro dira Leitzan Bai Eus-
karariAkordioaabian ja-
rri zenetik eta aurten 58
saltoki,enpresaetaera-
kundek eskuratu dute
Bai Euskarari ziurtagi-
ria.Denadela,PatxiSa-
ez alkateak gogorarazi
zuenez, «ezin dugu
orain atzera egin, eus-
kararenpresentziahan-
ditzeko aurrerapauso-
ak ematen jarraitzea
ezinbestekoa da».

Zinea hasi da
Has i d i r a 2006 -

2007ko zine emanal-
diak.Urriaren20eanes-
kainizen lehenfilma.Ur-
tero bezala pelikula ba-
koitzekobiemanaldies-
kainiko dira. Ostiralean
gaueko 21:30ean eta
igandean 19:30ean.

Umeei zuzenduriko
emanaldiak ere hasi di-
ra.Lehensaioaurriaren
28an izan zen eta “Al-
hambrako Printzea” fil-
ma eskaini zuten. Peli-
kula hauek igandetan
17:00etan eskainiko di-
ra. Film hauek, ordea,
ezdiraastero-asteroes-
kainiko. Atakabeltza
gaztetxean ere ostegu-
netan pel ikulak es-
kaintzen hasiko dira.

Vanpac
enpresak su
hartu du
Urriaren 31ean he-

rrikosarreratikgertuda-
goenVanpacpaperabir-
ziklatzeko lantegiak su
hartu zuen. Vanpacen
egoitza sutan zegoela
abisua eman zuen he-
rriko kamioilari batek.
Leitzako suhiltzaile bo-
londresak joan ziren,
baina ordurako lante-
giakdauzkanbizatihan-
dietako bat erabat kis-
kalita zegoen. Han ari-
tu ziren Iruñeko suhilt-
zaileak etorri arte. Sute
honek enpresari kalte
material handiakeragin
dizkio.Honetazgain, Iru-

ñeko suhiltzaile profe-
sionaletako bati suak
hartutako paper mordo
pisutsubatgaineraero-
ri zitzaion, eta pelbisa

eta izterrezurra hautsi-
ta dauzka.
AipatubehardaVan-

pac enpresan lan egi-
ten zuten 15 langileen

egoera ere kaltetua ge-
ratu dela. Langileetako
batzuk,enpresakberak
Adunan daukan egoit-
zara joango dira.

Euskararen alde
elkarlanean
segitzeko asmoa
Azaroaren 10ean agertu zuten
herrian Kontseiluak, UEMAk eta
Iparraldeko Mankomunitateak

LEITZA

ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA

Aurrerako jubenilek hasiera ederra burutu dute
Aurrera futbol taldeko jubenilek ere ekin diote denboraldi berriari. Urte bat-
zuen ondoren, Aurrera futbol taldeak lehengo urtean osatu zuen berriro ere
jubenilen taldea. Aurtengo denboraldiari, beraz, esperientzia apur bat biz-
kar gainean daukatela ekin diote. Orain arteko emaitzak oso onak izan dira.
Jokatu dituzten partida guztietatik bakarra galdu dute eta beste guztiak be-
rriz, irabazi. Momentuz sailkapeneko lehen postua berena da. Haserako hel-
burua lehengo urtean lortutako 23 puntuak eskuratzea bazen ere, badirudi
hori laster beteko dutela eta bestelako helburu batzuetan pentsatzen has-
teko moduan izango direla. Honi lotuta esan, Aurrerako lehen taldekoak ere
denboraldi bikaina gauzatzen ari direla. Hauek ere partida gehienak garai-
penekin amaitu dituzte eta sailkapeneko bigarren postuan sendo diraute.

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

Igor Astibia aske utzi zuten azaroaren 8an
Bi urte bete behar zituen presoaldi prebentiboan
J.U.
Igor Astibia preso leitzarra aske

utzi zuten azaroaren 8an. Audient-
zia Nazionalak 25.000 euroko fi-
dantza ezarri zion Igorri Navalcar-
neroko espetxea utzi ahal izateko
eta gau berean herritarren ongie-
torria jasozuen.Denaden, asteho-
netan ere beste ongietorri ekitaldi
handiago bat prestatzeko lanetan
omen dabiltza herrian.
Azaroaren 16an bi urte beteko

ziren Igor Astibia Espainaiko poli-

ziak atxilotu zuela eta geroztik pre-
soaldi prebentiboan zegoela.
Urriaren 27an burututako udal

batzarrean, Larrain Herri Platafor-
mak Igor Astibia askatzekomozioa
aurkeztu zuen. Mozioa aho batez
onetsia izan zen. UPNko ordezka-
riak ez baitziren batzarrera agertu.
Udalak Igor Astibia berehala as-
katzeko eta epaiak bertan behera
uzteko eskatu zuen eta senideen-
gan asteroko bidaiek eragiten di-
tuztengastuakdiruz laguntzekoera-
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Maite OTEIZA
AranzadiZientziaEl-

karteak «Xabierko San
Frantzisko eta Nafarro-
ako konkistari buruzko
jardunaldiak» antolatu
ditu. Jardunaldi hauen
barrenean, azaroaren
26anbidaiaantolatudu.
Amaiurko gaztelua eta
Xabierko gartelua bisi-
tatuondotik,Zangotzan
geldituko dira bazkalt-
zera. Prezioa: 40 euro-
koa da.
Azaroaren29an,be-

rriz, Donostiako Aran-
zadi aretoan Aitor Pes-
cador Mendranok bere
liburua aurkeztuko du,
19:30ean.
Apuntatzekodeitu te-

lefono honetara: 943
466142

Nafarroako
Unibertsitateko
Arkitektura
Eskola
BaztangoUdalak Iru-

ñeko arkitektura esko-
lako azken kurtsoko
ikasleei proiektubates-
katuzienAmaiurherriari
buruz, beharra izateko-
tannolahaunditzenahal

den ikusteko. Proiektu
hauAmaiurkoJokoare-
toan ikusgai izanen da
azaroaren 18tik goiti.

Lore iraunkorra
Amaiurren
Abenduaren2an,eguer-

diko12etan,Amaiurren
Josu Goiak egindako
«Lore iraunkorra» es-
kulturaren inaugurazioa
izanen da. Askanburu
ondoan jar r i ko da.
Amaiurko Gazteluan,
Nafarroako indepen-

dentzia defenditu zute-
nen aldeko oroimenez-
ko lorea izan nahi du.
Bazkaria izanen da
Amaiurko elkartean eta
txartelak salgai daude
25 euroan Santxoneko
Gaztelu ostatuan.

Amaiur eta Xabierko gaztelura
bidaia antolatu du Aranzadik
Josu Goiaren «Lore iraunkorra» eskultura inauguratuko da Amaiurren

ARTXIBOKOA

«Xorroxin biluxik» saioa Iruritako Gizarte Bilgunean
Larunbat honetan, azaroaren 18an, Xorroxinen 25 urteurreneko ospakizu-
nen barnean, Iruritako Gizarte Bilgunean zuzeneko saio berezia eginen da
“Xorroxinbiluxik” izenburupean.Bertanelkarrizketak,musika,erreportaiak…
eginen dira. Saioa 11ak aldera hasiko da eta ateak irekiak egonen dira, irra-
tiak nola funtzionatzen duen eta saioak nola egiten diren ikusteko, esata-
rien aurpegiak ezagutzeko… Musika ere zuzenean izanen da eta Jalisko
Band, Pottoka, Joseba Irazoki eta bertze batzuk parte hartuko dute. Anima-
tu, hurbildu zaitez eta Xorroxin biluztu.

BAZTAN
Baztan
Ikastolako
pottoka
Azken urteetako ohitu-
rari eutsiz, Baztan ikas-
tolak pottoka zozketatu
zuen feria egunean.
Zenbaki saritua 4.074a
izan zen.

Arizkungo
margo lehiaketa
Begoña Durruti margo-
lari arizkundarrak ira-
bazi zuenurriaren29an
Arizkuneneginzenmar-
go lehiaketa. Bozateko
Nafarra etxea eta ingu-
ruamargotuzituen.600
euroko saria hartu du
Begoñak eta margoa
Baztango Udalaren es-
kugeratukoda.25mar-
golari inguru aritu ziren
lehiaketan.

