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Zirimolan Kultur
Hamabortzaldia
Azkain, Bera, Etxalar eta Sara-
ko 5 elkartek Zirimolan Kultur Ha-
mabortzaldia antolatu dute aza-
roaren 19tik abenduaren 2ra. Kul-
tur ikusgarri andana aukeran.

Sarako arnoa kupelean 
ontzen ari da

2001eko azaroaren 15a • XXI. urtea
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08Kiwia biltzeko
garaia ailegatu da
Berez ez da inguru honetakoa
baina ongi laketu du, iduriz. Hain-
bat baserritan 16 urte daramaz-
kite kiwia produzitzen. Egunotan
aritu dira biltze-lanetan.
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03 Sarako arnoa kupelean
ontzen ari da
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BULDAIN
agentzia inmobiliarioa
BULDAIN
agentzia inmobiliarioa

Amazabal, 37 behea • LEITZA
✆ 649 476 615 • ✆ 948 510 534 bulegoa

1. Obispo Huarte kalea. Lau logela, bainua, egongela eta
sukaldea. Erreforma behar du. 
13.000.000 Pta.

2. Manuel Lasarte kalean. Hiru logela, bainua, egongela
eta sukaldea. Erreforma behar du. 
14.000.000 Pta.

3. Amazabal kalean. Hiru logela, bainua, egongela,
sukalde haundia, trasteroa eta aszensore berria.
14.500.000 Pta.

4. Amazabal kalean. Hiru logela, bainua, egongela,
sukalde haundia, bi balkoi. 15.000.000 Pta.

5. Manuel Lasarte kalean. Lau logela, bainua, egongela
eta sukaldea, bi balkoi. 16.000.000 Pta.

6. Patxi Arrazola kalean. Lau logela, bi bainu, egongela
eta sukaldea, balkoi haundia. 18.000.000 Pta.

7. Amazabal kalean (bonberoen ondoko etxean). Hiru
logela, bainua, egongela eta sukaldea. Balkoi ona.
20.000.000 Pta.

8. Etxe-Txurin (herriko plazan) duplex-a salgai, berria da,
estreinatu gabea:
- 1. Solairua: Sukaldea, komuna, egongela eta balkoia.
- 2. solairua: Bi logela, erroperoa, bainua hidromasajearekin.
Prezioa: Informazio pertsonala.

LEITZAN PISUAK SALGAI 

Etxebizitza Berriak eraiki behar dira. Zortzi besterik ez dira.
Eraikitzailea: Pagozelai-Goizabal S.L. Gerentea: Cristobal Goikoetxea Zabaleta

ARESON

Egurrezko mobletan espezialistakEgurrezko mobletan espezialistakEgurrezko mobletan espezialistak

Rosa Seminario z/g
Tfnoa eta faxa: 948 450 258

DONEZTEBE
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Rakel GO I

Noiztik biltzen duzue mahatsa?
Errentan hartu genion ontasuna nau-
siari, gero berak atxikitu zuen ma-
hastia eta xahartu zenean berriz utzi
zaukun nahi bagenuen segitzeko edo
nahi genuena egiteko. Pena ematen
zaukun ateratzea, mahastia uztea,
eta badu 15 urte segitzen dugula ho-
nekin. Urtero etxerako arno pixka bat
egiten dugu. Urteak egiten du he-
men, mahasti huntan, mahatsa bil-
tzen dela, ehun baino gehiago agian.
Guk ez dugu astirik behar den be-
zala hartatzeko baina ahal dugun be-
zala moldatzen gara biltzeko. Uzta-
rekin bi barrika, bi bordeles egiten di-
tugu gehienez ere. Mahatsa beltza
eta xuria biltzen dugu hemen.
Aurten noiz bildu duzue mahatsa?
Uzta irail hondarrean edo urrian bil-
tzen dugu, urtaldiaren arabera. Aur-
ten urrian bildu dugu denbora ede-
rra zegoelako eta mahatsa ederki
hondu zelako. Arratsalde batez bil-
tzen dugu dena eta 4-5 bat pertso-
na biltzen gara, etxekoak eta lagun-
tzera heldu diren lagun batzuk. Egu-
raldiak aurten lagundu du izigarri on-

gi, eta aurten denetan bazen mahats
ona. Xuriek ez dute atakatu bertze
urteetan bezala, doike auserki bazi-
relako.
Saran oraindik mahatsa biltzeko
ohitura bada?
Mahastien ohitura badu bulta bat gal-
du dela. Jendea hazkuntzari eman
zaio eta ez du astirik mahastia har-
tatzeko. Maitatu ere behar da, gus-
tua behar da. Saran ttikitua da arras,
4 edo 5 mahasti daude bakarrik, orain
gaudenak maite dugulakotz segitzen
dugu, mahastiek lana bertzerik ez
dute ematen eta jendeak nahikoa du
berearekin.
Zein da arnoa egiteko prozesua?
Arnoa egiteko mahatsa bildu eta pren-
tsan ematen dugu. Ondotik  maha-
tsa xehatzen dugu eta 10 bat egun
atxikitzen dugu. Ondotik  tolarean tin-
katzen dugu eta azkenik prozesua
akitzeko barriketara ematen dugu. 

Zuen baserriak berezitasun bat du,
zein da?
Lehengo tolare xaharra dugu base-
rrian, sagarnoa egiten zuten hemen,
harrizko tolare handi bat da. Lurre-
an sagarra  lehertzen zuten mazoa-
rekin gero ardatzekin tinkatzen zu-
ten. Erdian dauden bi zurekin bor-
txatzen zen goitik, tinkatzeko. Sagar
jusa ateratzen zen beheitiko zulo ba-
tetik askara eta handik ontziekin mu-
rruan baden zulo batetik barriketa-
rat, sotorat pasatzen zuten. Orain to-
lare ttikia erabiltzen dugu bakarrik.
Gure tolarean sagarrak lehertzen
ezagutu izan dut ttikia nintzelarik, bai-
na ez dut ezagutu lehenengo arda-
tzik.
Aziendekin lana nahiko baduzu, zer-
taz segitzen duzu mahastiarekin?
Bereari behatuko banio ez nuke se-
gituko, natura maite dutanez segi-
tzen dut. Natura behar da maite zi-
nez hainbertze lan hartzeko. Ez da-
kit nola egiten dutan, emazteak ai-
nitz laguntzen dit. Pena nuke hain-
bertze borrokan ibili eta seme ala-
bek guzti hau utziko balute. Pentsa-
tzen dut semeak segituko duela.

• Fermin Urbistondo Sarako
Ihitia baserrian bizi da bere
emazte eta lau seme-
alabekin. Abeltzaina da eta
behi gorriak eta ardiak ditu.
Aspaldidanik arnoa egiteko
ohitura du. Berak ustiatzen
du etxetik hurbil dagoen
mahastia.

• Ihitia baserrian harrizko
tolare zahar bat dute eta
denborarekin moldatzea
gustatuko litzaioke Fermineri.
Tolare ttikian urtero
sagarnoa egiten du ere
etxean edan edo lagunei
oparitzeko.

«Jendeak ez du astirik mahastiak
hartzeko, ohitura aspaldi galdu da»

«Bereari begiratuko banio ez nuke

huntan segituko, zinez natura

behar da maite segitzeko»

Fermin URBISTONDO Sarako laboraria
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Rakel Go i
Aurten Baztan Bidasoaldean

300.000 kilo pasa kiwi biltzea espero
da 1992an baino 50.000 kilo gehia-
go. Kiwi Baztan enpresak ustiatzen
dituen landaketetan aurten kiwia neu-
rriz txikiagoa dela antzeman dute. De-
na den kalidade onekoa izanen da.
˙Madril, Bartzelona eta Euskal Herri-
ko hiriburuetan salduko da produk-
zioa. Iaz Holanda eta Inglaterrara ki-
wi txikiak bidali genituen ere, han arras
estimatuak direlako azaltzen du Lan-
der Sagasetak, Kiwi Baztan enpre-
sako teknikariak. Baztan Bidasoalde-
an 25 hektarea daude landatuak de-
netara, duela hamar urte baino 10
gehiago, konkretuki Amaiur, Beartzun,
Lekaroz, Narbarte, Legasa, Donez-
tebe, Sunbilla eta Igantzin daude lan-
daketak.

INBERTSIO HANDIAK EGIN BEHAR
DIRA
Aspalditik ez da inguruan plantazio
berririk egiten, 4 milioi inguru gasta-

tu behar dira hektarea bakoitzaren-
gatik landaketa bat martxan jartzeko.
Lehendabiziko 7 urtetan oso fruta gu-
tti biltzen da eta honek jendea atzera
botatzen du. Duela 15 urte etorkizun
oparoagoa espero zen kiwiarentzat
baina prezioa izugarri jautsi denez
prebisioak ez dira egi bihurtu. ˙Garai
batean kiwi batek 90 pezeta balio zi-

FRUITUAK BILTZERA ATZERRIKO JENDEA ETORTZEN DA

300.000 Kilo kiwi bilduko dituzte azaroan
Baztan Bidasoako landaketetan

RAKEL GO I

Duela 17 urte, 1985ean lehendabiziko
kiwi landaketa egin zen Baztanen.
Zelanda Berritik etorritako
teknikariek toki aproposa zela
ziurtatu zuten. Gaur egun erabat
finkatua dago kiwiaren produzkzioa
eta Europako herrialdeetara ere
esportatzen da Baztan-Bidasoan
bildutakoa. 1992an 14 hektarea
landatuak zeuden. Aurten 25 inguru
dira. Amaiurren, Beartzunen,
Lekarozen, Narbarten, Legasan,
Donezteben, Sunbilan eta Igantzin
daude landareak. Gehienak Kiwi
Baztan enpresak ustiatzen baditu ere
badira Legasan bi familia euren uzta
biltzeaz arduratzen direnak.
Atzerritarrak dira batez ere bilketan
aritzen direnak.
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tuen, gaur egun kiloarengatik gauza
bera edo guttiago ordaintzen diote pro-
duktoreari¨ aipatu digu Lander Saga-
setak.

ATZERRIKO BILTZAILEAK
Kiwi Baztanek 6 aste emanen ditu uz-
ta biltzen. Lan hau egiteko langileak
aurkitzea oso zaila zaie eta atzerriko
langileak kontratatu behar izan dituz-
te. Aurten Mauritaniako 6 lagun dau-
de uzta biltzen. Martxorako fruta guz-
tia saldua egotea espero dute. Azken
hilabeteotako idorteak uztari kalte egin
badio ere, kiwiaren etorkizuna ona de-
la uste du Sagasetak.

UZTA BATZUK PARTIKULARREK
BILDU DITUZTE
Legasako Juana Mari Indartek eta be-
re senarrak kiwiz landatutako hekta-
rea t erdiko lur eremua dute Narbar-
ten.  Duela 13 urte landatu zuten ki-
wia, esnetako behiez gain bertze diru
sarrera bat izateko. Garai hartan 6 mi-
lioi inguru gastatu zituzten landaketa
abian jartzeko. Juana Mariren ustez
˙lur zati honek behiek baino diru gehia-
go ematen digu. Landaketa egoki edu-
kitzeko lana aunitz egin behar da, gu-
ri Miguel Bertiz doneztebarrak lagun-
tzen digu kimaketa egiten¨. 

BI EGUN BEHAR DITUZTE UZTA
BILTZEKO
2 egunez hektarea t erdiko lur eremuan
izan den uzta bildu dute. Hamar bat la-
gun bildu ziren, guztiak lagunak eta fa-
milartekoak izan ziren, ̇ arras zaila da
bertzela bi egunetarako langileak bila-
tzea¨ aipatu digu Juana Mari Indartek.
Kiwiaren prezioa saltokietan garesti da-

goen arren, pro-
duktoreari 90 pe-
zeta inguru ema-
ten diote. Aur-
tengo uzta nahi-
ko ona izan da,
landareak beti
izugarri betetzen
zaizkie eta eten-
gabe pisua ken-
tzen joan behar
dute, landarea
ez erortzeko.
18.000 kilo bildu
dituzte eta Ta-
rragonako en-
presa batek uz-
ta guztia erosi
die. Lehenago
ere 26.000 kilo
kiwi bildu izan di-
tuzte uzta baka-
rrean. Fruituak
oso desberdinak
izan dira aurten
bildu dituztenak,
batzuk ederrak
ziren baina tar-
teka, kiwi ttiki au-
ni tz izan dira
Narbarteko kiwi
landaketan.

LUR EREMU HANDIAK BEHAR DIRA
ETEKINAK ATERATZEKO
˙Aurreko 4 urteetan lurra errentan ema-
ten genion Kiwi Baztan enpresari, guk
lan aunitz genuelako, baina aurten be-
rriz guk hartzea erabaki dugu¨ adie-
razi digu Juana Marik. Denetara 1.200
planta dituzte eta ez du uste nekazari
bat plantazioarekin bakarrik bizi daite

keenik, beraiek dituzten baino aunitz
landare gehiago beharko lituzke. Landa-
ketarekin hasi zirenean irabaziak han-
diagoak eta lasterrago izatea espero
zuten, Juana Marik azaldu zuenez
˙orain kiwi kiloarengatik ordaintzen de-
na lehen pieza bakarrak balio zuen¨.

KIWIAREN ETORKIZUNA ONA DELA
USTE DUTE
Juana Mari Indartek uste du bere se-
meak plantazioarekin segituko dutela,
˙planta bakoitzak 50 urte inguru irau-
ten dituenez oraindik luzerako ditugu
kiwiak¨. Eskualdean,  jendeak gero eta
gehiago estimatzen du kiwia, bitamina
aunitz dituen fruta da, halere planta-
zioak jartzerako orduan, ez da inor au-
sartzen egin beharreko inbertsioa ha-
gitz handia baita. Aurten eroslea zu-
zenean etorri zaie, ez dute eroslea bi-
latzen aritu behar izan. Tarragonako
banatzailea arras kontent omen da Nar-
barten hartzen dituen kiwiekin. ̇ Kiwiak
ez du sekreto handirik. Gure lurra toki
egokian dago, goizetik gauera eguz-
kia ematen diolako. Bertzalde eskual-
dearen klima hezeak aunitz laguntzen
dio. Halere gure fruta ona izatearen
arrazoia eguzki izpiak dira nire ustez.
Ez dugu ahaztuko ere Migel Bertizek
egiten digun lana, urte osoa pasatzen
du landareak kimatzen eta behar di-
tuzten zainketak egiten¨.
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Legasako Juana Mari Indartek Narbarten du kiwi landaketa. Aurten familiakoak
eta lagunak aritu dira bi egunez 20.000 kiloko uzta biltzen.