Erlategi Plaza
Gaur egun ‘Prolonga-
ciónBraulio Iriarte0’deit-
zen zaio babes ofizia-
leko etxebizitzen arte-
an gelditzen den plaza-
ri. Bizilagunek Erlategi
Plazadeitzeaeskatudu-
te eta horrenaldeko irit-
zia eman du Balleko
Udalakere.Abudo,erro-
tulazio eta zenbaki be-
rriak ezarriko dira.

Santa Zezilia
eguna
Azaroaren 22an Santa
Zezilia,musikarienzain-
dariaren eguna ospat-
zekoBaztangoUdalMu-
sika Eskolak entzunal-
dia antolatu du bere
egoitzan. Bertan esko-
lako ikasle guztiek par-
te hartuko dute. Entzu-
naldiaazaroaren21ean,
asteartea, 17:00etan
izanen da Udal Musika
Eskolan.

Xamariko
EuskeraZerbitzuakan-
tolatu zuen”Xamariko-
ren ipuin zorroa”ikasta-
roa bertan behera gel-
ditu da, jendeguttik ize-
na eman zuelako.

FLASH
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M. O.
ElizondokoSantiago

eliza itxia egonen da
lauzpabortz hilabetez,
barreneanmoldaketa la-
nak egin ahal izateko.
Azkenekomeza azaro-
aren 2an eman zuten
eta lanak akitzen diren
bitartean, parrokiak
duen bertze gela bate-
an izanen dira.
Lanak hasteko, Os-

kariz eraikuntza enpre-
sak tarima altxatu, sa-
neamendu lanak egin,
lur azpiko kalefakzioa
jarri eta portzelanazko
zola jarriko du, beroa
hobeki pasatzen dela-
ko. Bertze aldetik, Beis
enpresak pintura lanak
eginen ditu. Lanak akit-

zeko, beirateak eta or-
ganoa zaharberritu eta
erretaulak garbituko di-
ra. Aurrekontu osoa
540.900eurokoadaeliz-
t a r r ek dagoeneko
150.260 euro jarri di-
tuzte. Aurrekontua es-
taltzeko, Nafarroako
Kutxaketaeliztarrek jart-
zen dutenaz gain, epe
luzerako mailegua ere
eskatu du parrokiak.

Foruzaingoak
eginen ditu
asteburuetako
zaintza lanak
Iraileko aste hondar

bateangertatutakoban-
dalismoetaerasoekint-
zak kontuan hartuz,
udaltzaingoakastehon-

darretan eta besta egu-
netanberezerbitzuabe-
rriz ere ematea eskatu
zuen UPNk udal batza-
rrean. Herriko garbita-
sunaetaondasunpriba-
tuaknahizpublikoakba-
besteko neurriak hart-
zea eta dagokion au-
rrekontua onartzea be-
har beharrezkoa da,
UPNren ustez.
Santi Aldako jardu-

neko alkateak aipatu
zuenez, EAk ere kezka
berdinak ditu azken al-
dian gertatu diren aste-
buruetakogehiegikerien
inguruan eta arazoa
moldatzeko lanean ha-
siak dira. Udaltzainen
zerbitzua berriz ere as-
teburuetan eta besta
egunetan jartzeak lan-
gile eta baliabideen al-
detik kostako litzateke-

ena kontuan hartuz eta
Elizondon Foruzaingo-
arenbulegoaabudo ire-
kiko denez, Foruzain-
goaren arduradunekin
bilerakegindituzte.Ho-
nela, Foruzaingoa iza-
nendaasteburuetaneta
bestaegunetanzaintza
etakontrol lanakeginen
dituena,berrizereudalt-
zaingoarenzerbitzua ja-
rri beharrik gabe.

Elizondoko Santiago
eliza lauzpabortz
hilabetez itxia egonen
da lanak egiteko
Lanen aurrekontua 540.900
eurokoa izanen da

ARGAZKIA: ONDIKOL

Balleko Udalaren zoriona jaso du Tony Huartek
Mexikon jokatu zen Munduko Pilota txapelketan brontzezko domina esku-
ratu zuen Tony Huarte amaiurtarrak, Estatu Batuen izenean. Orai, Balleko
Udalaren zorionik eta errekonozimendurik sentituena eta bere kirol ibilbi-
dean segitzeko animoa hartu ditu. Erabaki hau ahobatez hartu zuen Balle-
ko Udalak eta Huarteri herritarren eredu izaten segitzeko eskatu zioten.

BAZTAN

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
AGENTZIA

ANZABAL
AGENTZIA

Santiago 15
Tfnoa eta Faxa: 948 580804

ELIZONDO

Santiago 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
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Galeuscaren
ekitaldi bat
herrian egin zen
Azaroaren 3an Ospitalean bildu
ziren idazle euskaldun, galizar
eta kataluniarrak

Margari eta Koro
“Galeusca” izena

duen idazle euskaldun,
kataluniaretagalegoen
bilkurakgureherrianeki-
taldi bateginzuen.Aza-
roaren 3an Ospitalean
elkartu ziren eta han
zazpi lagunen artean
ipuin kontaketa batzuk
egin zituzten. Erran be-

harradagoere,ganden
urteko bilkuran ere Zu-
garramurdira hurbildu
zirela; aldi hartan leze-
etan bi hizkuntzetan
(euskaraz eta katalan-
darrez) eta musika eta
bertsotan emanez sor-
ginen historioa aditze-
ko aukera izan zuten
hurbildu zirenek.

Domini
Sainduko
ospakizuna
bezperan
Azkeneko denbore-

tan bizi moduak eta
usaiak franko aldatzen
ari direla ez da dudarik,
baita batzutan aldake-
ta hoiek beharrak hala

erakutsiz izaten direla
ere:Sekulaneginezden
bezala,aurtengoDomi-
ni Sainduko funtzione-
ak ezin izan ziren egu-
nean berean egin eta
bezperan egin ziren.
Imanol gure apezak 5
herriberegaindituenez,
ezin alde guztietan ba-

teraegonetahorrekobli-
gatu zuen aldaketa hau
egitera.
Halaere,etakontuan

izanikurriaren31ezze-
la besta eguna, jende
aunitzbilduzenelizaeta
kanposaindura beren
aintzinekoeiotoitzaketa
oroimenak erakustera.

ARGAZKIA: KORO
Urriaren 31n jende aunitz bildu zen kanposainduan.

Herriko motozaleak
bikain dabiltza
Enduro txapelketan
Shak Xtreme prestatzen ari dira
Julen Huarte eta Joel Eyheragaray
Fanny eta Aitor
JulenHuarteetaNo-

el Eyheragaray herriko
motozaleakosoongi ibli-
li dira Nafarroako en-
duro txapelketarako
puntuagarriak diren az-
ken hiru probetan, bi-
garren eta hirugarren
postuak lortu baitituzte
hurrenez hurren.
Bi gazte hauek, mo-

toan ibiltzeazgain,bert-
ze kirol batzutan ere
saiatzen dira, horren

erakusgarri da azaroa-
ren 25 eta 26an izanen
duten erronka. Venta
Peio eta Nuba diskote-
karen laguntzarekin,Do-
nibaneGarazinhasieta
Sauveterre-de-Béarn-
en bukatuko den Shak
Xtreme lehiaketa ari di-
ra prestatzen.
Antolatzaileekdiote-

nez lehen sailkatuek
proba bukatzeko den-
bora hauek beharko di-
tuztela pentsatzen da:

lasterka ordu eta erdi,
bizikletaz beste hain-
beste, kanoan ordu bat
eta motoan bost ordu,

gutxi gora behera. Da-
tu hauek erakusten du-
tenbezalaasteburugo-
gorra izango da gure bi

kirolarientzat, ea suer-
te ona duten eta dena
behar bezala ateratzen
zaien!

URDAZUBI

UTZITAKO ARGAZKIA

GaleuscarenXXIII. edizioarenbaitan, herriko lezeakerebisitatu zituztenEus-
kal Herriko, Galizako eta Kataluniako idazleek. Argazkian, ezker-eskuin: Fi-
to Rodriguez (EIE, Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria); Jaume Perez
(AELC, Idazle katalanen lehendakaria); Andres Diharasarri Urdazubiko al-
katea eta Cesareo Sanchez (AELG, Idazle galegoen lehendakaria).

ZUGARRAMURDI
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SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

Franck DOLOSOR
Euskal diaspora bi-

ziki hedatua da. Aintzi-
nekomendeetan, ainitz
dira hemendik Ameri-
ketarat gan zirenak.
Euskaldun seme alaba
ttiki andana bizi da han
orain, familietako izenak
ikustea bertzerik ez da
hortaz ohartzeko. Ar-
gentinanbereanhirumi-
liun herritarrek euskal
jatorria omen dute. Mu-
gimendu guzi horiei bu-
ruzerakusketabatapai-
latu du Euskal Kultur
Erakundeak.Erakuske-
tahoriElkartetxean ikus

ditaike azilaren 17a ar-
te.

Autoan elgarrekin
Bideetan ibilki diren

autoen kopurua apalt-
zeko ideiarekin, Paue-
ko Kontseilu Nagusiak
web gune berria sortu
du herritarrak elgarre-
kin ibil daitezen lagunt-
zeko. Zerbitzu publiko
berri hori baliatzea bizi-
kierrexada, ibilbidebat-
zukproposatuakdiraeta
bertzalde internautak
berak ibilbide berriak
proposatzeko parada
dauka.ParisenetaBre-

tainianholakobiekimen
martxan eman dituzte
jadaniketaemaitzakbi-
ziki onak dira. Web gu-
neak mugaz gaindiko
ibilbideak ere proposa-
tuko ditu bereziki Nafa-
rroarat etaGipuzkoarat
gateko. Harat hunatak
arintzea, kutsadura tti-
kitzeaetagarapeniraun-
korraren alde egitea di-
ra proiektu hunen xede
nagusiak. Senperen,
langile eta ikasle ainitz
elgartzen dira aspaldi-
tikautozelgarrekin ibilt-
zeko eta gastuak apalt-

zeko. Orain elkargune
berri huni esker balita-
ke jende gehiagok ere
hori egitea, eta ez litza-
teke batere ideia txarra
gure karrika nagusiak
arintzeko behar haun-
dia baitu. Xehetasunak
www.covoiturage64.fr.

Pilota
Piarres Larzabal Zi-

buruko kolegioko ikas-
leek egin nahi duten bi-
daibatenaldepilotapar-
tida interesgarria joka-
tuko da Sarako trinke-
tean azilaren 25ean

18:00etan. Alde batetik
Waltari eta Mundiñano
izanen dira eta bertze-
tik Alfaro eta Haroçare-
ne senpertarra.

Etxeko lanak
Ikasleen etxeko la-

nak laguntzeko elkar-
gune bat irekia da as-
paldi Senperen. Gero
eta haur gehiagok ba-
liatzen du laguntza ho-
ri. Hortaz ardura dute-
nek laguntzaile berriak
miatzen dituzte denen
laguntzarekinguregaz-
teakhobe ikasdezaten.

Euskaldunen
Argentina euskal
diasporari buruzko
erakusketa ikusgai
da Elkartetxean
Herritarrak elgarrekin autoz ibiltzea
lagundu nahi du Kontseilu Nagusiak

UTZITAKO ARGAZKIA

Belen Oronozen bihotzeko olerkiak Hatsaren eskutik
Bi urte hauetan Hatsa elkarteak antolatzen duen «Maite ditugun olerkariak»
deitu poetiko saila aintzina doa. Iragan urriaren 28an, Belen Oronoz hon-
darribiarra zen bere idazle gomitatua.

SENPERE



Laetitia eta Sandrine
Obrendenboranpos-

tetxeko kutxazain auto-
matikoaetsia izanenda.
Alabaina San Ignazio-
ko lepoanetaSenperen
dirua ateratzen ahalko
duzue . Xehe tasun
gehiagorentzat telefono
zenbak i ba t
05.59.54.21.57.Postet-
xe hurbilenak : Senpe-
re eta Azkaingoak as-
telehenetik ortziralerat
8ak30etatik 12ak arte
eta larunbatetan goize-
ko 8ak 30etatik eguer-
di arte.

Sarako dantza
taldea
Bretainian
Ezagutzabatzueies-

ker Sarako dantza tal-

deak antolatu ahal izan
dubidaibat,hangodant-
za talde batekin harre-
manaksortzeko.Talde-

ko handienak joan dira
azaroaren 1tik 5a arte.
Arratseko 10etan abia-
tu ziren plazatik, gauaz

bidaiatzeko eta goize-
anailegatzekoEllianhe-
rrira. Leku desberdinak
bisitatu dituzte: Con-
carneau herria, Pointe
du Raz, Locronan he-
rria eta Quimper hi-
ria.Larunbat arratsean
bi taldeek beren ikus-
garria aurkeztu zuten.
Igandearratsean,berriz
itzuli zirenSararatoroit-
zapen onekin, eta orain
Sarako taldeak erreze-
bitu beharko ditu bre-
toiak.

Herriko etxeko
edantegia itxia
Azaroa ren 11 t i k

abenduaren11arteHe-
rrikoetxekoedantegiko
ateak itxiak egonen di-
ra.
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Postetxea aldi baterako etsia
izan da azaroaren 13tik 22rat
Bertze aldetik, Sarako dantza taldea Bretainian izan da

UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroaren 5ean Saran jokatutako zuten herriko bi
taldeek St Pierre du Mont-en kontra. Sasoin ho-
netan lehen aldikotz erreserbak eta lehenak biek
irabazi zuten, 20-15.

SARA
Pleka trinketeko
Pala txapelketa
Urtero bezala Sarako
Pleka trinketeak bere
pala txapelketaantolat-
zen du.Txape lke ta
abenduaren2an, larun-
batarekinhasikoda. Ize-
nak eman behar dira
azaroaren 25a aintzin.

Errugbia
Sarako senior taldeak
Arrangoitzen aurka ari-
tu ziren urriaren 29an,
erreserbak galdu zuen
bainan lehenak irabazi
egin zuen. Azaroaren
5ean Saran jokatu zu-
ten St Pierre du Mont-
enkontra, lehenaldikotz
bi taldeek irabazi zuten,
erreserbak eta lehenak
20-15. Hurrengo parti-
da abenduaren 3an ira-
ganen da Sarako ze-
laianCampet-enaurka.

Eskubaloia
Sarako neskak Mou-
reinx-en kontra galdu
zuten azaroaren 5ean.
Azaroaren 19an Gan
errezebituko du Sarak,
garaipenaren bila.

KIROL-FLASH

Manolo
CORTA TELLECHEA
Beran hil zen urriaren 28an

Zuk erakutsitako
bizitzeko era

guretzat ikasgai iza-
nen da
betirako.
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EZKONTZAK
SORTZEAK
MaialenEtxeberriaDagerre,Arizkungoa,
urriaren 26an.
JulenUrrutiaTelletxea,Arraiozkoa,urria-
ren 30ean.
AimarArotzarenaFlores,Berakoa,urria-
ren 23an.
AmaiaArburuaSagastibeltza, Berakoa,
urriaren 28an.
Joel Prendes Pikabea, Berakoa, urria-
ren 26an.
OierOiartzunAldaia, Leitzakoa, urriaren
28an.
Ane Loitegi Zabaleta, Leitzakoa, urria-
ren 31n.
Iker Telletxea Oiartzabal, Lesakakoa,
urriaren 26an.
SaioaGamioGonzalez,Gaztelukoa,urria-
ren 26an.