RAKEL GO I

RAKEL GO I

Donamariako Lander Sagaseta Kiwi Baztan enpresako
gerentea eta teknikaria da
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Ostatuendako ordutegi berria Nafarroan

Ostatuek ezin dugu deus egin jendearen ohiturak aldatzeko, nik ez ditut
aldatu nahi ere, bakoitzak eskubidea baitu nahi duena egiteko

Normalean lan egiteko margena ortziral eta larunbat gauetan izaten dugu. Egunez lan gutti egiten
dugu, asteburuetako lanarekin salbatzen gara aunitzetan. Lesakan larunbata batzuetan giroa dago,
bertzeetan ez, baina egiten dugun lan hori, behar beharrezkoa dugu. Guretzat egokiena ordutegi li-
brea izatea zen, beti ere legeak dioen guztia betetzen badugu ordutegirik ez izatea da guretzat one-
na. Guk molestatzen ez badugu, eta dena zuzen betetzen badugu nor da nor guri eta klienteei dis-
kotekara edo etxera bidaltzeko. Jendeak nahi duen tokian egon beharko luke, diskotekan, tabernan
baina beti eskubide hori errespetatuz. Ezin daiteke dena debekatu. Ordutegi berria jendea eta ba-
tez ere gauez gertatzen den guztia kontrolatzeko jarri nahi dute. Eurek dominatzen dituzten tokie-
tan eduki nahi dute jendea. Aitzakiak aunitz dira: egiten dugun soinua, kaleak zikintzen direla... ha-
lere nik uste dut hau erabateko kontrola lortzeko dela. Beti bezala ordutegi berriak diru gehiago due-
naren alde egina dago, diskotekak batez ere. Lesakan laster diskoteka berria eginen da 6 hilabete-
tara, momentuz jendea Irun edo Doneztebera lekutzen da. Ostatuek ezin dugu deus egin jendearen
kultura eta ohiturak aldatzeko, nik nere aldetik ez ditut aldatu nahi ere, bakoitzak nahi duena egin
behar du. Ordutegi berriarekin tabernaren bat itxi egin beharko da. Ostalaritza aste tartean izkin guz-
tietan bajatu da. Taberna aunitz asteburuetan egiten duten kajarekin bizi dira. Irabazia hagitz ttikia
da ortziralean 4 ordu eta larunbatean antzekoa. Bertzalde, orain ezin dugu aukeratu zertan lan egin
nahi dugun, orain arte eguerdian bazkariak ematen zituenak eta gauez kopak zerbitzatzen zituenak
orain bat edo bertzea aukeratu behar du, jatetxea edo taberna. Kategoriaz aldatzea askotan zaila
da, batez ere ostatu ttikiak direnean. Ate doblea, insonorizazioa, hori ezin da edozein establezi-
mendutan egin. Ez da bakarrik ostatuen afera, jendearen eskubideen urraketa ere bada.

Ketzu Aiestaran Lesakako tabernaria

Legedi berria martxan jartzen bada ordu bat goi-
zago itxi beharko dugu larunbatetan, goizeko bi
terdietan itxi egiten dugu orain, baina gero or-
dubata terdietan ixtera behartuko gaituzte. Ho-
ri kolpe gogorra izanen da tabernariontzat, lan
gehien egiten den ordua baita. Guk txip-a al-
datu beharko dugu eta jendearen txipa ere al-
datu beharko da. Nire ustez, orain arte egon
den ordutegia egokiagoa zen. Bar, disco-bar,
bar-restaurante... izendapen ezberdinak para-
tu dituzte, baina azken finean zerga gehiago or-
dainarazteko modua bertzerik ez da. Denbora
gehiagoz irekia izan nahi baldin baduzu, izen-
dapena aldatu eta diru gehiago ordaindu be-
harko duzu: gaur egun diruarekin dena kon-
pontzen da. Ostatuen etorkizuna luzera begira
gaizki ikusten dut. Lege berri hau oraindik ez
dutela jarriko uste dut, baina azkenean Euro-
pan bezala paratuko gara: ostatuak goizago itxi
eta jende guzia diskotekara. Orain dauden os-
tatuen erdia desagertzea ekarriko du horrek,
hori aisa.

Europan bezala jarriko
gara: ostatuak goizago itxi

eta guztiak diskotekara

Ordutegi berria onartzen bada askoz lan gu-
txiago eginen dugu. Leitzan asteburuetan lan
asko egiten da, jendea kanpora joan beharre-
an herrian gelditzen da. Tabernak 1.30etan ix-
ten baldin badira gazteak herritik kanpora bi-
daliko dituzte. Leitzan larunbatetan gaueko
12etan ateratzen da jendea eta giroa sortu or-
duko 1.30ak dira. Diru galerak handiak izanen
dira, aste tartean ez da jende gehiegi ibiltzen
eta askok asteburuetan irabazten dutenarekin
bizi behar izaten dute. Tabernen araberako or-
dutegia egin beharko litzateke. Guk adibidez
astez lan asko egiten dugu, asteburuetan, gaue-
an ez hainbeste, baina beste batzuei kontrakoa
gertatzen zaie. Garbi dago ordutegi berria dis-
koeken alde egina dagoela, hirietan dauden dis-
koteken alde hain zuzen. Herri ttikietan ez du
zentzurik larunbatetan 1.30etan ixtea. Ordute-
gi hau onartzen bada tabernaren bat itxi be-
harko dute, asteburuetako kaja beharrezkoa
baita askorentzat. Nire ustez jendeak ohitura
finko batzuk ditu eta hori aldatzea oso zaila iza-
nen da.

Juan Mari Apeztegia Doneztebeko Tabernaria

Ordutegi berria onartzen
bada taberna batzuk 

itxi beharko dira
Mikel Zabaleta Leitzako tabernaria
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¥ Zer da zure buruan gehien gusta-
tzen zaizuna?
Nere egitatiak, izaera.

¥ Norekin pasatuko zenituzke gus-
tora solasian pare bat ordu?
Zurekin.

¥Nork erosten dizkizu kantzontzilo-
ak?
Andriak.

¥ Ikustezina bazina zein izanen zen
eginen zenukeen lehendabiziko
gauza?
Emakumin komunetan buelta bat
eman

¥ Etxe rural baten jabe zara. Turis-
tek atzendu duten gauzen bat...
Behin baino gehiagotan maindire tar-
tean arropa ttikiak.

¥ Etxalarko alkate bazina zer eginen
zenuke?

Baserrietako bidiak zabaldu.
¥ Fabrikako lana edo baserrikoa?

Baserrikoa baina fabrikako jornala-
rekin.

¥ 15 eguneko bidaia ordaintzen di-
zute, nora joanen zinateke?
Arjentinara. Bertan ditudan eta izau-
tzen ez ditudan lehengusuak bisita-
tzera.

¥ Ardoa egitea edo edatea?
Edatea dudarik gabe.

¥ Udazkenaren etorrerarekin 12 kilo
gizendu zarela erran digute, egia
da hori?
Ez, ez nauzu begitu bertzerik egin
bihar.

¥ Zer izan nahi duzu haunditzian?
Gehio ez naiz haundituko, hemendik
antzinera zahartu eginen naiz.

Benantxio ELIZAGOIEN Etxalarko baserritarra

˙Bulego batean nuen
lanbide finkoa utzi eta
argazki denda paratu
nuen duela 25 urte.
Arrisku handiko
aldaketa izan zen,
baina ez naiz inoiz
damutu, gustatzen
zaidana egiten
dudalako¨.

Martin GOIKOETXEA
Berako argazkilaria
D.Navarra 01-11-06

˙Buruz buru
lortutakoari segida
eman diot denboraldi
honetan eta oso pozik
nago. Bikoteka uda

osoan goian egon naiz
eta enpresak lehen
mailako partiduetan
jarri nau. Horrek
morala ematen du
gogor entrenatzen
segitzeko¨.

˙Errandonea lehen
mailako pilotaria da,
zalantzarik gabe,
binaka, buruz buru eta
baita lau terdian ere.
Gainera artista da eta
tantua bukatzeko
baliabide ugari ditu¨.

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
D.Noticias 01-11-07

D. Navarra, 01eko azaroaren 6a

• 11 GALDERA LABUR•

Irungo errep. - BERA - Tel. 948-631317

HARRI NATURALA

ATERATZEA eta LANTZEA
Antzinaldeak
Angeluak
Orma antzinak
Leihoak
Ateak
Arkuak
Pilareak

Tximiniak
Èrlaizak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
Marrazkiak

‘Abujardadoa’
Zahar antzekoa

Mazizoa
Txapeatua

ZINTARRIAK
ADOKINAK

ZOLAK Bittiria, 45 • ✆ 948 637 503 • LESAKA

OBRA PROIEKTUAK
✔ Etxe berriak eraikitzeko
✔ Zaharbarritzeko kanpotik eta barnetik
✔ Urbanizazio proiektuak
✔ Obra-zuzendaritza

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua

hirigintza lanetan

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

2.000 kolore baino gehiago lortzen ahal duen makina
10 minututan zuk nahi duzun kolorea
Profesionalentzat prezio berezia

Iturlandeta, 6 • ✆ 948 63 02 40 • BERA

J. RAMOSJ. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

✆ 948631342 BERA•✆ 948637172 LESAKA

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •
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ttipi-ttapa
Azkaingo Altxa Lili,

Berako Gure Txokoa,
Etxalarko Altxata eta Sa-
rako Gaztetxea elkarte-
ak biltzen dituen Ziri-
molan taldeak Kultur Ha-
mabortzaldia antolatu
du aurten ere, Eusko
Ikaskuntza, Euskal Kul-
tur Elkartea eta Azkain,
Bera, Etxalar eta Sara-
ko Herriko Etxeen la-
guntzaz. Azaroaren
19tik abenduaren 2ra
eginen diren ekitaldiek
˙Euskaraz erausian, es-
kuaraz solasean¨ leloa
izanen du. Gaia hauta-
tzeko tenorean, Zirimo-
lan taldeak kontuan har-
tu du aurten Europako
Hizkuntzen Urtea dela.
Ildo horretan, Zirimolan
bera euskara sustatzen
ari dela uste dute anto-
latzaileek, ˙herrien ar-
teko harremanak bul-
tzatuz bere inguruan¨.

EUSKARAREN EGOERA

MINTZAGAI

Kultur Hamabortzal-
diaren egitaraua haste-
ko, ̇ Euskara Europan¨
mintzaldia eskainiko du

Koldo Gorostiaga euro-
parlamentariak azaroa-
ren 19an, asteartez,
arratseko 8etan Etxa-
larko batzar aretoan.
Azaroaren 20an, aster-
tez, 8etan ˙Euskaldu-
nak munduan¨ mintzal-
dia eskainiko dute Fer-
min Munarriz eta Mar-
tin Garitano kazetariek
Berako Iamotenean.

Azaroaren 22an, or-

tzeguna, euskararen
egoera Nafarroan az-
tertuko du Andres I igo
euskaltzainak Azkaingo
Bil Tokin, arratseko
8,30etatik aitzinera.

Azaroaren 23an, or-
tziralez, kontzertuak iza-
nen dira Beran. Arra-
tseko 10etan Kematxe
hardcore taldea izanen
da Bidaxka ostatuan,
11etan Irats triki pop tal-

dea Zizka ostatuan eta
12etan Kontuz taldea
(rural kord) Pui ostatuan.

Azaroaren 27an, as-
teartea, euskararen osa-
sunari buruz solasean
ariko da Koldo Zuazo
erakaslea Sarako He-
rriko Etxean, arratseko
8,30etan.

Azaroaren 30ean, or-
tziralez, 9etatik aitzin zi-
ne arratsa izanen da Az-

k a i n g o  B i l  To k i n .
˙Usoa¨, ˙Hauspo soi-
nua¨ eta ˙Bertzea¨ fil-
me laburrak ikusgai iza-
nen dira, Bertizko Tu-
rismo Partzuergoaren
eskutik.

Abenduaren 1ean,
larunbatez, arratseko
9etan bertso afaria iza-
nen da Etxalarren. Ma-
nolo Arotzena gai-jar-
tzailearen erranetara
Xumai Murua, Miren Ar-
tetxe, Eneritz Zabaleta
eta Joxe Juan Zubieta
˙Etxabe¨ bertsolariak
ariko dira. Kuxkuxtu txa-
rangak ere alaituko du
afaria. Txartelak salgai
izanen dira azaroaren
16tik 28ra lau herrieta-
ko ostatuetan, 2.500 pe-
zetaren truke (100 libe-
ra).

Abenduaren 2an,
igandez, arratsaldeko
4etan, Xirristi Mirristi tal-
dearen ˙Lamintegiko
Laminak¨ antzezlana
ikusgai izanen da Sa-
rako Omordian. An-
tzezlan honek 2000. ur-
teko Donostia Hiria sa-
ria irabazi zuen. Sartzea
750 pezeta (30 libera).

hontaz eta hartaz

EGUNKARIA

Xirristi Mirristi taldearen  ̇ Lamintegiko Laminak¨ antzezlana ikusgai izanen
da abenduaren 2an Saran.

KULTURA

ZUBIONDOZUBIONDOZUBIONDO

Lanchas
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Bera ✆ 948630735 

Lanchas

Zirimolan kultur hamarbortzaldiko ekitaldi
andana Azkain, Bera, Etxalar eta Saran
˙Euskaraz erausian, eskuaraz solasean¨ leloarekin azaroaren 19tik abenduaren 2ra

✆ 948631076 • BERA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 948 630 031 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

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

Tel eta Faxa: 948 637 266
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Larunbat honetan, aza-
roak 17,  Josetxo Goia-Ari-
be musikariak eta Ensem-
ble taldeak emanaldia es-
kainiko dute Kultur Etxean,

arratseko 8etan. Saxofoi jo-
tzaile eta konpositore iruin-
darrak (familia beratarrekoa)
musika tradizionala hartzen
du lan gehienak egiteko.

Lanak egin nahi
eta ezin
Udalak zenbait lan egi-
teko proiektuak ateri di-
tu lehiaketara, hala no-
la piszinako depurazio
sistema berritzea, Za-
laingo parke eta frontoia
egitea, kiroldegi kanpo-
ko terraza estaltzea eta
haurtzaindegia eraiki-
tzea, bainan lehen deial-
dian bederen ez da en-
presarik agertu lan ho-
riek egiteko prest. Ha-
lere, lan gehienak las-
ter adjudikatzeko mo-
duan direla aipatu di-
gute Udaleko ardura-
dunek.

Internet zerbitzua
liburutegian
Udal liburutegian orde-
nagailua jarri dute In-
ternet-en sartu nahi du-
ten herritarrek aukera
izan dezaten. Asteartez
arratsaldeko 3etatik
9etara eskura dago or-
denagailua, eta txandak
ordu erdikoak izanen di-
ra. Lehendik eskatzen
ahal da ordua, baina
gehienez ere astean bi
ordu.

Kultur Zirimola
Aurtengo Kultur Zirimo-
lak berriz ere ekarriko
ditu kultur haize frexko-
ak. Hasteko, berriki
munduari itzulia eman
dioten Gara egunkariko
bi kazetariek solasaldia
eta diapositiba emanal-
dia eginen dute azaro-
aren 20an Jamotenean,
arratseko 8etan. Ber-
tzetik, urteroko gisan,
Zizka, Bidaxka eta Pui
ostatuetan kontzertuak
eginen dira azaroaren
23an.

Imanol Larrañaga libre utzi dute
bi milioi pezetako fidantzapean
Eneko Zestau eta Xabi Resano gazteei launa urteko zigorra jarri diete

Asier GOGORTZA
Joan den asteko as-

teazkenean, azaroaren
7an, utzi zuten libre Ima-
nol Larra aga Berako
gaztea, bi milioi peze-
tako fidantzapean. Or-
dainketa egin ondotik,
arratsaldeko 19:30etan
ateri zen Aranjuezeko
gartzelatik, eta han zain
zituen senideekin itzuli
zen herrira. Beran ehun
lagun inguruk ongieto-
rria egin zioten goizal-
deko ordubata aldera.
Lagunak eta senideak
agurtu ondotik, aurres-
kua dantzatu zioten bi
dantzarik, eta segidan
hiru bertsolariren ber-
tsoak aditu zituen La-
rra agak. Gero, preso
ohiak esker oneko so-
las batzuk egin zituen
han bildutako jendea-
ren aitzinean.