HERIOTZAK
IsidoraHuarteEgozkue,Elizondon,aza-
roaren 2an, 83 urte.
Antonio Pikabea Ordoki, Lesakakoa,
urriaren 27an, 75 urte.
Felisa Abad Estibaliz, Oronoz-Mugairi-
koa, urriaren 25ean, 70 urte.
Manuel Korta Telletxea, Berakoa, urria-
ren 28an, 64 urte.
Francisco Azkarate Maiora, Gartzain-
goa, urriaren 28an, 79 urte.
Jose Joaquin Iturria Martikorena, Et-
xalarkoa, urriaren 29an, 67 urte.
Maria Rosario Larralde Otxoteko, Le-
sakakoa, urriaren 30ean, 72 urte.
MariaNievesMurugarrenLekaroz,Sun-
billakoa, azaroaren 1ean, 83 urte.
Juana Maria Mendiola Lizarralde, Do-
namarian, azaroaren 3an, 82 urte.
Isidora Iratzoki Agirre, Berakoa, azaro-
aren 3an, 92 urte.
Egoitz Aranburu Sebastian, Berakoa,
azaroaren 6an, 6 urte.
ManuelaPerurenaGarbisu, Legasakoa,
azaroaren 6an, 79 urte.
Mercedes Urrutia Otondo, Arizkungoa,
azaroaren 6an, 74 urte.
Maria Encarnacion Ansalas Irigoien,
Etxalarkoa, azaroaren 6an, 79 urte.
Epifania Uitzi Salaberria, Goizuetakoa,
azaroaren 3an, 90 urte.

Francisco Javier Rekarte Urrutia eta
Sandrine Etxepare Etxabe, Arizkun eta
Ustaritzekoa, urriaren 21ean.
JoseJauregiZelaietaetaFranciscaFlo-
res Vidal, Azpilkueta eta Leitzakoa, aza-
roaren 2an.
Jon Karlos Zabaleta Baleztena eta Ne-
reaGartziaBerasategi, Leitzakoak,abuz-
tuaren 5ean.
JosebaMirenaArgarate Larre eta Itziar
Oiartzabal Goñi, Lekaroz eta Oiartzun-
goa, Igantzin urriaren 14ean.

Jose Angel «KOTTO»
ALTZUGUREN PERURENA

I URTEMUGA

(Beran 1966-III-03/Sorian 2005-X-31)

Zuk utzitako uzta opa-
roa

Ama Lurraren defent-
san

erabiliko dugu.

Joaquin
ITURRIA MARTIKORENA

Etxalarren hil zen 2006ko urriaren 29an, 66 urte zituela

Urak dakarrena, urak da-
roa

zuk emandakoa,
gurekin gelditzen da.

ETXEKOAK
Mendian bere bila ibili zirenei eta egun gogor
hauetan gure ondoan izan zareten eta gure

=
Juan Jose

GALZAGORRI GALZAGORRI
Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula

ikusiko
baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA



Aitor AROTZENA
Lesakako Beti Gaz-

te taldeak irabaziduNa-
farroako sokatira txa-
pelketako lehen txape-
la. 640 kiloko katego-
rianLekunberrin azaro-
aren 1ean eta Beran
azaroaren 4an eginda-
ko bi saioak aisa iraba-
zi zituen eta honen-
bertzez, txapela jantzi
zuen. Bigarren postu-
rako lehiaestuagoa izan
zen, Beran batez ere.
Berriozarrek bi tiraldiak
irabazi zizkion Amaiu-
rri; gero Txantreak bi ti-
raldiak irabazi zizkion
Be r r i oza r r i , ba i na
Amaiurrek biak irabazi
zizkion Txantreari. Ho-
nela, Berako saioan bi-
na punturekin berdin-
duakgeltiduzirenTxan-
t rea, Berr iozar eta
Amaiur, baina Lekun-
berriko tiraldiakkontuan
hartuta, 640 kiloko txa-
pelketan txapeldunorde
izan da Txantrea, hiru-
garrenBerriozareta lau-
garren Amaiur.
Aurpegiberri batedo

bertze ageri bada ere,
Nafarroako,EuskalHe-
rriko eta Munduko txa-
pelketa irabaziak diren
hainbat tiralari ageri di-
ra Beti Gazteko talde-
an. 640 kiloko txapela
jantzi zuen taldean,Kar-
meloetaJoxeAngelMit-
xelena anaiak, Mikel

Apeztegia, Oskar Te-
lletxea, Iñaki Igoa, Igor
Telletxea, Alejo Sarobe
eta Joxe Angel Zubiria
aritu ziren, Jose Anto-
nio Mujika prestatzaile-
aren erranetara.
Neskei dagokionez,

berrikuntzanagusiaaur-
ten Beti Gazte taldeak
bi taldeateradituelada.
Beran egin zuten lehen
saioa 520 kiloko kate-
gorian eta Beti Gazte A
eta B, Sakanaren gibe-
letik sailkatu ziren. La-
runbat honetan, Lesa-
kan jokatzekoa zen
emakumeen 520 kiloko
bigarren jardunaldiaeta
gizonezkoen600kiloko
lehenbiziko jardunaldia,
Beti Gazte, Amaiur A
eta B, Txantrea eta Be-
rriozar taldeekin.
Txapelketak aitzine-

ra segituko du larunbat
honetan, azaroaren
18an, gizonezkoen600
kiloko azken jardunal-
diaetaemakumezkoen
480 kiloko lehen jardu-
naldia jokatuko dira Eli-
zondon, 18:00etan.
Azaroaren26an, az-

kenik,gizonezkoen580
kiloko finala jokatukoda
Arbizuko kiroldegian
12:30ean, Amaiur, Be-
rriozar eta Txantrea tal-
deekin, baita emaku-
mezkoen 480 kiloko bi-
garren eta azken jardu-
naldia ere.

Beti Gaztek irabazi
du lehen txapela
Nafarroako sokatira
txapelketan
Emakumeen txapelketan ere
Lesakako bi talde atera dira
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ARGAZKIA: AITOR A.
Amaiurrek berriz ere taldea jarri du goma gainean.

ARGAZKIA: AITOR A.
Beti Gazteko neskek bi talde atera dituzte aurtengo txapelketan.

ARGAZKIA; AITOR A.
640 kiloko txapela irabazi zuen Beti Gazteko taldea. Alejo Sarobe falta da.

HERRI KIROLA



A.A.
Mikel Mindegiamar-

kaguztiakxehetzekobi-
dean da, eta 57 urtere-
kin Nafarroako bertze
txapel bat jantzi zuen
Ezkurrakoak urriaren
29an Lakuntzan, pro-
nostiko guztiak hautsiz
garaipena eskuratuta.
Gisahonetara,berepal-
maresa handitu bide-
nabarkoan, Mindegia-
ren itzala ere gero eta
luzeagoa da aizkora
munduan. Bera baino
gazteagoak diren aiz-
kolariek arazo fisikoak
izaten dituzte, baina
Mindegiak aizkolari go-
gorradelaerakutsi zuen
berriz ere. Bera baino
koxka bat goitiago dau-
denek huts egiten du-
tenean, hor dagoEzku-
rrakoa, txapela janzte-
ko prest. Horrelaxe ira-
bazi zuen joan den ur-
tean Nafarroako txape-
la eta horrelaxe irabazi
du au r t engoa e re
1949an jaiotako aizko-
lariak.
Gerrikoarazoakme-

dio, jakina zen Floren
Nazabalek ezin izanen
zuela jokatu, eta etxa-
rriarraren faltan Dona-
to Larretxea zen fabori-
to garbia. Erakustaldia
eman zuen Arantzako-
ak Euskal Herriko txa-
pelketan, eta egun gut-
tiren barrenean hiruga-
rren txapela janzteko

moduan zela zirudien.
Hala eta guztiz ere, ge-
rriak arazoak eman ziz-
kion, eta lanak izan zi-
tuen ebaki beharreko
lau kana-erdiko, lau 60
ontzako eta bi oinbiko-
ak mozteko. Hala ere,
bigarren tokian akautu
zuen txapelketa, hori
bai, irabazlearengandik
bi minutu pasatxora.
Dena dela, faborito

nagusiak izandakoara-
zo fisikoek ezin diote
inolazeremeriturikken-
duMielMindegiarenga-

raipenari; izanere,egin-
dakodenborakargiera-
kusten du bere 57 urte-
ekin lan txukuna osatu
zuela. Hiru minutu bai-
nogehiagoateri zizkion
hirugarrenpostuansail-
katu zen Lopezi. Vicen-
te laugarren izanzeneta
Barberena bosgarren.

DESAFIOAK
Urteak urte, Ezku-

rrako aizkolari betera-
noak bazekien sasoiko
zegoela; izan ere, Eus-
kal Herriko finala joka-

tu eta berehala, desa-
fioa bota baitzien, Na-
zabaletaLarretxeaken-
duta, bertze aizkolari
guz t ie i . M indeg iak
12.000euro jarri nahi zi-
tuen jokoan, baina To-
losako Kantabrikon ja-
rri zuenhitzorduari inork
ez zion erantzun.
Orain, Olasagastik

bertze desafio bat bota
du,30kanaerdikoraeta
alde bakoitzak 36.0000
euro jokatuz. Ikusikoda
Mindegiak onartzen
duen edo ez.
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Mikel Mindegiak Nafarroako
txapelketa irabazi du berriz ere
Larretxearen gerrietako arazoak aprobetxatu zituen finalean

HERRI KIROLA
Baztan-
Bidasoako
futbito
txapelketa
Baztan-Bidasoako fut-
bito txapelketan izen
emateko epea zabalik
dagoazaroaren30aar-
te. Horretarako 630
692261edo646937870
telefonoetara deitu be-
har da. Antolatzaileek
jakinarazi dutenez, txa-
pelketa 2007ko urtarri-
lean hasiko da eta Do-
nezteben eta Sunbillan
ez ezik, Elizondon ere
jokatuko dira partidak.

Jon Bru
Euskaltelera
Jon Bru Berako txirrin-
dulariakEuskaltel-Eus-
kadirekin lotuko duen
urtebetekokontratuasi-
natu zuen urriaren 31n.
Kaiku taldea tropeletik
desagertu ondotik, be-
ratarra talderikgabegel-
ditzekoarriskuanzego-
en, baina azkeneanMi-
guel Madariagak zzu-
zentzen duen taldeare-
kin hitzarmena lortu
zuen. 2002an profesio-
naletan debutatu zue-
netik bortz garaipenes-
kuratu dituBruk, guziak
Portugalen.

Bigarren
mailako
aizkolari
txapelketa
Azaroaren 17an Nafa-
rroako bigarren maila-
ko aizkolari txapelketa-
ren finala jokatuko da
Doneztebekopilotaleku-
an, 17:30ean. Juan Te-
lletxea (Doneztebe),
LuisMªiBelarra (Donez-
tebe), Xabier Mindegia
(Beintza-Labaien), Jon
Rekondo (Leitza) eta
David Amillano (Altsa-
su) arituko dira. Bi ka-
naerdiko, 60 ontzako bi
enboretaoinbikoamoz-
tubeharkodute.Euskal
Herriko kintopeko txa-
pelketaere jokatukoda.

FLASH

ARTXIBOKOA
Mikel Mindegiak Nafarroako azken bi txapelketak irabazi ditu.

1. Mikel MINDEGIA 1’18” 3’42” 6’20” 9’21” 15’30” 21’26” 24’29” 27’26” 29’44” 32’11”20
2. Donato LARRETXEA 1’17” 3’16” 6’04” 9’11” 16’17” 23’05” 26’39” 29’42” 32’00” 34’18”84
3. Juan Jose LOPEZ 1’22” 3’16” 5’56” 9’23” 16’15” 23’05” 26’18” 29’47” 32’36” 35’37”28
4. Daniel VICENTE 1’28” 3’39” 6’47” 10’38” 18’22” 27’10” 31’16” 35’21” 38’26” 42’04”66
5. Jose Juan BARBERENA 1’45” 3’51” 6’53” 10’44” 18’43” 28’05” 32’18” 36’53” 40’30” 43’50”37

54 54 60 60 72 72 60 60 54 54
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� IKASTAROAK

BERA
Azaroaren 25ean eta
abenduaren 2an Capoeira
ikastaroa 17:00etatik
20:00etara Kultur Etxean.
14-30 urte arteko gazteei
zuzendua. Prezioa: 10 euro.
Izen-ematea: deitu 012
telefonora urriaren 16tik
27ra.

� FERIAK

DONEZTEBE
Azaroaren 17an
Doneztebeko Udazkeneko
Azienda Feria.

LESAKA
Azaroaren 22 eta 23an
Bortzirietako Feriak.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

GOIZUETA
Azaroaren 25ean azienda
feria. Xehetasunak 16.
orrian.

� ERAKUSKETAK

AMAIUR
Azaroan eta abenduan
Juan Gorriti eskulturgilearen
«Gure basoak» erakusketa
serorategian. Zabalik
asteburuetan. Antolatzailea:
Amaiurko Herria.

ELIZONDO
Azaroaren 9tik abenduaren
9ra Maider Kuadraren
«Paperezko eskulturak»
argazki erakusketa
Arizkunenean.

� LEHIAKETAK

BERA
«Irakurtzen duzuna, nola
ikusten duzu?» lehiaketa
antolatu du Toki Ona
institutuak 12-20 urteko
gazteentzat. Xehetasunak 9.
orrian.

LESAKA
Azaroaren 24an akautuko
da igerileku estaliaren
logotipo-lehiaketara lanak
aurkezteko epea.

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

INFORMAZIOA TTIPI-TTAPA TELEBISTAN

Eskualdeko azienda feriak
azken txanpan sartuak dira
Oraindik hotz handiegirik pasatu
ez badugu ere, udazkena aitzine-
ra doaie, negua hurbil dugu eta
azienda feriak azkeneko txanpan
sartuakdira.AstehonetanDonez-
tebekoakospatukodituzteetahel-
du den astean Lesakakoak eta
Goizuetako ferien txanda izanen
da. Aziendak ez ezik, saltzaileak,
erosleak eta karrikako giro bere-
zia somatuko da herriotan eta ho-
ri biltzen eta isladatzen saiatuko
dira ttipi-ttapa telebistako kamera
eta kazetariak, aitzinetik Elizon-
doko ferietan, Berako Lurraren
Egunean edo Arantzako Baserri-
tarren Egunean egin duten beza-
laxe. Lesakan, gainera, lehiaketa

kutsua ere badu feriak eta irabaz-
leekin elkarrizketak eginen dira.

BIGARREN MAILAKO AIZKOLARI
TXAPELKETA DONEZTEBEN
Doneztebeko azienden arteko
lehiaketarik ez da izaten, baina
arratsaldean, herri kirol txapelke-
tak antolatzen dira kasik urtero.
Aurten, Nafarroako bigarren mai-
lakoaizkolarien txapela jokoan ja-
rrikoduteJuanTelletxea,LuisMa-
ri Belarra, Xabier Mindegia, Jon
RekondoetaDavidAmilanok.Eus-
kalHerrikokintopekoenharrijaso-
tze txapelketa ere ikusgai izanen
daheldudenasteleheneko Jokoa
Solas saioan.