Aurtengo martxoan
atxilotu zuten Larra a-
ga, Bixente Goia, Jose
Esteban Altzuguren eta

Kotto Altzugurenekin
batera. Azken honek
Navalcarneron segitzen
du. 

Eneko eta Xabiri
lau urteko zigorra

Bertzalde, urriaren
23an Eneko Zestau be-
ratarra eta Xabi Resa-
no bere lehengusu iruin-

darra epaitu zituzten Ma-
drilgo Entzutegi Nazio-
nalean. Epaileak launa
urteko zigorra ezarri die
bi gazteei kutxazain au-
tomatiko bat erretzen
saiatzeagatik.

Bera eta Iru atik se-
nide eta lagunek bete-
tako autobusa joan zen
Madrilera epaiketa ikus-

tera, bainan gehienak
atarian gelditu ziren, ha-
mabortz laguneri baka-
rrik eman baitzioten sar-
tzeko baimena. Izan ere,
Entzutegi Nazionalak di-
tuen bi geletako ttikie-
nean egin zuten epaike-
ta, nahiz eta gela haun-
diko epaiketara arront
jende gutti joana zen.

ASIER GOGORTZA

100 lagun inguru bildu ziren Imanol Larra agari ongi etorria egiteko.

BERA FLASH

Josetxo Goia-Aribe saxofoi jolearen
kontzertua larunbatean Kultur Etxean

KONTZERTUA

Iriarte-Echandi, S.I.
• Aholkularitza 
• Artekaritza 
• Aseguruak

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

ALZURI
• Sukalde tresneria eta opariak
• Landare eta loreak

Tel.: 948 630 370 • BERA

ALZURI

Altzate, 19•948630786 •BERA
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Aitor AROTZENA
Urriko azken udal ba-

tzarrean, oihanzain ar-
duradun lanpostu berria
sortzea erabaki zuen
Udalak. Albinte lanpos-
tua betetzen den bitar-
tean, honi dagozkion be-
tebehar batzuk ere egi-
nen ditu oihanzainak.
Langile honek bete be-
harreko hizkuntz gaita-
sunari buruzko eztabai-
da piztu zen batzarre-
an. EHren ustez, langi-
le hau euskalduna iza-
tea ˙nahitanahiezkoa¨
izan beharko litzateke
bere lana ongi betetze-
ko. Alkatearen ustez, or-
dea, lanposturako lehia-
ketan euskarari ematen
zaion balorazioa handia
da, ̇ 30 puntutik 15. Gaz-
telera jakitea, ordea, ez
da puntuatzen eta eus-
kara ez dakien injinari
batek 10 puntu bertze-
rik ez lituzke jasoko¨.
EHren ustez, ˙oihan-
zainak gaztelera jakinen
duela gauza segurua da,
espainola ez dakien in-
jinari frantses batek ez
luke aukerarik izanen¨.

Euskara Nafarroan
solasaldia Arranon

˙Euskararen historia
eta gaur egungo egoe-
ra Nafarroan¨ gaiari bu-
ruzko solasaldia eskai-
niko du Erlantz Urtasun
historialari eta kazeta-
riak azaroaren 23an, or-
t z i r a l a ,  a r r a t s e k o
7,30etatik aitzinera Arra-
no elkartean.  Elkarteak
berak antolatu du eki-
taldia, Nafarroako Go-
bernuaren laguntzaz.

LESAKA

ARTXIBOKOA

Nafarroako 680 kiloko sokatira txapelketa jokatuko da larunbat honetan, aza-
roak 17, arratsaldeko 4etatik aitzinera udal pilotalekuan. Beti Gazte azken bi
urtetan lortutako txapela mantentzen saiatuko da Txantrea, Imotz, Berrio-
zar, Ezkabaondoa eta Armonia Txantreana taldeen aurka. Aresok ez du aur-
ten txapelketan parte hartuko, beraz, lesakarrak izanen dira faborito nagu-
siak. Hurrengo asteburuan 640 kiloko saioa izanen dute Atarrabian.

✆ 948627573 • LESAKA

KAKATTUTTU
ostatu - jatetxea

Plater konbinatuak eta menuak

Mololo Irigoien
eta Xabi Zozaia
Europako
txapeldun
Frontoi laburrean, Klub
arteko Europako pilota
txapelketaren finalak jo-
katu ziren urriaren 28an
Frantziako La Fitole he-
rrian, Tarbes inguruan.
Eskuz banaka, Mololo
Irigoien lesakarrak txa-
pela eman zion Paz de
Ziganda taldeari, final
ederrean Oinatz Ben-
goetxea leitzarrari (Al-
sasua) 22-20 irabazi on-
dotik. Bi finalistak hel-
du den urtean Iru ean
jokatuko den Munduko
txapelketan eskuz ba-
nakako ordezkari iza-
teko borrokan ari dira,
beraz, aski gustora gel-
ditu da Mololo txapela-
rekin. Pala motzean,
Oberena taldean ari di-
ren Xabier Zozaia le-
sakarra eta Txiki izan
ziren garaile, finalean
Seig-Maus taldeko bi-
kote frantziarrari 40 eta
27 irabazi ondotik. Zo-
zaiak partidu ikaraga-
rria jokatu omen zuen,
adituen erranetan.

FLASH

Oihanzain arduradun berriari ez
zaio euskaraz jakitea eskatuko
Nafarroako 680 kiloko sokatira txapelketa jokatuko da larunbatean

Bittiria 41•☎ 948 637518•LESAKA

Azaroa ren  20 t i k
abenduaren 2ra zaba-
lik izanen da Arrano el-
kartean Kepa Pikabea
margolariak espetxean
egindako lanen erakus-
keta. Ostatua irekia da-
goen egunetan, arra-
tsaldetan ikusgai izanen
da erakusketa, areto na-
gusian. Kepa Pikabea

lesakarra da sortzez,
Morroneko Bordakoa
eta Ere ozun bizi zen,
atxilotu zuten arte. Gaur
egun Frantzian dago es-
petxeratua. Klase gu-
zietako gaiak margotzen
ditu. Arranon zabaldu-
ko den erakusketan ehi-
zarekin lotutako gaiak
ikusiko dira gehien bat.

Kepa Pikabea presoaren margo
erakusketa zabalduko da Arranon

ERAKUSKETA

ARTXIBOKOA

Ehiza gaiekin lotutako margolanak zintzilikatuko
dira batez ere Arranoko erakusketan.

Lore eta landareak
Frain auzoa • LESAKA

✆ 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA
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Zirimolan Kulturaldiak hitzaldia eta
bertso-afaria ekarriko ditu herrira
Herriko pilotari gazteak Belate ligan parte hartzen ari dira

Joseba eta Nerea
Azken hiru urteotan

bezala aurten ere As-
kain, Sara, Bera eta
Etxalarren arteko harre-
manak sendotzea hel-
buru duen Zirimolan kul-
tur elkarteak bi ekitaldi
prestatu ditu Etxalarre-
rako. Lehenbizikoa aza-
roaren 19an, astelehe-
na, izanen da udaletxe-
ko batzar-aretoan. Kol-
do Gorostiaga EHko eu-
roparlamentariak hitzal-
dia eskainiko du Eus-
kara Europan  gaiaren
inguruan. Abenduaren
1ean, larunbata, bertso-
afaria izanen da Antto-
nion Mirentxu, Joxe Ma-
ri Murua, Eneritz Zaba-
leta eta Joxe Juan Zu-
bieta Etxabe  bertsola-
riekin, Manolo Arozena
gai-jartzailearen agin-
dupean. Giroa alaitzen
iparraldeko Kuxkuxtu
txaranga arituko da.
Txartelak Herriko Osta-
tuan daude salgai.

Belate liga
Aurtengo udazkene-

an herriko pilotari gaz-
teenak Nafarroa maila-

ko Belate ligan parte har-
tzen hasi dira. Bigarren
urtea da Isidoro Gallar-
d n eta Joxe Mari Maia
herritarrak pilota era-
kusten ari direla eta aur-
tengoan pilotarekiko afi-
zioa bultzatu nahian txa-
pelketa honetan ari di-
ra. Bi entrenatzaileek ai-

patu digutenez ̇ txapel-
keta honek haurrak mo-
tibatzeko eta modu ba-
tean pilotaren munduan
gehiago sartzeko balio
du. Ez dakigu etxalar-
tarrok zein emaitza lor-
tuko dugun baina mo-
mentuz behintzat gus-
tora gaude¨. Parte har-

tzen ari diren bikoteak
5 dira hiru mailatan ba-
naturik: infantilak (12-
14 urtekoak) 2 bikote,
alebinak (10-12 urte)
bertze 2 bikote eta ben-
jaminak (8-10 urte) bi-
kote bat. Astebururo jo-
katzen dituzte partiduak
zonaldeko 4 frontoietan. 

ETXALAR

JOSEBA OLAGARAI

Etxalarren trikitixarekiko dagoen zaletasuna ikusirik Jone Elgorriaga lesa-
karra klaseak ematen hasi da. Argazkian ageri den haur-koadrila hau aste-
lehenero biltzen da eskola zaharretan ordu beteko txandatan eta trikitixa
ikasteaz gain, kriskitinak jotzen eta kantatzen ere ikasiko dute. Pandereta
klaseak berriz, iaz aritu zen Nagore Antsalasen eskutik joanen dira aurten
ere. Azaroaren 9an hasi zituzten klaseak eta hauek ere pandereta ikasteaz
gain kantuan ere aritzen dira.

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

ERRETEGIA

Tfnoa: 948637027 LESAKA

Xorroxin Irratia
Landagain
eskolako
ikasleekin
Zonaldeko bertze ikas-
tetxeetan Xorroxin irra-
tiak urteroko bisitaldia
egina du eta Landagain
eskolari azaroaren 12tik
16ra doaien astean to-
katuko zaio txanda.
Eguneroko lanak alde
batera utzi eta eskola-
ko haurrak irratiaren
munduan sartuko dira.
Prestatu dituzten saio-
en gaiak hauek dira:
Landa etxeak  (Agus-

tina Goienetxe izanen
dute solaskide), Lor-
pen  (Jose Manuel Vi-
centeren eskutik), Etxa-
larko Web orria  (Isabel
Elizalderen laguntzare-
kin) eta Kirol Berriak:
Rugby  (zehaztuga-
bea). Beraz badakizue,
aste honetan 107.9 fre-
kuentzia paratu, mere-
ziko baitu!

Uso-Jatea
Larraburuan
Hirugarren urtez segi-
dan Etxalarko jubilatu
elkarteak uso-jatea egin
zuen azaroaren 4an La-
rraburua egoitzan. Hi-
rutan hogei lagun ingu-
ru bildu ziren Anttoniok
prestatutako otorduaz
gozatzera. Bazkalon-
dotik Josetxoren musi-
karen erritmora egin zu-
ten digestioa. Heldu den
urtean, berriz errepika-
tzeko prest daude.

FLASH
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Oskar TXOPERENA
Amatasun baja dela

eta, M» Jose Larraiotz
idazkaria ez da zenbait
hilabetez lanean ariko.
Hori dela eta, behin-
behineko idazkaria au-
keratu behar izan dute,
horretarako beharrez-
koak diren frogak egin
eta gero. Bada, Natalia
Rodriguez Aguado gel-
bentzuarra izanen da
Igantzi eta Arantzako
lanpostua beteko due-
na. Bitartean, zorterik
hoberena opa diogu M»
Joseri.

Errolda berria
Arantzan hasia duen

lagun berak, Jose Ig-
nacio Fagoagak, egin
behar omen du Igantzin
ere etxe eta biztanleen
errolda berria. Hasiera
batean etxe guzietan be-
tetzeko orriak zabaldu-
ko dira eta gero pasa-
tuko omen da langile
hau informazioa ema-
tera eta behar den gu-
zia argitzera. Ez da au-
kera txarra datu guziak
behar bezala paratze-
ko.

Arazoak
erlojuarekin

Ez dute Arantza eta
Igantziko erlojuen sis-
tema berriek emaitza

izugarririk eman. Aitzin
horretan Arantzan ara-
zoak zeuzkatela jakin
genuen eta kronika hau
idazterakoan egunak

daramazki Igantzikoak
gelditurik. 

Anitzetan horrelako
kontuak dakarzki mo-
dernidadeak.

Argazkiak izanen dira Kultur
Egunetako erakusketaren gaia
Bertzalde, Natalia Rodriguez izanen dugu behin behineko idazkaria

IGANTZI

Berrizaungo
Telleria
Herri gehienak beza-
laxe, Igantzik ere iza-
ten zuen teileria (Te-
xeria edo Tejeria). Tei-
lak eta ladriloak egi-
teko erabiltzen ziren
eta Berrizaungoaren
jabea, XIX. mendea-
ren hondarraldera ar-
te, erori zen arte, He-
rrikoetxea izan zen.
Bidasoako zubiaren
ondoan zegoen ko-
katua, Molinea etxe-
aren parean, errepi-
dearen bertze aldean.
Goiko grabatuan ikus-
ten denez, guttienez
XVII. mendekoa zela
badakigu, nahiz eta
seguruenik anitzez le-
henagokoa izan. Ber-
tako ekoizpen gehie-
na herriaren beharre-
tarako izaten zen, bai
Herrikoetxearen erai-
kinentzat (Bi Herriko-
etxeak -zaharra eta
berria-, Berrizaungo
ola, eliza, errota, Pie-
dadeko baseliza, ),
eta baita etxe parti-
kularrentzat ere. Ez
zen izaten Igantzin,
ordea, egosteko mo-
duko lur egokirik eta
etxalartarrekin mol-
datzen ziren 1843ko
dokumentu honetan
ager i  den beza la
(36/4): ˙La Villa de
Echalar permitir  a la
de Yanci la estracci n
de tierra de arcilla pa-
ra teja (...). Los de Yan-
ci permitir n a los de
Echalar piedra caliza
para la carretera y ca-
leras¨.