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 36,00 E (=)

Zerri gizena
1,005 E kiloa. (=)

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

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,83 (=)
1.koa 3,58 (=)
2.koa 3,38 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,95 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,47 (=)

Oharra:Prezioak180-220
Kg.kanaleanpisatzendu-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 210,00 (=)
idixkoak 258,00 (-6,00)

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: 8,10 /8,90
8-10 kilokoak: 6,50 /7,20

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Urriaren 27tik azaroaren 3ra bitarteko prezioak)

Literatura,pop-rock, folk
etacountrykutsukomu-
sikarekinuztartzenduen
proposamen honek ba-
ditu hainbat aurpegi ez-
berdin, mugak bezain-
bertze. Izan ere, muga
eta bere inguruabarrak
ditu ardatz: Euskal He-
rria bitan zatitzen duen
mugaetamugazbertzal-
deko mugalariak elkart-
zen dituena; gizarteko
oztopogaindiezinak;bar-
ne-mugaketa bertanbi-
zidirenizakiak.Mugalde-
koen kantuak dioen be-
zala:kanpotiknahizbar-
netik ezarritako mugen
arabera bizi gara. Egi-
tasmoak Edu Zelaieta-
ren bigarren poema li-
buruaduabiapuntu,Mu-
galdekoak. Hauek dira
Mugaldekoak: Edu Ze-
laieta: Testuak, gidoia
eta irakurketak. Beñar-
doGoietxe(Bera):Ahot-
sa,gitarrak.RaulGarcía
Etxeberria (Bera): Gita-
rra akustikoa, zerramu-
sikala, harmonika eta
ahotsa. Jordi Serra: It-
zulpenak eta irakurke-

Mugaldekoak

Gaztelupeko Hotsak,
MUGALDEKOAK

DISKAK
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� MENDI ATERALDIAK

BAZTAN
Azaroaren 19an Iparlara
ateraldia antolatu dute
Baztango Mendigoizaleek.
Azaroaren 26an Erdiz Bizirik
ateraldia antolatu dute
Baztango Mendigoizaleek.

SUNBILLA
Azaroaren 26an Larunera
ateraldia antolatu du
Ulibeltzak Mendi Taldeak.

� SOLASALDIAK

LESAKA
Azaroaren 21ean «Ni ez
naiz zure panpina»
solasaldia eta bideo
emanaldia pleno aretoan
19:00etan.

BERA
Azaroaren 24an «Biolentzia
sexistari aurre eginez»
solasaldia eskainiko du
Merche Arzak gaztelaniaz
Kultur Etxean, 20:00etan.

ELIZONDO
Azaroaren 30ean «Bularra
ematea eta laguntza
taldeak» solasaldia eskainiko
du Laura Laubat, Esnearen
Ligako monitoreak, 11:30ean
Osasun Zentroan. Gurasoei
ez ezik, interesa duen
edozeini irekia.

� KONTZERTUAK

ARIZKUN
Azaroaren 25ean Arizkungo
Klaratarren komentuan
Elizondoko Abesbatza,
20,00etan.

BERA
Azaroaren 18an Orfeón
Pamplonés abesbatzaren
emanaldia San Esteban
elizan 19:00etan.

ELIZONDO
Azaroaren 19an Alturas
taldearen musika
afroandinoa, 19:30ean
Arizkunenean, Folk
Ametsetan zikloaren
barrenean.

Komenigarria da
haurrek, ttikiak izanik
ere, etxeko lan bat-
zuetan laguntzea.Mo-
du egokian egiteko
oraindik trebezi nahi-
korik ez badute ere,
ona da etxeko ardu-
retan parte dutela
ikustea.
Bi urte dituztene-

tik, beraiek ere la-
gundunahi izatendu-
te, gurasoei imitatze-
agatik. Honelako au-
kerak onak dira gau-
za ezberdinak egiten
erakusteko. Oraindik
ezindiegumahaia jart-
zen utzi, baina, adibi-
dez,eskuzapiakema-
ten ahal dizkieguma-
haian jartzeko.
Hiru urterekin ba-

liabide gehiagodituz-
te eta, adibidez, ge-
lako jostailuak biltzen
ahal dituzte. Lau urte
egiten dituztenean,
mahaia bakarrik jart-
zen saiatzen dira.Or-
duan, jokua zena lan
bilakatukoda.Hauda
beraien lana gorai-

patzeko unea, ongi
egiten dutenean ba-
tezere.Ahaliketagut-
tien zuzendu eta gut-
tinaka, gero eta ardu-
ra gehiago eman be-
har zaie. Garrantziz-
koadapazientziaedu-
kitzea, lan batzutan
denbora gehiago be-
harko dugu beraiekin
eginezgero,bainaez-
ta gogoratu ere “ken-
du,nikeginendut”eta
horrelakoak erratea,
haurrak lanerako ez
duela balio sentituko
du eta hurrengoan ez

du lagundu nahiko.
Adibidez, labado-

ra jartzekoarropasail-
katzen laguntzenahal
dute.Arropa txuriaeta
koloretakoa sailkat-
zen dugunean, ba-
koitzarentzat balde
bat jarri eta arropa lu-
rrerabota; haurrari la-
guntzeko eskatuko
diogu eta arropa ba-
koitza bere lekuan
sartzea.Jokuhaugus-
tatuko zaio eta gai-
nera, koloreen ikas-
ketan lagunduko dio.
Erakuts ezaiozu

ongi txukundutakoar-
mairuak nolakoak di-
ren eta, berekin bate-
ra, bere armairua an-
tolatu. Honela, arro-
pa bakoitza non jart-
zenden ikasikodueta
pixkanaka, txukuna
izaten lagundukodion
ardura hori ere ema-
ten ahal diozu.
Mahaia jartzeari

dagokionez, kubierto
bakoitza zertarako
erabiltzen den era-
kutsibehardiozu,pla-
termotak,etab…Hau
erakusteko modu bat
koloreen bitatez da.
Koloreko pegatinak
ezarri, adibidez, kut-
xareei berdea, sar-
dexkeihoria…Honek
aunitz lagunduko dio
haurrari.
Zure seme-alabek

ahaldutenneurrian la-
gun dezatela, honek
arduratsu eta txuku-
na izaten laguntzen
baitu eta baliotsua
sentituko da.

Rakel AMIGO

Seme-alabek ttikitatik lagundu
egin behar dute etxeko lanetan
Bi urte dutenetik lagundu nahi izaten dute, gurasoak imitatzeko

JAKIN BEHARREKOAK
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Ezinezko amodio baten kon-
taketa daBat, bi, Manchester,
nobela laburrentzako Augus-
tinZubikarai saria irabaziduen
lana. Batetik, itzultzaile dihar-
duen baina idazle izan nahiko
lukeen kontalaria dugu: ho-
mosexuala, uzkur samarra,
porrotbatetik irtenberria; bes-
tetik, Aitor: dena beti erraza
izan zaion mutil guapoa, ak-
torea,heterosexuala.Halabe-
harrak elkartu ditu Manches-
terren eta elkarrekin bizi dira
etxeberean;adiskidetasunes-

tuasortukodabienartean,bai-
na desira bete ezinaren itza-
la sumatukodauneoro.Senti-
menduen azalpenean zorrotz
asmatzen du Jimenezen lu-
mak, giza barrunbeen katalo-
go oso bat (maitemina, gorro-
toa, jelosia,etsia,dezepzioa...),
hitzez jartzenerrazegiaezde-
na,narratzailearenahotan jart-
zen. Metafora errepikatuak,
sinbolismoz beteriko pasarte-
ak, irudi eta konparaketa bi-
sualak... modu egokian era-
biltzen ditu Jimenezek.

LIBURUAK

Bat, bi, Manchester
Irati JIMENEZ

ELKAR, 2006

Pazientzia eduki behar da, lan batzuk egiteko
denbora gehiago beharko dugu beraiekin.
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LANA

301 Eskariak
Neska eskaintzen da, edo-
zein lanean aritzeko. % 646
679896.
Neska eskaintzen da edo-
zein lan egiteko. % 669
180779.
Neska eskaintzen da adi-
nekoak zaintzeko edo etxe-
ko lanak egiteko. % 618
880611.
Emakumea eskaintzen da
sukalde laguntzaile edo et-
xeko lanetarako, baita bert-
ze edozein lanetarako ere.
% 948 630972-695 611965.
Emakumea eskaintzen da

107 Saldu
IRUN.Larreaundiauzoanlo-
kal komertziala 2.000 euro-
an traspasatzen da. Egoki-
tua, errenta bajuan. % 686
990087.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
BERA. Garajea errentan
emateko, Correos ondoan.
Aproposa motoak eta bizi-
kletakuzteko.% 948630881.

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
ELIZONDO. 3.000m2ko lur
eraikigarria salgai. % 629
451370(19:00etatikaitzine-
ra).

LURRAK/ORUBEAK
113 Erosi
LESAKA.500-700metroin-
guruko lureremuaerosiedo
errentan hartuko nuke. Bi-
dearekin ahal bada. % 657
708866.