Herria ezagutuz

OLAETXEAKOEK UTZITAKO ARGAZKIA

Dagoeneko hasia izanen dute Igantziko Biltokiko Juntako kideek abendua-
ren 8an eginen den erakusketarako argazki bilketa. Abenduaren 2a izanen
da argazkiak biltzeko azken eguna eta edozein gairi lotuak hartzen dituzte:
etxeak, kirolak, i auteak, bestak, etxeko ospakizunak, lantegiak, etabar. Ez
omen dute gainera nahitanahiez hagitz argazki zaharrak izan behar. Anitz
estimatuko luke jendeak Berrizaungo eskol-atarian 1947-48an ateratako ar-
gazki hau bezain politak ikusterik baluke. Badakizue, eman kajoi zaharrei
dardarialdi bat, etxe gehienetan baitaude horrelakoak. Eta erakusketa egu-
nean, hurbildu denak ikustera. 

zapatadenda.
kalotxa.
osagarriak.
konponketak.
Legia 36 Bera 31780 Nafarroa 948 631516

✆ 948630052•Zalain•BERA

HORTZ KLINIKA
Dr Guy Cadillon

3 dentista espezialidade guzietarako 3 dentista espezialidade guzietarako 

HORTZ
ESTETIKA

IMPLANTOLOGIA (20 urteko esperientzia) ¥ ORTODONTZIA

✆ 948 63 11 88



TTIPI-TTAPA TB

Aziendek ere euren protagonismoa hartu zuten Baserritarren Egunean: behorrak, ahariak, akerrak, ar-
diak, ahateak, oiloak, astoak  Aberezainek ahaleginak egiten dituztela garbi gelditu zen.

herriz herri
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Nerea ALTZURI
Pasatu berri da te-

nore honetan herriko
erakunde ezberdinek ur-
tero antolatzen duten
kulturaldia. Domisaindu
eguneko astehondar lu-
zea betea eta jendetsua
izan zen, kultur egunak
ederki pasatuz. Herrita-
rren eta bisitarien par-

tehartzea haundia iza-
nik, azaroaren lehene-
an Baserritarren Egu-
naren zazpigarren edi-
zioa ospatu zen. Egu-
raldi garbi eta frexkoak,
azoka bihurtutako pilo-
talekura eraman zuen
jendetza goxotasun eta
babes bila. Izan ere, ez
zen aukerarik falta he-

rriko artistek osatutako
42 erakuslekuetan: ba-
serriko produktuak eta
tresnak, gozokiak, opi-
lak, loreak, eskulanak
Etxeko xokoak horni-
tzeko, sabela betetze-
ko eta zintzurra busti-
tzeko moduan izan zen
gerturatutako lagun an-
dana. Baina azokaren

sarreran ere, azienda
ederrak ikus zitezkeen,
tratuan aritzeko tenta-
garri.

Bazkaldu aitzinean
baserriko produktuekin
osatutako zarea zozke-
tatu zen. Maria Teresa
Graner herritarrarrentz-
ta izan zen zarea. Ber-
tzalde, Nafarroako Ku-

Kulturaren topaleku arrakastatsua
izan da herria azaro hasieran
Baserritarren Egunean frontoia azoka jendetsu bilakatu zen

Idazkaria
Joan den aste hasiera-
tik, azaroaren 5etik,
idazkari berria dugu He-
rriko Etxean. Maria Jo-
se Larraiotzen amata-
sun baja betetzeko
deialdiko hautaprobak
egin ziren eta Natalia
Rodriguez Aguado gel-
bentzuarrak eskuratu du
lanpostua. Hurrengo hi-
ru hilabete terdian idaz-
kari lanean ariko da
Arantza eta Igantziko
udaletxeetan.

FLASH

MARTIKO
Gure baserrietako

produktuak
Gure baserrietako

produktuak
✆ 948 625016 • Fax 948 625036
Alkaiaga Industrialdea • BERA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak

Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketa
Kanttonberri 1, bis • BERA

Fax - Tel: 948-631218

Rafa: 600 819 640
Jose: 666 235 466

Eztegara 26, 2.C - BERA

ALBERGEA
JATETXEA

✆ 948 634179
ARANTZA

ARANTZA

txak zozketatutako en-
tziklopedia Eguzkialde-
ko Itturtzenekoborda ba-
serriko erakustokiari
egokitu zitzaion. Ondo-
tik, ehun bat lagun bil-
zu den Zahar-Txokon
bazkaltzeko. Eta baz-
kalondoa Mendizabal
eta Zeberioren bertso
eta herriko soinularien
animazioarekin alaitu
zen. Honela akautu zen
urtetik urtera lagun ge-
hiago erakartzen den
eguna.

Jakoba Errekondok
biharamunean eskaini-
tako solasaldia ere inte-
resgarria izan zen. Ekai-
tza elkartean hiru ordu-
ko hitzaldia eskaini
zuen, baratze, landare
eta fruituei buruz. La-
runbata eta igandea, ba-
tez ere, haurrentzat izan
ziren: tailerrak, beren-
dua, zinea  Azaroaren
3an Jon Bergaretxeren
kantaldia izan zen.
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ttipi-ttapa
Azken urteotako ohi-

turari eutsiz, aizkora saio
ederra ikusteko aukera
izanen da Doneztebe-
ko feria egunean, aza-
roaren 16an. Nafarroa-
ko eta Euskal Herriko
txapelketa nagusiak da-
goeneko jokatuak bal-
din badira ere, ortziral
arratsaldeko 5,30etatik
aitzinera udal pilotale-
kuan plantatuko den
ikuskizuna ez da nola-
nahikoa izanen. Lehe-
nik, 18 urte arteko aiz-
kolari onenak bilduko di-
tuen Euskal Herriko gaz-
te mailako txapelketa jo-
katuko da. Leitzako Jon
Rekondo eta Beintza-
Labaiengo Javier Min-
degia izanen dira es-
kualdeko ordezkariak
eta beraiekin batera, Sa-
kanako David Amillano
eta Eneko Larrion, Biz-
kaiako Unai Aldapa eta
Gipuzkoako Ugaitz Mu-
gertza lehiatuko dira.

Gazteen txapelketa-
ren ondotik ˙xaharra¨
omenduko da. Hainbat
urtetan Euskal Herrian
eta Nafarroan txapeldun

izan den Mikel Minde-
giari omenaldia eskai-
niko zaio. Jakina denez,
aurten txapelketa ofi-
zialak uzteko erabakia
hartu du Ezkurran sor-
tu eta Zubietan bizi den
aizkolariak. Malerreka
eta inguruetako aizko-
ra zaleek berak eman
dituen une ederrak sa-

ritzeko aprobetxatu nahi
izanen dute.

Baina omenaldiare-
kin ez da aizkora arra-
tsaldea akituko. Ondo-
rik, Nafarroa eta Gipuz-
koako aizkolarien arte-
ko desafioa ikusgai iza-
nen da. Nafarroako or-
dezkari gisara, Donato
Larretxea, Floren Na-

zabal eta Joxe Juan Bar-
berena ariko dira. Gi-
puzkoarekin, Joxe Ma-
ri Olasagasti Euskal He-
rriko txapeldun berria,
Pe agarikano iazko txa-
pelduna eta Arria Va
gaztea ariko dira ana-
ka, binaka nahiz hiru-
naka, proba ezberdine-
tan.

DONEZTEBE

Tel.: 948 456 080
Faxa: 948 450 334
DONEZTEBE

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko)
• Txapaz estalitako taulak
• Entzimerak
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
• Pintura eta bernizak
• Bainurako mobleak eta osagarriak
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab…

Mikel Mindegia omenduko dute
feria eguneko herri kirol saioan
Gazteen txapelketa eta Nafarroa-Gipuzkoa desafioak jokatuko dira

ARTXIBOKOA

Aizkora zaleen omenaldia jasoko du feria egunean Mikel Mindegia haundiak.

SAROBE
okindegia

SANDERS Pentsuak
Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA

Herriko
Ostatua
moldatzeko
lanak
enkantera
Iben ISASI

Iturengo Herriko Os-
tatua moldatzeko lanak
enkante bidez emanen
ditu Udalak. Maite
Apeztegia Elso arki-
tek tuak idatz i tako
proiektuak 6.498.540
p e z e t a k o a  d a
(39.057,01 ), BEZa
barne. Proposamenak
udal bulegoan aurkez-
teko epea azaroaren
28ko eguerdiko 2etan
akituko da. Biharamo-
nean irekiko dira pro-
posamenak, eguerdi-
ko 1etan. 

Heldu den
urteko uraren
prezio berriak

Iturengo Udalak ur-
teko 6.156 pezeta ko-
bratuko ditu heldu den
urtean, etxe bakoitze-
ko ur kontsumoaren tru-
ke, batzarrean eraba-
ki zenez. Ostatuek ho-
rren bikoitza ordaindu
beharko dute, 12.313
pezeta eta Latsaga au-
zoko etxeek, aldiz, 998
pezeta bertzerik ez du-
te ordainduko urtean.

ITUREN

Azaroan ehizi Menu bereziak:
3.700 pezeta (ardoa eta BEZa kanpo)

✆ 948631106
✆ 948 630967
Zalain • BERA
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BEINTZA-LABAIEN / SALDIAS / ERATSUN

Eskoletako irakasleek Hezkuntza
Sailarekin bildu nahi dute
Beste eskoletan dituzten lan baldintzak lortu nahi dituzte
Mikel ILLARREGI

Saldias, Eratsun eta
Beintza-Labaiengo ira-
kasleak, Iturengo esko-
lakoekin batera hilean
behin biltzen dira esko-
lako edukiak eta pro-
gramazioa eztabaida-
tzeko eta esperientziak
amankomunean jartze-
ko. Horretaz gain, az-
keneko bileretan esko-
la txiki hauetako etorki-
zunaz eta egun dituz-
ten irakaskuntza bal-
dintzak aztertzen aritu
dira. Azaroaren 14an
eginiko bileran guzti ho-
nen berri azaltzea eta
Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departa-
menduak zer nolako ja-
rrera duen jakin eta ez-
tabaidatu asmoz, Felix
Otano zonaldeko ikus-
kariari gutuna igorri dio-
te, bilera eskatuz. Esko-
la hauekiko tratamen-
dua berezia behar due-
la izan garbi ikusten du-
te, besteek dituzten lan-
baldintza berdinak lor-
tu nahi badira behintzat.

Eskola ateraldia
Azaroaren 6an, hiru

eskolako 24 ikasle eta
irakasleak Donostia al-
dera jo zuten egun-pa-
sa aprobetxagarria egin
nahian. Goizean, Mira-
mongo Kutxaespazio
zientzia museoa bisita-
tu zuten eta bertan es-
perientzia berriak pro-
batu ahal izan zituzten.
Arratsaldean, Aqua-
rium-ean sartu ziren. Ko-
lore, forma eta itxura
guztietako arrainak eta
uretan bizi diren izakiak
ikusi zituzten. Ondoren
denak pozik itzuli ziren
etxera.
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Esteban AROTZENA
Gaztetxeak aurten

hamar urte bete dituela
aitzakitzat hartuta, ha-
gitz ekitaldi interesga-
rriak antolatu dituzte he-
rriko gazteek hil honen
23 eta 24rako.

Ost i ra let ik  hasiz
esan, Incansables txa-
rangak ikuskizun bere-
zia eskainiko duela ilu-
nabarreko 8etan esko-
letako jangelan. Aurre-
tik kalejira ere izanen
da. Ondoren, berriz, tra-
goxka pare bat hartuta-

koan, koadrilen afaria
eginen da Umore Ona
elkartean. Gaztetxeko-
ek antolatua baldin ba-
da ere, edozein adine-
ko jendea agertzea es-
pero eta nahi omen du-
te. Afalondorea ere ez
ohikoa izanen da, Eriz
mago ezagunak bere
ikuskizuna eskainiko
baitu afaltiarren goza-
menerako.

Dena den, hamar-
garren urteurren honen
barreneko ekitaldirik ga-
rrantzitsuena larunbat

gauean frontoian buru-
tuko den kontzertua iza-
nen da. Bertan joko du-
tenak Lau Itzal, Asgarth
eta Betagarri taldeak di-
ra. Lehen lekuan aipa-
tutako talde hau Kash-
bad, Sen eta Etzakit-eko
(Xabier Solano) musi-
koek osatu berria dela,
diska bat ere grabatu
dutelarik dagoeneko.

Asgarth-i buruz esan be-
har da, bere azken ema-
naldia izanen dela Goi-
zuetakoa, talde desegi-
tea erabaki baitute a or-
gatarrek. Interes asko
du, beraz, hilaren 24ko
kontzertu honek.

Ur eta zabor
tasak goiti
Ura eta zaborren tasei

2002. urterako KPI gehi-
tzeko erabakia hartu
zuen Udalak bere az-
ken batzarrean. Sane-
amendu kanona eta gai-
nerako zergak bere ho-
rretan mantenduko di-
ra,  ibilgailuena izan ezik,
Nafarroako Gobernuak
agintzen dituen tarifak
erabiliko baitira horre-
tan.

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR

Autobia egiterakoan
hainbat kaltetu suerta-
tu ziren eta orain berri-
ro azken konponketak
egiten ari dira. Kaltetu
gehienak partikularrak
dira, baina herriko bide
bat, Napoleon bidea
hain zuzen ere, eta Zu-
biberrietako zubia kon-
pondu dituzte.

Autobus geltokia
egiten hasi dira
Autobus geltokia egiten
hasi dira azkenean.
2000. urtean, Nafarro-
ako Gobernuak hartu
zuen kontratistak hon-
doa jo zuen joan den ur-
teko irailean, eta orain,
2001. urtean, Lekunbe-
rriko eta Aresoko gelto-
kiak egiten hasi dira.

Gaztain biltzea
eta jatea
eskolan

Guraso Elkarteak
gaztain biltzea antolatu
zuen urriaren 26an he-
rriko umetxoekin eta hu-

rrengo astean gaztain
jatea, txistorra eta odol-
kiarekin, osatu zuten.

Pinudia
enkantean
Iertza Haundi inguruan,

autobide gainean da-
goen pinudia enkante-
ra aterako du Udalak.
Douglas izei ikaragarri
ederrak daude eta diru
dexente hartzea espe-
ro dute.

Zubiberrietako zubia
eta Napoleon Bidea
konpondu dituzte
Autobus geltokia egiten hasi dira

ARTXIBOKOA

Nafarroako sokatira txapelketan ez da honelako irudirik ikusiko aurten, Are-
soko taldeak ez baitu parte hartuko.

ARESO

Goi mailako ekitaldiak
Gaztetxearen
hamargarren urteurrena
dela eta
Azaroaren 24ean Lau Itzal,

Asgarth eta Betagarri taldeen

kontzertua izanen da

ESTEBAN AROTZENA

Azaroaren 1erako ederki aski apaindu zuten herriko kanposantua. Jendea
erruz igaro zen bertatik egun osoan.
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L E S A K A KO

A Z A RO AREN 21 eta 22a

Bortzirietako azienda
onenak sarituko dira
¥ Ortzegun goizeko azienda lehiaketan zaldiak nagusitu dira urteotan
¥ Asteazkeneko Merkatu Egunean ajoarriero lehiaketa eta trikitixa

Udazkeneko azken ferien txanda ailegatu da. Az-
keneko bortzehun urteotan bezala, Bortzirietako
feriak eginen dira Lesakan. Asteazkenean, azaroa-
ren 21ean, Merkatu Eguna eginen da. Ez da azien-
darik ikusiko egun horretan plazan, baina feriante-
ek biharamonerako lekua hartzen hasiko dira eta
arrats partean, plazan musika  eta Herriko Etxeko
arkupetan ajoarriero lehiaketa izanen dira, azken
urteotako ohiturari eutsiz. Egun handia ortzeguna

izanen da. Inguru honetan, plazara azaltzen diren
aziendak saritzen dituen feria bakarra da Lesaka-
koa. Azken urteotan zaldizkoa gailendu da, baina
esne eta haragitako behi batzuk edo aharikoren
bat edo bertze ikusteko modua ere izaten da plaza
inguruan. Horretaz gain, plaza barnean bertsola-
riek eta aizkolariek euren abilidadeak erakusteko
modua izanen dute. Bazkalondorako pilota parti-
dak eta musika izanen dira.