ZERBITZUAK
205 Zurginak

ZERBITZUAK

208 Bertzelakoak

28 ttipi-ttapa

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da
(nahi izanez gero argazkiarekin).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.

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

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

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

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

� LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

� IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

� MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

� ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

� HARREMANAK
801. Agurrak

IGANTZI.90m2kopisuasal-
gai.Bizitzerasartzekoprest.
% 696 776295 (16:00etatik
aitzinera).
ELGORRIAGA.90m2kopi-
sua salgai. Dena berritua.
Balneario aldera bistak. %
659612608(16:00etatikait-
zinera).

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ELGORRIAGA.Pisuaerren-
tanematenda,mobleztatua.
% 686 336169.
BIDARTE.Apartamentube-
rriaerrentanematenda.Lo-
gela, saloia sukaldearekin,
komuna, terraza, jardina,
ganbara eta aparkalekua.
Hegorabegira,hondartzarik
100metrora.Autopistatikhur-
bil. Irundik 15minutura. 450
euro hilean. % 679 389539.
ELIZONDO.Pisuaerrentan
emateko. % 653 852143.
IRUÑA.Apartamentuaerren-
tanemateko.% 606172156.

GARAJEAK/LOKALAK

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
ATARRABIA. Pisua salgai.
4 logela, egongela handia,
2 bainugela, terraza eta ga-
rajearekin.Bistazoragarriak.
% 948 141421.
ELIZONDO. 5 urteko pisua
salgai,90m2,bajeraetatras-
teroarekin. 132.000 euro. %
677613734(16:00etatikait-
zinera).

• ELIZONDO.
- Apartamentu eta 2.
eskuko eta pisu berriak
salgai.
• ARANTZA.
- Borda eta etxeak salgai.
- Baserria bere lurrekin
errentan.
• SUNBILLA.
- 2 unifamiliarrak salgai.
• BERA.
- Pisua salgai.
• DONEZTEBE.
- Eraikuntza berriko pisuak
salgai.
- 10 minutura: baserria,
borda eta lurrarekin salgai.
- Etxeak eta bordak salgai.
• BAZTAN.
- Bordak, baserriak, etxeak
eta terrenoak salgai.
• PROMOZIO BERRIAK:
• IGANTZI. AZKEN pisua
eta 3 apartamentu salgai.
INFORMA ZAITEZ!
948 451 841 / 948580705
www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

RROOSSAA
BBEELLZZUUNNEEGGII
PSIKOANALISTA

Kontsultarako eskatu ordua 
% 948 272011 (IRUÑA)

948 63 54 58



ria. 350 euro negoziagarriak.
% 696 794345.
Garai bateko tresnak, 200
urte baino gehiagokoak sal-
gai (dolarea, matxaka egu-
rrezko mandibularekin, erro-
tarria, goldea…). Jardinera-
ko apaingarriak edo lanera-
ko ere jarri daitezkenak. %
948 637210.
Akordeoi italiarra salgai,
Guerrini markakoa, piano-
koa, 120 baxu, 3 ahots kan-
tuan. Gutti erabilia eta afi-
natu berria. % 618 067973.
Garraio-txartela saldu edo
errentan emanen nuke. %
678 608602.

15 ardi salgai, 12 subent-
zioarekin. % 948 634053.
Sabueso arrazako zakur-
kumea salgai. Arra eta 4 hi-
labetekoa. % 655 743991.

DENETARIK
702 Salerosketak  
ASPES izotzgailua salgai,
102 litrokoa. Sei urte ditu eta
oso ongi dago. 80 euro. %
948 610753 (19:00etatik au-
rrera, Josune). 
Navman GPS ICN 530 sal-
gai. Erabili gabea, garantia-
rekin eta erosketa tikeare-
kin. Europako 16 herrialde-
ko mapak, 256 MB memo-

2006/11/16 • 434. zbk. 

www.ttipi.net

etxeko lanak egiteko edota
haurrak zaintzeko. Espe-
rientziarekin. Bakarrik Be-
ran. % 654 027179.

LANA
302 Eskaintzak
IBARDIN. Neska eta mutila
behar dira benta batean lan
egiteko, egunero eta aste-
buruetan. % 948 631394
(8:00etatik 19:00etara).
ELIZONDO. Emakumea be-
har da neska zaintzeko. As-
tean 2-3 egun. %609 329627
(20:00etatik aitzinera).
OITZ. Posadan langile bat
behar da, jai egunetan eta
asteburuetan  fregaderan
aritzeko. % 948 451951.
Trailerrarekin ibiltzeko txo-
ferra behar da, Irun edo Bort-
zerrietakoa bada hobe. Ar-
duratsua eta puntuala izan
dadila. Egunean 7 ordu. Oso
ongi ordaindua. % 630
989415.
BERA. Ansonea jatetxean
zerbitzaria behar da. % 948
631155.
Langile bat behar da Arin
aseguru-bulegoan lan egi-
teko. % 948 450266 (bulego
orduetan).

MOTORRA
501 Salerosketak
Peugeot 206 HDI XS 90 cv
autoa salgai, 2002koa. JVC
musika ekipoa, 12 CDko kar-
gadorearekin, “muelleak”…
8.000 euro. Egoera onean
eta ongi zaindua. % 646
986448.
Opel Corsa Silverline 1.2
16 balbula Twinport 80 cv
autoa salgai. 7 km bakarrik,
zozketa batekoa. Haize ego-
kitua, ABS+EPC, hainbat ex-
tra. Fabrikantearen garan-
tia. % 948 635000.
Lancia Ypsilon 1.1 autoa
salgai, 2000. urtekoa.
100.000 km. % 669 773760
(arratsaldez).
Nissan Primera 1.6 SI au-
toa salgai, NA-AU matriku-
laduna, 100.000 km. Extrak

baditu. 3.500 euro. % 610
326693.
BMW 525 D 163 cvko au-
toa salgai, 2001eko mode-
loa, beltza. Prezioa: 15.000

euro transferitua. % 676
104993.
Suzuki Santana SJ10 au-
toa salgai, egoera oso one-
an. Beti garajean, ballesta
berriak, engantxearekin. %
646 986448.
Renault 19 autoa salgai, 1.9
Diesela, NA-2865-AK, ego-
era oso onean eta ongi zain-
dua. % 600 389922.
Peugeot 307 HDI 2.0 90cv
SP autoa salgai, 37.000 km.
Oso berria eta ondo zain-
duta. CWZ matrikuladuna.
10.900 euo. % 669 413790.
Renault Megane 1.9 D au-
toa salgai. Egoera onean. %
948 510587-646 003662.
Nissan Almera 2.0 diesela
salgai. Zortzi urtekoa. 3.000
euro. % 948 615029 (gaue-
tan).

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Pekines arrazako txakurku-
mea erosiko nuke. % 626
917711.
Joan den urteko belarra
erosiko nuke. Fardotan ba-
da, hobe. % 637 873969.

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

Opel Astra, Grand Vitara 3-5 ate, Opel Zafira,
Galloper 5 ate, Volkswagen Polo, Terrano II,
Ford Fiesta, Opel Frontera eta Mazda 2. 
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE

KOTXE IA BERRIEN ESKAINTZA
ZABALA (6-12 HILABETEKOAK)
CLIO, MODUS, KANGOO, MEGANE,
MEGANE GRAND TOUR, SCENIC,
LAGUNA, LAGUNA GRAND TOUR,

ESPACE.

BIGARREN ESKUKO KOTXEAK
OPEL ASTRA 2.0, MEGANE COUPE
1.9TDI, OPEL VECTRA CARAVAN 1.6,
CITROEN ZX 1.9 TD, CHRYSLER
VOYAGER 2.0 7 PLAZAKOA,
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 DTI,
RENAULT SCENIC 1.9 DTI.