FERIAK



☞☞ GARDELBERRI  Lesaka

«Baserriak badu etorkizunik, 
zerbait eginez gero zerbait uzten du»

Esnetako 22 buru (18
bat behi eta gainerako-
ak aretxe edo migak) eta
100 bat ardi pasatuxe di-
tuzte Auzoberri auzoko
Gardelberrin, Lesakan.
Horretaz gain, oilo eta
behor batzuk ere badi-
tuzte etxe inguruan, Jo-
setxo Maiak erran digu-

nez: «Ez dakit denaren be-
harra izanen den, baina
izan izaten ditugu. Oilo-
ak eta behorrak etxe in-
guruak garbitzeko eduki-
tzen ditugu, traba egiteko
haina». Lesakan fabrika
paratu zutenetik nor-
mala denez, Josetxok
lantegian egiten du lan

eta baserriko kontuak
emaztearen izenean pa-
ratua dago.

Behi esnea Iparlate-
ri saltzen diote. Oina-
rrizko prezioa litroko
49,5 pezetakoa dela erran
digu Josetxok, «baina ka-
lidadearekin-eta goiti joa-
ten da normalean, hame-

ka bat durotan saltzen du-
gu orain. Baina goiti be-
zala beheiti ere egiten ahal
du igual-igual». Ardiak,
aldiz, ez dituzte esneta-
rako erabiltzen, haragi-
tarako bildotsak hazte-
ko baizik. «Bildotsa era-
maten duenari saltzen dio-
gu: batzuk Doneztebeko

B O RTZIRIETA KO BASERRIAK ¥ LEHEN ETA ORAINferiak2

GARDELBERRIGARDELBERRIGARDELBERRI
Herria
LESAKA 

(Auzoberri
auzoa)

Nagusia
Nekane
Elizondo

Azienda
kopurua

22 esne-behi
eta 100 bat
ardi. Oilo eta
behor batzuk.

Kuota
90.000 litro

★ IZARRA ★

OKINDEGIA
Ongi pasa ferietan!

Plaza Zaharra, 13 
✆ 948 63 78 55 • LESAKA

★ IZARRA ★

OKINDEGIA

Plaza Zaharra 11 • LESAKA • Tel-Faxa: 948 637593Plaza Zaharra 11 • LESAKA • Tel-Faxa: 948 637593

Etxeberria
Ostatua
Etxeberria
Ostatua

Plaza Zaharra
☎ 948 637700 

LESAKA



Mendiburuk eramaten di-
tu, bertzeak Donostiako
batzuk… prezio onenare-
kin nor etortzen den he-
ker i» .  Azienda guzi
hauek bazkatzeko etxe-
ko belagiak erabiltzen
dituzte gehien bat Gar-
delberrin: «Gehiena etxe-
ko bazka ematen diegu,
negurako siloa egiten du-
gu. Komunalean ere ibil-
tzen ditugu ardiak uda par-
tean. Pentsua ere ibiltzen
dugu, Unzue pentsua nor-
malean, herriko koperati-
ban erosia».

Bazkak egiteko or-
duan, etxeko tresneria
erabiltzen dute Gardel-
berrin, ez baitute auzo-
an eskatzeko edo erren-
tan hartzeko ohiturarik.
«Komodoagoa da norbe-
rak bere makina izatea eta
beharra suertatzen zaizu-
nean erabiltzea».

«Herririk urruti gaude
eta ez ditugu aziendak
feriara eramaten»

Seme-alaba gazteak
dituzte oraindik Neka-
ne Elizondok eta Jose-
txo Maiak. «Etxean la-
guntzen dute tarteka-tar-
teka, baina goiz da orain-
dik honetan segitzen du-
ten jakiteko. Eskolan es-
tudiatzen ari dira oraindik
eta gero ikusiko da. Tti-
kiak badu afizioa…». Ba-

serriak, orokorrean,
etorkizuna baduela uste
du Josetxo Maiak. «Se-
gida baduela iruditzen zai-
gu guri. Lan gogorra da,
lotua eta hori da txarre-
na, baina zerbait eginez
gero zerbait uzten du».

Herririk urruti xamar
dagoenez, Gardelberrin
ez dute behiak Lesaka-
ko plazara eramateko
ohiturarik. «Urruti xa-
mar gaudezi eta behiak es-
nearekin izaten ditugu ga-
rai hortan. Beraz, ez zai-
gu horrela ibiltzea intere-
satzen. Premioak eta die-
tak ere ez dira sobera haun-
diak… kasik kamioia pa-

gatzea garestiagoa atera-
ko litzaiguke».

Esnetako behiak di-
tuzte eta aretxe txikiak
zortzi egunekin kentzen
dituzte. Horregatik, ez
dute behi eroen eritasu-
naren eragina somatu.
Baina Josetxo Maiak
onartu du ardien scrap-
pie eritasuna atera ze-
nean somatu zutela. «Le-
hengo urtean gaizki xamar
ibili ginen bildotsa saltze-
ko, baina aurten saldu di-
tugunak aisa saldu dugu.
Aspaldixko prezio berean
dago, gastuak estaltzeko
adina, baina saldu saltzen
da».
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AITOR AROTZENA

Aitzineko orrialdean eta goitian esne-behiak Gar-
deleko belagietan. Ondoan, Gardelberri baserria.

MARIXUS
Elektragailuak

ENETERREAGA 
ANAI-ARREBAK

Zarandia, 3 • ✆ 948 637 070 • 31770 LESAKA

Elektragailu ttikiak
Iturgintza eta elektrizitate materialak

Ordezko piezak eta moldaketak
Bertako zerbitzu teknikoa

Instalazio elektrikoak
Jaime Urrutia 35 - ✆ 948 58 01 28 • ELIZONDO

Orain Bera, Lesaka, Etxalar eta Doneztebeko janaridendetan
KONGELATUAK ➟ • Albondigak

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

Orain Bera, Lesaka, Etxalar eta Doneztebeko janaridendetan
KONGELATUAK ➟ • Albondigak

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

AITZINETIK
PRESTATUTAKO

JANARIAK
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☞☞ TELLEGI  Lesaka

«Hemendik hamar urtera ez da
esnetako behirik izanen Lesakan»

Endara auzotik hur-
bil, Kopako Harria eta
Aiako Harriak kasik be-
gi-bistan dituztela baz-
katzen dira Tellegiko
aziendak. Esteban Ira-
zokik erran digunez,
«etxeko belagietan bazka-
tzen ditugu gehienetan. Bi
kamioi arto entsilatu ere

erosten dugu negurako.
Etxeko belarren lehenda-
biziko kortearekin, dena
bolak egiten ditugu eta gai-
nerakoa idortu. Belarra
mozteko makina gurea du-
gu eta siloa egiteko sub-
kontratatu egiten dugu ma-
kina bat». Hamabortz-
hamasei Hektarea di-

tuzte Tellegin eta, ho-
rretaz gain, herri lurre-
taz ere baliatzen dira.
«Udan ardiak komunale-
an kontzen ditugu eta ne-
guan etxe aldean». Behi-
esnea Iparlatera saltzen
dute. Ardiak bildots ha-
ragirako erabiltzen di-
tuzte: «bildotsak kendu

eta gero larrera bidaltzen
ditugu. Tratanteei saltzen
diegu bildotsak, baina az-
keneko hamabortz urtee-
tan prezio igualtsuan da-
biltza. Joan den urtean pix-
ko bat goiti egin zuen, bai-
na bertzenaz diferentzia
ttikia egin du urte batetik
bertzera».

TELLEGITELLEGITELLEGI
Herria

LESAKA
(Auzoberri

auzoa)

Nagusia
Pakita Irazoki

Azienda kopurua
23 esne-behi eta
hiru-lau aretxe
eta miga. 120

bat ardi. Oiloak,
4-5 behor eta
zerriren bat.

Kuota
110.000 litro

L U R
albaitaritza zerbitzuak

Aziendendako 
botikak eta tresneria

Zakur eta katuendako 
pentsu eta osagarriak

Plaza Zaharra 2 • ✆ 948 638293 • LESAKA

L U R
albaitaritza zerbitzuak
L U R
albaitaritza zerbitzuak

Plaza Zaharra, 14 • ✆ 948 637 721 • LESAKA

Janzkera • Lentzeria • Etxebarnea
TELEBOTE
OSTATUA
Feria onak

pasa!
Arretxea, 10

Tfnoa: 948 637188

TELEBOTE
OSTATUA



314. zbk. ¥ 01-XI-15 ¥ ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak 5

KKoonnppoonnkkeettaa eettaa SSaallmmeennttaa
NNeekkaazzaarriittzzaa eettaa lloorraatteeggiieettaakkoo

ttrreessnneerriiaa •• MMoottooaakk
Ferietan hurbildu zaitez gure erakusketa ikustera

Lesaka erdi-erdian gaude.

«Etorki ttikia eta 
gastu handia du 
esnetako behiak»

Baserriaren eta, ba-
tez ere, esnetako behia-
ren etorkizuna goibela
da, Esteban Irazokiren
erranetan. «Lesakan eta
Bortzirietan ere, hemen-
dik hamar urtera ez da es-
netako behirik izanen…
edo baldin bada, hagitz gu-
tti. Egunero lana egin be-
har da, ez da iganderik he-
men, etorki ttikiak dira eta
gastuak, aldiz, handiak.
Makinetan diru aunitz jo-
aten da». Gainera, ber-
tze eskualde batzuetako
abeltzainekin konpara-
tuz, inguru honetako ba-
serritarrek baldintza kax-
karragoak dituzte, Te-
llegikoen ustez: «Hemen
ez da terrenorik eta dau-
denak malda haundikoak
dira. Orduan, ezin duzu
konpetitu terreno aunitz
eta zelaiak dituzten bertze
leku batzuetako esplota-
zioneekin. Oraingo ohi-
tura behi aunitz paratzea
da, eta horretarako jana-
ria hurbilean behar duzu.
Jatekoa urrutitik ekarri be-
har baduzu, porteetan di-
ru gehiago joaten zaizu.
Orduan granja bat mon-
tatu behar baduzu hobe da
Erriberan montatzea, ja-
tekoa hurbil duzun le-
kuan». Estebanek esne-

tako behia desagertze bi-
dean ikusten du inguru
honetan, baina baserriek
aitzinera segituko omen
dute. «Behi pinttorik ez,
baina belagiak kontzeko
ardi batzuk eta behi go-
rriak paratuko dituzte ba-
serrietan. Hauek lan gu-
ttiago eskatzen dute, bai-
na nere iduriz esnetako
behi gutti geldituko da. Nik
gazte denboran ezagutu-
katu dut Lesakako base-
rri guzietan esnea atera-
tzen. Orain ez dakit zaz-

pi-zortzi baserri izanen ga-
ren denetara». Tellegiko
aziendek ez dute ferian
parte hartzen: «Hemen-
dik urruti gelditzen da eta
behi esnedunak eramaten
eta ekartzen ibiltzeko ez
du merezi. Aziendak su-
fritu egiten du eta deskui-
datzen bazara, mina har-
tzen du edo hoztutzen da…
Ez dugu deus ere irabaz-
teko!». Hiru senide ari-
tzen dira Tellegin, ber-
tan bizi diren gurasoe-
kin batera. «Denak fa-

brikan aritzen gara eta fa-
brikatik aparte, baserria
ibiltzen dugu, hiru seni-
deek txandan. Gure se-
me-alabak momentuz es-
kolan dabiltza. Laguntze-
ko prest izaten dira, bai-
na egitan hasi behar deni-
kan orduan ez da hasi-
tzen… Behi esnedunare-
kin ibili behar duenak, ibi-
li behar du bere orduetan
eta zuzen, fabrikan beza-
la. Goizean eta ilunaba-
rretan zuzen ibili behar da,
hemen ez da igande eta jai-

rikan, egunero egin behar
da lan».

«Belagiak berde eta 
politak ikusten dira,
baina horrek badu 
bere kostea»

Gaur egungo neka-
zaritza politikarekin ez
dago konforme Esteban
Irazoki, eta etorkizune-
ra begira, inguru hone-
tan nekazaritza mistoa
bilatu beharko dela us-
te du Tellegikoak. «Lan-
bide bat eduki eta aparte

AITOR AROTZENA

Tellegiko esne-behiak, etxe ondoko belagian bazkatzen.

IRAZOKI
janari
denda

Besta ederrak
pasa itzazue!!

Arretxea, 12 ✆
948 63 70 85

LESAKA



baserria kontzeko sistema
bat bilatu beharko da. He-
men sasi bihurtzen ari di-
ra hektarea eta hektarea
belagi, eta hori ez dute ikus-
ten nekazaritza politika zu-
zentzen dutenek. Erribe-
ran, berriz, ehun behire-
kin granja bat montatzen
dute, esne aunitz produ-
zitzen dute baina hor ba-
dira hondakin batzuk, go-
rotza, piza… horiek ez da-

kit non lekutzen diren. Ez
dakit hagitz ongi diseina-
tutako politika den». La-
guntzaren beharra ere az-
pimarratu du Irazokik:
«Hemen baserritarrak ez
du laguntzarikan, eta la-
guntzarik gabe ezin da deus
ere egin. Produkzioan ezin
dugu konpetitu hemen di-
tugun maldekin eta guk
dugun ingurua defendi-
tzeko zerbait egin beharko

litzateke. Belagiak orain
hagitz politak daude, ber-
de-berdeak, pasiatzera ate-
ri eta ikusteko, baina ho-
rrek baditu koste batzuk.
Oraindikan asumitzen di-
tugu, baina sarri lau behi
gorri paratuko dira, ma-
kinen gastua handia iza-
nen da eta hor ez du inork
deus eginen. Horiek ez ba-
dira urtero moztutzen sa-
siak hartzen ditu».

B O RTZIRIETA KO BASERRIAK ¥ LEHEN ETA ORAINferiak6

ODRIOZOLA
eta 

HUIZI
ZERRAILGINTZA 

TAILERRA

Alkaiaga Industrialdea 
Elutsa, Pab 3-18
✆ 948 631244

BERA

Feria Feria 

onak onak 

pasapasa

LCC bi 
egunetan 

azterketarik
gabe

LCC bi 
egunetan 

azterketarik
gabe

A1 - A - B - BTP - C1 - C eta E
karnetak ateratzen ahal dira

A1 - A - B - BTP - C1 - C eta E
karnetak ateratzen ahal dira

SSuukkaallddeekkoo ttrreessnnaakk
OOppaarriiaakk
PPiinnttuurraakk

Albistur, 51 LESAKA • ✆ 948 63 75 58

Tel. 948 637 460

Feria ederrak pasa!

OSTOSTAATUATUA
Ongi pasa ferietan!

KASINO Ostatu-jatetxea
Plaza Zaharra 14 • ✆ 948 637152

LESAKA

Plaza Berri, 7 Sakelekoak: 616 45 72 74
31770 LESAKA 616 45 72 75

e-mail: m.erkizia@teleline.es Tel-Fax: 948 63 71 58

Feria ederrak pasa!Feria ederrak pasa!

AITOR AROTZENA

Tellegiko ataria, Lesakako Auzoberri auzoan.
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Juanjo
ERRO

ZZUURRGGIINNDDEEGGII
LLAANNAAKK

OORROOKKOORRRREEAANN
MMOOBBLLEE ZZAAHHAARRRREENN

KKOONNPPOONNKKEETTAA
AAUURRRREEKKOONNTTUUAAKK

KKOONNPPRROOMMEEZZUURRIIKK GGAABBEE
Alan-Zahar•LESAKA

✆ 948 637862

BITTIRIABITTIRIA
ardotegia

Ongi pasa

Feriak!

ardotegia
Ongi pasa

Feriak!

Errioxako ardoak
urdaiazpiko eta
hertzebeteak

Bittiria, 61 ☎ 948 637337 LESAKA

GARRAIO AGENTZIA

ESTATU BARNEKO eta

ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK
• Antoiu 23 • Behea

• 31770 LESAKA

• Tfnoa: 948 627644

• Faxa: 948 627656

• otxango@teleline.es

ESTATU BARNEKO eta

ESTATU ARTEKO

GARRAIOAK

Behitegietan azienda
gazteagoak izateko hel-
buruarekin, hemendik
aitzinera behi kupoaren
%20a migekin betetzen
ahal da (orain arte %10a
zen onartutakoa). Kon-
parazio batera, behi ku-
poa hamar deretxokoa
bada, lau miga deklara-
tzen ahal dira, behite-
gian behi aski ez bada
edo. Miga gisa onartze-
ko zortzi hilabetetik goi-
tikoa behar du izan.

Baina aukera horre-
taz gain traba bat ere iza-
nen da, kupoa hamahi-
rutik goitikoa den ksaue-
tan: gutxienez kupoaren
%15 migekin erabili be-
har da. Konparazio ba-
tera, kupoa hamalaukoa
bada, guttienez hiru mi-
ga deklaratu behar dira,
nahitanahiez.

Holako kasuetan, eta
behi/miga proportzioa

juxtu xamarra baldin ba-
da, kasu eman behar da.
Izan ere, proportzio ho-
ri erretentzio epe guzian
mantendu behar baita,
hau da, abuztu-iraila bi-
tarte. Beraz, tartean mi-
ga batek erditzen badu,
behi gisa kontatuko da,
eta horren ordez bertze

miga bat izan beharko
da baserrian. Beti ere 8
hilabetetik goitikoa.

Koadroan ageri da
kupoaren arabera, zen-
bat miga deklaratzen
ahal diren gehienez, eta
zenbat deklaratu behar
diren gutxienez.

Haragitako behien subentzioa
2002. urtetik goiti aldaketa batzuk izanen dira kupoaren erabileran

MIGEN DEKLARAZIOAMIGEN DEKLARAZIOA
KUPOA MIGAK MIGAK

(Deretxoak) GEHIENEZ GUTXIENEZ

1 0 0
2 1 0
5 2 0
8 3 0
10 4 0
13 5 0
14 5 3
16 6 3
18 7 3
20 8 3
21 8 4

Arropa, larruak, tapizak, etab… garbitzen ditugu

LESAKAn gaituzu zure zerbitzura
Plaza Berria, 10 - ✆ 948 637335

t i n d a t e g i a

FFAAGGOOAAGGAA
HHAARRAATTEEGGIIAA

Albistur, 19 
Tfnoa: 948 63 78 69

LESAKA

Feria ederrak

pasatu!



• Sukaldeak

• Bainuak

• Iturgintza

• Kalefakzioak

• Gasa-gasoila

• Griferiak

• Mobleak

• Manparak

• Hidromasajea

• Osagarriak
ERAKUSKETA
Juan Arana, 1
ERAKUSKETA
Juan Arana, 1

Tfnoa. 943 61 17 67
Fax: 943 61 44 64 

BILTEGIAK

Juan Arana, 3IRUNIRUN

ORDOKIORDOKI
Estilo ugariko mobleak

kortinak, lanparak…  eta etxerako osagarriak

ALTZARIAKALTZARIAK

OO
rain
erakustoki
berria.
Etorri 
gure
modeloak
erosoago
ikustera.

ERAKUSKETA: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26 • SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 •Tfnoa: 948 637780 • NA-31780 LESAKA

LLLLaaaarrrruuuunnnnbbbbaaaatttt   
ggggooooiiii zzzz   eeeettttaaaa   

aaaarrrrrrrraaaattttssssaaaa llllddddeeeezzzz   iiii rrrreeeekkkk iiii aaaa

ALMACENES ETXANIZ, S.A.
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Mikel ILLARREGI
Azkeneko hiruhila-

betea, aspaldiko urte
hauetan lehorrena izan
da Euskal Herrian, bai-
ta Leitzan ere. Udazken
goxoa dastatu ahal izan
dugu, baina honekin ba-
tera okerreko ondorio-
ak ere izan dira. Egun,
zenbait baserritara ura
eramaten ari dira ber-
tako iturriak agortu di-
relako. Urrutiko kontua
iruditzen zaigu paraje
berde hauetan, baina
gero eta hurbilago du-
gu, ur eskasiaren ara-
zoa pairatzen hasiak
baigara. Udalak iturri be-
rriak ikertzeko akordioa
hartu du, gaur egun era-
biltzen diren hainbat le-
hortu baitira. Hala ere,
egiten dugun ur-erabi-
leraz zer pentsa ere
eman dezake eta eman
beharko luke. Zenbat ur
erabiltzen dugu alpe-
rrik? Dutxatzerakoan,
hortzak garbitu edota bi-
zarra kentzerakoan, ko-
txeak garbitzerakoan,
ontziak uretan jartzera-
koan, ? Itxura denez
denok Udalari uraren
erabilera ordaintzen dio-
gu, baina benetako zo-
rra ote da? Batzuek dio-
tenez, hemendik urte
gutxira ura izanen da
eguneroko beharretan
beharrezkoena bihurtu-
ko dena. Gero eta gehia-
go erabiltzen dugu eta
honen eskasia dela eta,
toki guztietan gero eta
nabariagoa izanen da.
Kontuz beraz, eta bu-
ruz ere erabil dezagun
behar duguna!

Euskara
Batzordea berriz
ere martxan

Leitzako Euskara Ba-
tzordeak herriko talde
eta elkarteak deitu ditu
euskararen inguruan lan
egin eta zenbait ekimen
antolatzeko. Horrela, iaz
hasitako lanari jarraipe-
na eman nahi zaio, eus-
kararen aurkako eraso-
ek ez baitute atseden
hartu, eta horregatik la-
nean jarraitzea nahita-
ezkoa da. Hurrengo bi-
lera, nahi duten guz-
t ientzat,  azaroaren
20an, Aurrera elkarte-
an.

Erasote erreka
eta
Gitarranbuelta
inguruko lanak

Martxa onean doaz
Erasote errekako tune-
la sendotzeko eta Gita-
rranbuelta inguruko ur-
bidea egiteko lanak. Le-
hendabiziko faseak 80
milioi pezetako aurre-
kontua du eta lanen lau-
tik hiru egina dagoela
esaten ahal da. Eraso-
te errekaren ur-etorria
handitzeak sortzen duen
arriskua saihestu nahi
da lan hauekin, Gita-
rranbueltako zabortegia
berreskuratzeaz gain.

Proiektu osoak 100 mi-
lioiko aurrekontua du.

˙El C rculo¨
filmea
hurrengoa

Ona izan da orain ar-
te zinemarako herrita-
rren erantzuna, antola-
tzaileen arabera. Orain
arteko filmak izen eta
eduki onekoak izan di-
ra. Asteburu honetan
˙ E l  C r c u l o ¨  f i l m a
proiektatuko dute. Fil-
ma honetan Iraneko
emakumearen bizimo-
dua kontatzen da, bat
egiten duten istoriotxo
desberdinetan. Zine-
mak, butaka erosoaz
gain, berogailu ederra
ere baduela gogorazten
digute antolatzaileek.

Albaiteroa
ostiraletan

Jakinaren gainean
egon arren, gogorazten
dizuegu azienden sani-
tate agiriak egin nahi ba-
dituzu Leitzara datorren
albaiteroaren zerbitzua
ostiralero eguerdiko
12etan izanen dela.

Bestalde, aziendarik
daukanak, Abeltzan-
tzaren Aberastasuna
Kontatzeko Orria (ka-
tastroa), Udaletxeko bu-
legoetan betetzea be-
harturik dago, azaroa-
ren 30a bitarte.

Kultur Elejira
Kultur Elejira pro-

gramazioaren barne,
azaroaren 23an, ostira-
la, euskal musika tres-
nen erakusketa-hitzal-
dia antolatu da.

Ur eskasiaren arazoa nabarmendu
da udazken eguzkitsu honetan
Euskara Batzordea berriz ere lanean hasi da

LEITZA
Bardeetara
ibilaldia
Azaroaren 25ean Men-
dibil mendi taldeak Bar-
deetara, aurten Bardea
Beltza, antolatu du irte-
era. Bizikletaz edo oi-
nez egin daiteke ibilbi-
dea. Horretarako izena
eman behar da ohiko
tokietan hilaren 22a bai-
no lehen.

Behobia-
Donostia
Urtero egiten den las-
terketa honek hemen
ere badu arrakastarik,
aurten hogeita bost las-
terkari baino gehiagol
parte hartu du. Batzuk
lasaiago, besteak arin-
xeago baina denak saia-
tu dira ahal den hobe-
ren egiten hogei kilo-
metro baino gehiagoko
kirol proba hau. Animo
bada, eta hortan segi!

Trapuan pupua
liburua aurkeztu
du Perurenak
Nafarkarian argitaratu-
tako artikulu guztiak bil-
du ditu Patziku Perure-
nak ˙Trapuan pupua¨
deritzan liburuan. Hi-
tzaurrea, apologoa eta
galbideaz gain, 152 ar-
tikulu agertzen dira 357
orrialdeko liburu hone-
tan.

Gaztetxulo
aldizkariaren
urteurrena
Euskal Herriko gazteen
hilabetekariak urtea be-
te duela eta astebetez
Euskal Herria zeharka-
tuko duen autobusa an-
tolatu dute. Azaroaren
15ean, osteguna, Ama-
zabal Institutuan izanen
da, eguerdiko 2etan.
Musika afrikarra eta an-
tzerkia uztartzen dituen
ikuskizuna eskainiko du
Tentazioak taldeak. Pro-
mozio gisa Gaztetxulo-
ren ale berezi bat ere
banatuko da.

FLASH

MIKEL ILLARREGI

Egitan behar dugun ura erabiltzen ikasi behar du-
gula erakutsi du azken lehorteak.
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iturgintza
kalefakzioa saneamendua      gasa

✆ 948 510086 / 510156 • fax: 948 610856 • LEITZA

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • ✆ 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
✆ 948 45 20 88

Rakel GO I

Baztango Udalari
2000. urtean TTIPI-TTA-
PAk ordaintzeko, eta on-
dorioz dohainekoak iza-
teko, 3.308.674 pezeta
eskatu zitzaizkion. Uda-
lak 560.000 eman zi-
tuen, gastuen %6,8a.
Gainontzeko dirua or-
daintzeko urteko 2.000
pezetako saria eskatu
behar izan die Ttipi-Tta-
pak Baztango irakurle-
ei. Aldizkari honetako
langile bat, aritu da etxez
etxe telefonoz deika eta
etxean harrapatu ez
zaienei karta bat bidali
die. Halere norbaitek ez
badu deirik edo karta-
rik jaso eta Ttipi-Ttapa
hartzen segitu nahi ba-
du aski du gure telefo-
nora deitzea: 948 63 11
88 (arratsaldeko 2eta-
tik 6etara) eta Amaiaz
galdetzea.

Azken 12 urteotan
Ttipi-Ttapa ia etxe gu-
zietara ailegatzea lortu
zen, gainera rebista guz-
tiak dohan ziren. Baina
dirulaguntzak nahikoak
ez direnez rebista ko-
bratzen hastea erabaki
zen. Batzuei ongi irudi-
tu zaie, bertzeek sor-

presarekin hartu dute
abisua. Dena den eran-
tzuna orokorrean arras
ona izan denez, aldez
aurretik eskerrak eman
nahi dizkizuegu irakur-
le guztiei.

Bego a
Sanzberrok
Emakume
Langilearen
saria jasoko du
Nafarroako Gobernuak
Almandozko Bego a

Sanzberrori emanen dio
hilabete honetan Ema-
kume Langilearen sa-
ria. UAGN sindikatuak
aurkeztu zuen bere ize-
na eta 29 hautagaien
artean saritua izan da.
Sari hauek emakume-
ak lan munduan sar-
tzeko bidean lagundu
dutenei zuzentzen zaiz-
kie. Bego a Sanzberrok
lau seme alaba ditu eta
nekazaritzan dihardu la-
nean.

BAZTAN
Kantiruki taldea
Arizkunenean
Azaroaren 18an Ipa-
rraldeko Kantiruki tal-
dea Arizkunenea Kultur
Etxean arituko da arra-
tsaldeko 8etan. Terexa
Garaikoetxea, Sylvie
Brust eta Sylvie Cher-
berok osatzen dute tal-
dea eta abesti ezberdi-
nak aurkeztuko dituzte,
euskarazko kantu za-
har eta berriak, rock-a,
fandangoa, balsak eta
abar. Folk Ametsetan zi-
kloaren azkeneko ak-
tuazioa izanen da. Ber-
t an  h i r u  emakume
hauek a capella , eu-
ren ahotsaz bakarrik ba-
liatuz abestuko dute, le-
henagoko eta oraingo
abestiak irudikatuz.

Baztango
Mendigoizaleak
Urriaren 18an Urdazu-
b i ra eta azaroaren
25ean Aizkolegira egi-
nen dira irteerak.

FLASHFLASH

Baztango irakurleek Ttipi-Ttaparengatik
2.000 pezeta ordaindu beharko dituzte urtero
Baztango Udalaren dirulaguntza nahikoa ez denez harpidetza kanpaina egin du aldizkariak

DIARIO DE NAVARRA

Bego a Sanzberro Nafarroako Gobernuan prentsaurreko batean.

BAZTAN IKASTOLATIK BIDALIA

Baztan Ikastolako haurrek oinez ibiltzeko arauak
ikasi dituzte berriki. Argazkian Elkar autoeskola-
ko Maite, galdera guziei erantzuten
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GGaazztteeeennddaakkoo
era guzietako

arropa

LLaanneerraakkoo arropa

BURKAITZEA
oossttaattuu

eerrrreetteeggiiaa
Zugarramurdiko bidea, 3 km.
✆ 948 599280 • URDAZUBI

BURKAITZEAEskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, ☎ 948 580 013
ELIZONDO

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

Rakel GO I

Ana Mari Marin Elizon-
doko alkate juradoak as-
palditik zuen gogoan he-
rrian museo etnologikoa
egitea. Azkenean lan
handia egin ondotik Txo-
koto auzoan dagoen Pu-
r iosenea,  ˙Moruen
Etxea¨ izenarekin eza-
gutua, 15 urtez ematea
lortu du. Iturria-Reparaz
familiarena da etxea eta
berriki zesioaren sina-
keta egin dute. Ana Ma-
ri Marinen erranetan mu-
seoa Elizondon egonen

bada ere, bailara guz-
tiarendako izanen da.
Museoari Jorge Oteiza
izena jarriko diote es-
kultorearen omenez.
Eduardo Zubikoa arki-
tekto Elizondarra ardu-
ratuko da proiektua egi-
teaz. Bere erranetan
˙museoak balio bikoi-
tza izanen du, barnean
dagoenarena eta etxe-
aren arkitekturarena¨.
Ana Mari Marinen ustez
heldu den urteko egu-

berrietarako museoa bu-
katua egonen da.

BAZTAN

Anizen bertso
afaria izanen da
Anizko elkarteak aza-
roaren 24rako bertso
afaria antolatu du. Ber-
tsolariek giro ederra sor-
tuko dute elkartean ber-
tan. Era berean Anizko
Elkartearen eguberrita-
ko loteria salgai dago
jadanik.