TALLERES SANTESTEBAN
& 948 450282 • DONEZTEBE

MERKATU TTIKIA
29

URROZko
HERRIKO ETXEA

URROZKO HERRIKO OSTATUA
ALOKATZEKO ENKANTE PUBLIKOA

Xedea: “Urrozko Herriko Ostatua alokatzea”.
Esleipen modua: Enkante publikoa.
Hasierako prezioa: 150 euro  (BEZa kanpo) hilabeteko.
Proposamenak aurkezteko epea: 2006-12-07ko, eguerdi-
ko 12ak bitarte Urrozko Udaletxean.

Baldintza Plegua, Udal bulegoetan interesatuen eskura ego-
nen da.

Urrotzen, 2006ko azaroaren 7an
Alkatea, Inaxio Urroz Grajirena
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30 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

AINHOA eta MIKEL IRIGOIEN IRA-
ZOKI beratarrek urte 1 eta 5 urte
beteko dituzte azaroaren 14 eta
20an. Zorionak! eta muxu haundi
bana, gurasoen partetik (Aupa txi-
rrindulari!).

MATTIN ENDA -
RA OTXOTEKO

beratarrak 4 ur -
te bete ditu
aza roaren 7an.
Zorionak eta
mu xu bat fa mi -
liaren partetik,
berexiki Pantxi -
toren partetik.

Azaroaren 20an
Txaparrabaitako
printzesak
SAIOA ZELAIE -
TA LAZKANOk 6
urte beteko ditu.
Zorionak atta -
tto, amatto eta
Ene koren parte -
tik. Muxuak.

Zorionak ATTA eta aunitz urtez. Mikel, Eider eta
familia osoaren partetik.

Etxalarko AI-
MAR AGINA GAL -
DE

IPARRAIRREk
azaroaren 24an
urte bat beteko
du. Zori onak
eta muxu haun-
di bat atta, ama
eta amatxiren

UNAI VALVER-
DE UGALDEk 29
urte beteko ditu
azaroaren
15ean. Zorio-
nak «lesaka-
rra» eta muxu
haundi bat.

ENAUT JAURE-
GI MARTIN et-
xalartarrak aza-
roaren 21ean 3
urte beteko di-
tu. Zorionak fa-
milia guziaren
partetik.

Goizuetako
PAU LA ETXE BE -
RRIA AROZENAk
urtea beteko du
azaroaren
22an. Zori o nak
eta muxu potto-
lo bat Zi bo lako
famili guz tiaren
partetik.

Zugarramurdiko
MARIA ETXABE

OLHAGARAYk 4
urte bete ditu
azaroaren
14an. Aunitz ur-
tez familiaren
partetik.

IANIRE ETXE-
GARAI FAGOA-
GA beratarrak 3
urte beteko ditu
azaroaren
20an. Zorionak
kukusu! Attatto,
amatto eta
amatxiren par-
tetik.

Zorionak
ARROIN ! Aza-
roaren 7an urte-
ak bete ditu.
Maite zaitugun
pertsonak.

Etxalarko
ASIER LA TO-
RREk 3 urte be-
teko ditu aben-
duaren 9an.
Zorionak eta
aunitz urtez ai-
ta, ama eta An-
doniren parte-
tik.

LEIRE BALLARENA GOIENETXE

elizondarrak urte bat beteko du
azaroaren 16an. Zorionak bere ai-
ta, ama eta Naroa ahizparen par-
tetik. Muxu haundi bat famili gu-
zien partetik, Txikitina.

ALEX ALTZU -
GU REN GOIA

be   ra tarrak 3 ur-
te bete ditu urri -
aren 21ean.
Zo    rionak eta 3
mu xu pottolo
‘borra ezinak’
Josu eta Xu  -
banen partetik.

JOANES

ARIZTIMUNO

MUTUBERRIAk
urtea beteko du
azaroaren
28an. Zorionak
famili guztiaren
partetik.

NATALIA GOIE -
NE TXE GONZA -
LEZ lesakarrak
3 urte beteko
ditu azaroaren
19an. Zorionak
Vir gi nia eta gu -
ra soen partetik
etxeko sagu -
txo ari. Muxuak.

LEIRE PORTU

TELLETXEA

lesa karrak urte
pilla-pilla patata
tortilla beteko
ditu azaroaren
20an. Pa haun-
di bat Orti eta
Lexuri seme-
alaben partetik.

ANTONIO eta MIGUEL

CACHAFEIRO ELGORRIAGA

beratarrek azaroaren 3an eta
19an beteko dituzte urteak.
Zorionak bikote zuen familia eta
lagunen partetik.

Azaroaren 24e -
an Berako
OLAIAk 6 urte
be teko ditu. Zo-
rionak Uxune,
atta, ama, atat-
xi, amatxi eta
fa milia guztia-
ren partetik.
Mu  xu bat.

EIDER VIELA

MENAk 6 urte
beteko ditu aza-
roaren 20an.
Zorionak aitat-
xo, amatxo,
Gaizka eta Be-
ñaten partetik
gure pittika
printzesitarent-

OIER ZUBIETA

ELGARRESTA

andoaindarrak
5 urte bete ditu
urriaren 28an.
Zorionak Goi -
zu etako familia-
ren, berexiki
Oihana eta Na-
roaren partetik.

www.ttipi.net

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

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12

31760 ETXALAR





Azaroak 22, Asteazkena
BEZPERA

17:00 KONTZERTUA Musika
Eskolaren eskutik Herri-
ko Etxean.

Ondotik Kalejira

18:00 Ajoarriero
Txapelketa

Azaroak 23, ortzeguna
FERIA EGUNA

Goizean Azienda feria eta artisauen 
erakusketa

11:00 Aizkolariak Plaza Zaharrean 

MOZKETA BERTIKALA
• Mikel Mindegia
• Garikoitz Larretxea
• Donato Larretxea
• Oihan Larretxea

ALTURAN
Patxi Larretxea

13:00 Azienden Sari banaketa

BERTSOLARIAK
• Sebastian Lizaso
• Jesus Mari Irazu  

17:30 Pilota partidak
• Agirre-Albizuri 
• Beloki II-Eskudero

• Olaizola I-Begino 
• Saralegi- Otxandorena

19:30 Dantzaldia Plaza Zaharrean
JALISKO BAND

Ferietako egitaraua

2 Lesakako FERIAK 2006ko azaroaren 22-23an



Azienda onenak saritzen duen 
eskualdeko feria bakarra

Lesakako FERIAK2006ko azaroak 22-23an 3

Gure inguruan azienda onenak saritzen duen feria bakarra da Lesakakoa. 

BEHI AZIENDETAN, errate baterako, hiru kategoriatan banatzen dira: 
• Holandesak
• Suitzak
• Haragitakoak (piriniar arrazakoak, blondak edo limusinak)

Kategoria hauetako bakoitzean hiruna sari banatuko dira aurten: 190 eu-
ro lehenbizikoarentzat, 160 euro bigarrenarentzat eta 100 euro hi-
rugarrenarentzat. Horretaz gain, behi-azienden artean hobekien aur-
keztutakoari plaka bat ere emanen zaio.

ZALDI AZIENDEI dagokienez, sari nagusia 125 eurokoa izanen da,
bigarrena 95 eurokoa eta hirugarrena, 50 eurokoa. Zaldi-azienden ar-
tean ere hobekien aurkeztutakoari plaka bat emanen zaio.

AHARIETAN, azkenik, lehenbiziko saria 35 eurokoa da, bigarrena 25
eurokoa eta hirugarrena 15 eurokoa.

Sari hauek eskuratu ahal izateko baldintza batzuk bete behar dituzte azien-
da nahiz abeltzainek. Honela, saneatuta egon behar duten Bortzirietako
aziendak goizeko 7:00etatik 11:30era aurkeztu behar dira plazan. 
Aziendak erakustaldian sartu baino lehen, aukeraketa eginen da, bereziki
zaldi-azienden artean.

Zenbatu eta sailkatu ez diren aziendei garraio gastuak ordainduko zaiz-
kie: 50 euro behi-aziendei, 25 euro zaldi-aziendei eta 15 euro ahariei.
Aziendekin datozen pertsonek guttienez 18 urte izan behar dute, eta azien-
dak 14:30ak baino lehen erretiratu behar dira herritik.
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