Antxitonea
trinketean
gaupasa
azaroaren 24an
Azaroaren 24an, larun-
batarekin, gaupasa egi-
nen da Antxitonea trin-
ketean. Erratzuko Ufes-
tuek eta Sunbillako Ja-
lisko Band musika tal-
deek joko dute, arra-
tseko 12:30etatik aitzin.
Sarrera debalde izanen
da. Oporren ondotik ire-
kiera besta izanen da
azaroaren 24koa.

1935eko kinto
besta
Almandozko Beolan bil-
duko dira abenduaren
9an, igandea, Zugarra-
murditik Berara 1935e-
an sortutako kintoak.
Izen emateko epea
abenduaren 3an akitu-
ko da, 948 580155 te-
lefonoan (Felix Mena).

Elizondoko museo etnologikoa
“moruen” etxean egonen da
Iturria-Reparaz familiak Puriosenea etxea utzi du museoa bertan egiteko

RAKEL GO I

Oronozko saihesbideko lanak martxa ederrean doazi. Lehenengo argazkia Arraioztik hurbil egina dago eta bigarrena Askape-
ko Harrobiaren bihurgunean. Zozaia inguruan lur aunitz mugitu dute ere.

FLASH

Puriosene-
an, Txoko-
ton, museo
etnologi-
koa eginen
da laster.
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A a Mari eta Fred

Azilaren 25ean, igan-
dearekin, Santa Katali-
na ohoratua izanen da.
Olhaldeko kaperan bu-
rutuko da meza goize-
ko 10:30etan herriko
kantariekin. Mezatik le-
kora Baratxartea jate-
txearen aitzinean Mu-
txikoak dantzatzeko ma-
nera izanen da. Ahatik
besta larunbatean ha-
siko da. Urtero bezala
tripotx jatea prestatuko
dute Baratxartekoek eta
gaua alaitzeko Tote Mi-
txelena izanen da mu-
sikari. Larunbat arra-
tsean afaltzeko edo
igandean bazkaltzeko
hobe aitzinetik lekuak
atxikitzea.

Usategietako
xareak bilduak

Azilaren 4ean bildu
zituzten Sarako Usate-
gietako xareak. Uso au-
nitz pasatu da, bainan
usozaleek ez dute den-
bora alde izan. Haize
hegoarengatik uso gu-
tti sartu dira xareetan.
Halere, joan den urteko
kopurua doblatu dute,

zortzi dozena atxema-
nez.

Pilota kontu
6. aldiko Pleka trin-

ketean pala txapelketa
antolatu da. Abenduan
hasi beharra da eta hil
hunen 25a arte izen
ematen ahal da (160 li-
bera) 0559542206 zen-
bakian. Hiru maila osa-
tuko dira gehi maila bat
neskentzat. Bertzalde,
Euskal Herriko Pasaka
txapelgoko kanporake-

ta batzuk Plekan joka-
tuko dira, azilaren 25ean
eta abenduaren 2an.

Laborariendako
asurantzak

Urriaren 27an Sara-
ko laborantza kutxak
(CLAMA) ezohiko bil-
tzar nagusia egin zuen
heldu den urtean izanen
diren asurantza neurri
berrien esplikatzeko.
Alabainan, orain arte la-
borariak babesten zi-
tuen legea 1966eko zen,

eta lege horren arabe-
ra, ezbeharrak asura-
tzaile pribatu batek har-
tzen zituen bere gain.
Hemendik goiti, dozie-
rrak Asurantza Soziala-
ren peko den MSA-k ku-
deatuko ditu. Desber-
dintasun handia da sis-
tema horrekin labora-
riek eguneroko ordain-
sariak eskuratzen ahal-
ko dituztela, lehen ez
bezala. Hitzarmen al-
daketak urtarrilaren
1etik goiti eginen dira.

SARA

Santa Katalina ohoratua izanen da
azilaren 25ean Olhaldeko kaperan
Usategietako xareetan bederatzi dozena uso atxeman dituzte aurten

ARTXIBOKOA

Azilaren 25ean meza ospatuko da Olhaldeko kaperan.

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest

Inportaziozko lehen kalitateko bakailu gazitua
Bakailu gezatua eta kongelatua, erabiltzeko prest

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

Egur loteak
Egur loteak erosi nahi
dituzten Saratarrek ize-
na eman behar dute He-
rriko Etxean abendua-
ren 7a baino lehen. Lo-
te bakoitza 400-500 li-
bera kostako da eta
usaian bezala, sortea
eguberri aitzineko igan-
dean eginen da, aben-
duaren 23an.

Behi esnedunak
Behi esnedunen haz-
kuntzan ari diren labo-
rar iek dirulaguntza
gehiago erdiesteko es-
kubideen emendakina
galdetzeko txosten be-
reziak hartzen ahal di-
tuzte Herriko Etxean
azaroaren 30a aitzin.

Bi lasterkaldi
Larresoron
Joan den azaroaren
4an, igandearekin, bi
lasterkaldi antolatuak zi-
ren Larresoron. Dene-
tan, 150 lasterkari lehia-
tu dira 5 edo 11 kilo-
metroko ibiladietan. In-
guruko lasterkaldi gehie-
netan bezala, Sarata-
rrak ere hor ziren eta ai-
patzekoa da Ramuntxo
Lamothe-ek ibilaldi lu-
zeenean eskuratu hiru-
garren tokia. 

Errugbia
Ematen du entrenatzai-
learen kargutik kentze-
ak on egin diola Sara-
ko Izarrari, azken emai-
tzak baikorrak izan bai-
tira. Urriaren 28an Sa-
rako bi taldeek Biarno-
ko Goes herrian iraba-
zi zuten: lehenak 3-43,
bigarrenak 7-56. Ondo-
ko astean ere emaitza
ona izan da lehen tal-
dearentzat, 18-6 nagu-
situ baitzaio Urru ari.
Aldiz, bigarren taldeak
garaipena eskura iza-
nik ere, 17-21 galdu du.
Azaroaren 11n jokatu
beharra zuten Kanbo-
ren aurka. 

FLASH

✆ 948 63 11 88
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Ihintza, Angela eta Eneko
12 eta 13 urteko gaz-

teek drogaren kontrako
ekitaldi batean parte har-
tu zuten urriaren 24an.
Gazteri Argibide Puntu-
ak antolatu zuen zoin-
gehiagoka bat haurrak
arazo horri sentsibilisa-
tzeko. Jean Pierre Ibar-
boure Azkaingo axuen-
taren arabera ˙orain,
gero eta gehiago, gaz-
tetxoak pozoin horien
kaltetuak eta presoak
dira. Buraso, erakasle
eta hautetsien egin bi-
dea da ifernu hortarik
haur gazteen begira-
tzea. Jokoa antolatua
izan da haurrek jakin de-
zaten zoin diren drogak
ekartzen dituen ondorio
dorpe eta pisuak¨.

Joko hortan haurrek
orgatxo bat ahal bezain
fite eraman behar zu-
ten, barnean droga itxu-
ratzen zuen pertsona
(Dani le Tapia, herriko
axuenta) ezarria zela-
rik. Joelle Daubas an-
tolatzaileak bazuen zer
egin egun hartan. Jo-
koaren ondotik Jean-
Louis Laduche auzape-

za, Zubia elkarteko Vig-
naud eta Molies Jaunak
eta haur guziak herriko
etxean bildu ziren kra-
kada baten inguruan.

Euskal kantu
eta liburuak

Euskal Kultur Era-
jundeak eta Herriko
Etxeak, Hizkuntza gu-
ttituen urte Europearra
dela eta antolatua, aza-
roaren 6an Azkaingo hi-
ru eskoletako elebidun
haurrak (Ikastola, An-

dre Dena Mari eskola
eta eskola publikoa) li-
burutegian elkartu ziren.
Euskaraz irakurtzeko
eta kantatzeko gogoa
emateko helburua zu-
ten. Bi lan taldetan ba-
natu ziren haurrak. Le-
henak Kattalin Totori-
carekin liburu bat nola
hautatu, nola irakurtu
eta olerki bat ezagutzen
ikasi zuten. Bigarrena,
Daniel Landart-ekin,
Kantuketan CD-roma-
rekin kantuz aritu ziren.

Dantza 
Ikasleak elkarteak

helduentzat dantza kur-
tsoak hasiko ditu ortzi-
raletan Jauregian, izen
emaite aski baldin ba-
da. Bi talde izanen dira:
Lehenak Hegi, Axuri
Beltza, Lantzeko Ihau-
teria, eta Fandangoa
ikasiko ditu. Bigarrenak
Fandango, Arin-Arin,
Larrain, Jota eta beste
batzu. Xehetasun gehia-
gorentzat: 05 59 54 09
12 (Be at edo Sylvie).

Gazteri Argibide Puntuak drogaren
kontrako eguna antolatu du
Bertzalde, hiru eskoletako haur elebidunak liburutegian elkartu ziren

AZKAIN

ENEKO

Haurrek drogak ekartzen dituzten ondoriak jakin zituzten, jokuaren bidez.

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

☎ 948 63 10 03
Fax: 948 63 10 03

Alkaiaga Ind.•Baldrun, 8 • LESAKA - BERA

Eguzkitik babestekoak (elektriko edo eskuzkoak) • Toldo mugikorrak •
Igerilekuetako sareak • Kamioentzako toldoak • Estutzeko uhalak •
Aluminio, PVC, Egurra eta Seguridadekoak • Motorizatuak pertsianak
altxatu eta jausteko • Kontraleihoak • Estoreak • Eulien kontrakoak…

PERTSIANAK
ERA GUZIETAKOAK, MOTORIZATUAK, ESTOREAK

GOZOTEGIA
OKINDEGIA

Duela gutti, bi aste
Senegalen iragan di-
tuzu. Zer egitera jo-
an zinen?
Euskadi-Senegal ize-
neko elkarte batekin
joan nintzen. Urte gu-
ziz elkartea harat joa-
ten da paludismoaren
kontra tratamenduen
eskaintzeko. Bidaia
Urrian egiten da euri-
teen ondotik eta sa-
soin hartan da erita-
suna gehienik zabal-
tzen.
Zoin zen zure lana?
Hango farmazian ari
nintzen. Medikuak ere
baziren, haiek ordo-
nantziak prestatzen zi-
tuzten eta guk erre-
medioak saltzen.
Irudi azkarrak atxiki
dituzu?
Haur baten sortzea
ikusi dut lehen aldiko.
Garbitasun kondizio-
ak ez dira hemengo-
ak bezalakoak eta be-
ren kultura arras des-
berdina da. Emaztea-
ren amak ez du sor-
tzea begiratu behar,
izeba edo senarraren
ama aldiz hor dira la-
guntza ekartzeko.
Emazteak aldiz ez du
erakutsi behar sofri-
tzen duela eta haurra
sortu eta gero etxerat
sartzen da lehen bai-
no lehen. Plazenta lur-
peratzen dute gizona
edo emaztearen bai-
tatik datorren guzia be-
zala.

¥Paludismoaren
kontrako
erremedioa
eman dugu
Senegalen¨

PERTSONAIA
Angela JORAJURIA
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Franck DOLOSOR
Azilaren 8an, es-

kualdeko hainbat hau-
tetsi, hauen artean gu-
reak bildu ziren SCOT
proiektuaz mintzatzeko
Sarako Omordian. La-
purdi hegoaldeko era-
kunde publiko eta insti-
tuzio guzien ideia eta
asmoak bilduko lituzke
proiektu zabal honek.
Bizpahiru urteko epea
beharko da dena mar-
txan emateko. Gehie-
nentzat desmartxa in-
teresgarria da bainan
kezkatuak daude zon-
bait kontseilari zeren he-
rri txikiek beren pode-

rea galtzen ahal bailu-
kete beren ustez. Ere-
muz Senpere baldin ba-
da herririk zabalena es-
kualdean, kezka sortzen
da kostaldean eraikitzen
den etxegintza soziala
gurerat ekartzen ahal-
ko bailitake. Ondoko hi-
labeteetan asmo hunek
zer erran haundia piz-
tuko du, SCOTak he-
rrietako gai frango hun-
kitzen baititu ondarki-
nen biltzea bezala.

Bide, zubi eta
bide bazterrak

Herriko etxeak bere
aurrekontuaren %5a ba-

liatuko du aurten ere bi-
de, zubi eta bide bazte-
rrak plantan atxikitzeko.
Lan haundia dudarik ga-
be zeren Senperek 6
500 hektarako hedadu-
ra baitu, 128 kilometra
baserri bide eta 105 ki-
lometra herri bide. Oro-
tarat 800.000 libera ba-
liatzen dira 4 lan egite-
ko nagusiki: bideak gu-
dronatu , zubiak berritu,
baserri bideak harriz arri-
matu eta bide bazterre-
tako belarrak moztu.

Lan hauen artean,
Zaldubiako zubia berri-
tu da duela guti. 3 as-
tez, urguriko zubia he-

tsi zuten burdinezko zo-
la berritzeko. Lan hauek

27.000 liberako gostua
izan dute. 

SCOT lurralde antolaketa koherentea
eskema sortzen ari da eskualdean
800.000 libera gastatuko dira aurten bide, zubi eta bide-bazterrak zaintzeko

SENPERE

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

MIGUEL JATETXEA
Ibardingo Lepoa
✆ 948 631209

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

✆ 948 581807 • 948 581853

abokatua

Altzate 17
BERA

✆ 948 630 763

Alberto
RETEGI
Alberto
RETEGI

STUDIO DE LA NIVELLE

Klasetako bazkari eta afaria andana izan da azken aldian. Urriaren 27an, 35 (ezkerrean) eta 50 urte betezen dutenak bildu ziren
Aintziran eta Arozena jatetxean, eta azilaren 3an 55 urteko senpertarrak (eskuinean) elkarretaratu ziren Mendionde ostatuan.

STUDIO DE LA NIVELLE

Ez zitzaion balentria ttikia Unairi aitatxi eta ama-
txiren baratzean 3 kilo eta 750 gramako jateko be-
tarraua biltzea.



EZKONTZAK

herriz herri

2001/11/15 ¥ 314. zbk. 

23

JAIOTZAK HERIOTZAK
Maialen Jaurena Etxart, Urdazubikoa,
abuztuaren 22an.
Egoi Zelaieta Gamio, Elizondokoa, urria-
ren 15ean.
Kattalin Lizarreta Insausti, Iruritakoa,
urriaren 5ean. 
Joanes Altxu Urtasun, Oronoz-Mugairi-
koa, urriaren 26an.
Soraya Gimenez Jimenez, Elizondokoa,
urriaren 29an.
Iker Iparragirre Opoka, Doneztebekoa,
urriaren 4an.
June Azpiroz Iguzkiagirre, Igantzikoa,
urriaren 30ean.
Jon Etxepeteleku Burgete, Lesakakoa,
irailaren 17an.
Kattalin Odriozola Mujika, Lesakakoa,
urriaren 29an.

R gulo F lix Barazabal Zugarramurdi,
Azpilkuetan, urriaren 24an, 86 urte.
Pedro Goia Zozaia, Arantzakoa, urria-
rem 14an, 76 urte.
Jose Maria Aineto Sansi ena, Lesa-
kakoa, urriaren 25ean, 80 urte.
Angela Igoa Irigoien, Lesakakoa, urria-
ren 29an, 90 urte.
Teodoro Huarte Arburua, Lesakakoa,
urriaren 29an, 95 urte.
Fermina Ordoki Almandoz, Arantzakoa,
urriaren 31n, 81 urte.
Enkarni Matxikote Irigoien, Igantzikoa,
azaroaren 3an, 46 urte.
Francisca Sarratea Ustariz, Legasakoa,
azaroaren 4an, 89 urte.
Jose Maria Eratsun Otxandorena, Zu-
bietakoa, azaroaren 7an, 85 urte.

✆ 900 704704

FUNERARIA
ZERBITZUAK
LESAKA-DONEZTEBE

24 ordutako zerbitzua
Iruñea-Donostia-Irungo ospitaletik

edozein herritara trasladoak
Tfnoa 948 637404......................LESAKA
Tfnoa 948 450475..............DONEZTEBE
Tfnoa 948 580971......................BAZTAN

FUNERARIA
ZERBITZUAK

Juan Jose Eugi Arretxea eta Itziar Ga-
mio Arregi, Iruritakoak, urriaren 22an.
Carlos Maiza Iturbide eta Maria Beatriz
Go i Olangua, Iru akoak Elizondon, urria-
ren 29an.
Jose Manuel Suarez Velau eta Ana Isa-
bel Lertxundi Sansi ena, Cabes (Por-
tugal)  eta Elizondokoa, urriaren 30ean.
Antonio Organbide Go i eta Celine Te-
lletxea, Baigorri eta Baionakoak, Elizon-
don, azaroaren 2an.
Angel Maria Ballarena Hualde eta Ma-
ria Isabel Goienetxe Etxenike, Elizondo
eta Iruritakoa, azaroaren 3an.
Jose Luis Etxeberria Lekuona eta Mi-
ren Josune Terreros Garcia, Bera eta
Lesakakoa, urriaren 27an.
Berta Mihura Garate eta Alberto Vera
Beorlegi, Leitza eta Iru ekoa, azaroaren
3an.
Angel Urtxegi Telletxea eta Estibaliz
Urra Garro, Igantzi eta Lesakakoa, urria-
ren 27an.
Fermin Etxarte Antzizar eta Ainhoa Te-
lletxea Maritxalar, Lesakakoak, irailaren
29an.
Pablo Turumbay Izurdiaga eta Bakarne
Atxukarro Estonba, Iru ea eta Irungoa
Lesakan, irailaren 15ean.
Jon Imanol Antzizar Zeberio eta Ileana
Tommasi Martinez, Hondarribikoak Le-
sakan, urriaren 20an.
Alfredo Angel Jose Aranguren Pelleje-
ro eta Nuria Mateos Pulido, Lesaka eta
Donostiakoa, urriaren 31n.

Enkarni MATXIKOTE IRIGOIEN
Nondik aterako dugu indarra? nondik atera kemena?
udazkeneko usoen antzera joan zara Enkarni gurea
orain gaude ezin kontsolaturik bihotzean dugun pena
Piedadeko Amaren altzoan har ezazu atsedena.

ZURE FAMILIA, Igantzin, 2001eko azaroaren 3an.

Mila esker une latz hauetan gurekin egon zareten guziei.

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

✆ 948 599 131 - URDAZUBI

HHHH....   LLLLooooppppeeeezzzz
iiii tttt uuuu rrrrgggg iiii nnnn tttt zzzz aaaa

■ Kalefakzioa
■ Gas Instalazioak
■ Iturgintza industriala
■ Ureztatze sistemak

Tel.: 948 45 21 26
Mug.: 617 34 99 44

NARBARTE
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Aizkolarien finala ez
zen Getxoko Andra Ma-
ri probalekuko ikuskizun
bakarra izan urriaren
28an. Ondotik, Inaxio
Perurena, I akiren se-
me gaztearen erakus-
taldia etorri zen. 17 ur-

teko harrijasotzaile gaz-
teak bi aldiz berdindu
zuen bizkar gainean 230
kiloko harri errektangu-
larra. Aitzinetik, 170 ki-
loko zilindroa eta 200 ki-
loko errektangularra era-
bili zituen berotzeko. 

Gero 230 kilokoari
heldu zion. Behin altxa-
tuta marka egina zuen
leitzarrak, baina aitzi-
neko marka saioetan be-
zalaxe, bigarren aldi ba-
tean saiatu eta berriz
ere berdindu zuen, ikus-

leen txalo artean. Mi-
nutu eta 55 segundu be-

har izan zituen bere la-
nak egiteko.

Celestino Aranguren
noaindarra nagusitu zen
urriaren 28an Berako
Gure Txokoa elkarteak
hogeitabatgarren aldiz
antolatutako Lizuniaga-
ko igoeran.  40 urteko
korrikalariak 17  24  be-
har izan zituen proba-
ren 4.900 metroak egi-
teko. Honela, senior ka-
tegorian irabazteaz gain,
beteranoetako garaipe-
na eta marka berria lor-
tu zuen, 1989an Jose
Ignacio Sodupek egin-
dakoa 16 segundutan
hobetuz. 

Celestino Aranguren
aisa nagusitu zen 55 ko-
rrikalarien artean, mi-
nutu erdiko abantaila
atera baitzion bigarren
izan zen Ramuntxo La-
mote saratarrari. Hiru-
garren postua Fernan-
do Etxegarai beratarra-
rentzat izan zen. Jesus
Mari Ruiz doneztebarra
seigarren postuan sar-

tu zen. Beteranoen ar-
tean, erran bezala, Ce-
lestino Aranguren bera
nagusitu zen. Amasako
Jose Ramon Galarraga
izan zen bigarren eta

Bautista Manterola irun-
darra hirugarren. 

Nesken artean, es-
pero bezala, Maika Ariz-
tegi iturendarra nagusi-
tu zen (22  02 ). Marisol

Martinez beratarrak 33
segundu gehiago behar
izan zituen. Angeluko
Nicole Doyhambeherek
osatu zuen podiuma.
Belen Guerra igantzia-

rra eta Adela Arlegi le-
sakarra ailegatu ziren
laugarren eta bosgarren
postuan. Maika Arizte-
gi iturendarrak sei aldiz
irabazi du Lizuniagako
Igoera, azkeneko hiruak
segidan, baina duela sei
urte egin zuen markatik
urrun gelditu zen. 

Junior mailan bera-
tarrek osatu zuten po-
diuma. Jon de la Cru-
zek denbora bikaina
egin zuen (20  37 ) eta
garaile suertatu zen. Bi-
garren postua Mikel Jau-
renarentzat izan zen (22
38  eta hirugarrena
Gwendal Larquerentzat
(22  51 ).

Senior mailako erre-
korra (16  13 ), 1982an
egin zuen Peio Garinek
eta geroztik inor ez da
hurbildu marka horreta-
ra. Beraz, 20.000 pe-
zetako sari berezia
eman gabe gelditu da
aurtengoan ere.

Celestino Aranguren korrikalari noaindarrak
irabazi zuen Lizuniagako XXI. Igoera
Maika Ariztegi iturendarra gailendu zen emakumezkoen artean

LEGARRA

Lizuniagako XXI. Igoerako gizasemeen senior eta junior mailako podiumak.

ttipi-ttapa • kirola

ATLETISMOA

HERRI KIROLA

230 kiloko harria bi aldiz jaso
zuen Inaxio Perurena gazteak
17 urterekin marka ikaragarria lortu du I akiren semeak

GARA

Inaxio Perurena, 230 kiloko harria berdintzen.
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Donato Larretxea
aranztarra azpitxapel-
dun izan zen urriaren
28an Getxon, Euskal
Herriko Aizkolari txa-
pelketa nagusiaren fi-
nalean. Ustegabeko txa-
pelduna Joxe Mari Ola-
sagasti igeldoarra izan
zen. Ongi prestatua da-
goenean hagitz zaila da
igeldoarrari irabaztea
eta hori erakutsi zuen fi-
nalean. Donatori minu-
tu terdiko aldea atera
zion azkenean eta fa-
borito ziren Pe agari-
kano eta Nazabal kasik
hiru eta lau minutu gi-
belean utzi zituen.

Hasieran dirua Na-
zabalen alde atera zen,
baina lehendabiziko ka-
naerdikoetan Donato
Larretxea zen aitzinetik.
Denbora guttian zulo
handia egin zuen aranz-
tarrak. Bigarren kana-
erdikoan minutu erditik
goitiko abantaila zuen
eta 60 ontzako lehen-
dabiziko bi enborretan
eta lehendabiziko oin-
bikoan mantendu egin
zuen abantaila. Gibele-
tik, Nazabal, Pe agari-
kano eta Olasagasti ze-
biltzan postuak tarteka-
tuz. Lan erdietara aile-
gatzerakoan, ordea, be-
te egin zen Donato eta
bertzeak gainera etorri
zitzaizkion. Lan erditan
Olasagasti zen aitzine-

tik, baina segundu ba-
kar batera zuen Naza-
bal, zortzira Larretxea
eta Pe agarikano ha-
mabi segundura. Kon-
tuak estu beraz. Ordu-
rako azken postuan ez
gelditzeko lehia baka-
rrik gelditzen zitzaien
Senosiain eta Felix Etxe-
berria sunbildarrari.

LARRETXEAK HOBERA

EGIN ZUEN AZKEN

ENBORRETAN

Bigarren zatian goiti
etorri zen Joxe Mari Ola-
sagasti. Hirugarren oin-
bikoan sekulako aldea
atera zien gainerakoei,
eta garbi ikusi zen, bu-

kaera bitarte irauten ba-
zuen, txapela berriro ere
Igeldora itzuliko zela.
Larretxeak jota zirudien
eta nabarmen egin zuen
beheiti. Bigarren postu-
rako Nazabal eta Pe-
agarikanoren arteko

lehia hasi zen orduan.
Olasagasti abantaila
handitzen hasi zen, eta
ez zuen inolako arazo-
rik ikusten Pe a eta Na-
zabalekin, hauek ere be-
tetzen ari baitziren. 

Baina Larretxeak
ezustekoa emateari ekin
zion, berriro ere erre-
kuperatu eta hoberantz
egin baitzuen. Argi ze-
goen azkenerako Na-

zabal Pe agarikanoren
gibeletik geldituko zela
eta azkenean, Donatok
biak pasatu eta bigarren
akautu zuen, Olasa-
gastiren gibeletik. Meri-
tu handiko azpitxapel-
keta izan da aranztarra-
rentzat, gerrietako mina-
rekin ibili baita azken al-
dian: ̇ Ni lasai etorri naiz,
ez nintzen faborito. Ge-
rrietan arazoak izan di-
tut eta ez dut behar be-
zala entrenatu, baina us-
te dut maila polita eman
dudala¨. Pe a izan zen
hirugarren, Nazabal lau-
garren, Senosiain bos-
garren eta Felix Etxe-
berria seigarren.

25kirola • ttipi-ttapakirola

Olasagasti nagusitu da Euskal
Herriko Aizkolari txapelketan
Donato Larretxea azpitxapeldun izan zen urriaren 28ko finalean

Rafa Maritxalar
korrikalaria nagusitu zen
urriaren 28an Lakun-
tzako V. herri lasterke-
tan. Lesakarrak 31  24
behar izan zituen 10 ki-
lometroko ibilbidea osa-
tzeko, bigarren izan zen
Antonio Etxeberriak bai-
no 20 segundu guttia-
go. Guzira 360 korrika-
larik hartu zuen parte
herri lasterketan. Aisa
irabazi arren, Rafa Ma-
ritxalar ez zen gustora
gelditu, erritmoari ezin
eutsiz ibili baitzen. Mar-
ka onenetik urruti geldi-
tu zen Maritxalar. Aste
hondar honetan Beho-
bia-Donostia proban
parte hartu du lesaka-
rrak, neguko denboral-
diaren prestaketa gisa-
ra. Kros denboraldi ona
egin eta otsailerako sa-
soi puntu onena hartu
nahi du Maritxalarrek.

Lau terdiko
txapelketa
Azaroaren lehen aste
hondarrak baztandarrik
gabe utzi zuen lau ter-
diko txapelketa. I aki
Otxandorena oronozta-
rrak 7-22 galdu zuen Ar-
mendarizen kontra eta
Mikel Go ik eman zuen
ustegabekorik handie-
na, Otaegiren kontra 15-
22 galdu ondotik. Aste
hondar honetan sartu-
ko dira jokoan Inaxio
Errandonea eta Asier
Olaizola. Biek partida
zailak izanen dituzte. Al-
kaiagakoa, Patxi Ruiz
eta Abel Barriola leitza-
rraren arteko irabazle-
aren kontra ariko da. Ba-
rriolak aunitz sufritu zuen
Berasaluze VIII gaindi-
tzeko baina Ruizen kon-
tra aritzeko txartela lor-
tu zuen. Goizuetarra,
berriz, bere lehen par-
tidan, Armendariz eta
Belokiren arteko nor-
gehiagokako garailea-
ren kontra ariko da. Ez
du errexa izanen!

PILOTA FLASHHERRI KIROLA

1. OLASAGASTI 1’09” 3’13” 5’40” 8’37” 12’42” 17’28” 22’17” 27’00” 30’20” 34’14” 36’30” 39’21”
2. LARRETXEA 1’07” 2’36” 5’10” 8’03” 12’11” 17’36” 23’54” 29’33” 33’17” 36’30” 38’30” 40’47”
3. PEÑAGARIKANO 1’17” 3’14” 5’41” 8’39” 12’54” 17’40” 22’55” 28’49” 32’47” 36’21” 38’54” 42’17”
4. NAZABAL 1’17” 3’04” 5’41” 8’47” 12’34” 17’29” 22’47” 28’28” 33’03” 37’08” 40’02” 43’12”
5. SENOSIAIN 1’23” 3’27” 6’22” 9’36” 14’41” 20’42” 27’30” 34’04” 38’44” 42’20” 45’30” 48’15”
6. ETXEBERRIA 1’22” 3’21” 6’13” 9’57” 15’02” 21’30” 27’48” 34’26” 38’43” 42’57” 45’46” 48’32”

54 54 60 60 72 72 72 72 60 60 54 54

GARA

Joxe Mari Olasagasti lana akautu eta segidan, semearen besarkada jaso-
tzen. Laugarren txapela da igeldoarrarentzat.



Onddo talde beratarra-
ren diska berria salgai
dago jadanik. Joseba Ira-
zokiren taldeak euskal
pop berriaren doinuak jo-
rratu ditu, musika la-
saietatik hasita, beste-
tako musikaraino. 10
kantuz osaturik dago
˙Errepideak ez ditut mai-
te¨ izenburuko diska:
˙ Japon ia r  neska ¨ ,
˙Oker¨, ̇ Jeloskor¨, ̇ Lu-
zaroan zu gabe¨, ˙Du-
txan edo ohatzean¨,
˙Beldurra arnastu¨, ̇ Be-
larriak bero¨, ̇ Gau txo-
ria¨, ̇ Kutsatuta¨ eta dis-
kari izenburua ematen
diona. Abestien musika
eta hitzak Joseba Irazo-
kik berak egin ditu. I igo
Telletxeak baxua eta
tronpeta jo ditu, Igor Te-
lletxeak Bateria, Ibai Go-
gorzak saxofoia eta per-
kusioa, Mikel Zubietak
saxofoia eta Aratz Uriak
bibolina jo du. Gaztelu-
peko Hotsak zigiluak dis-
ka ekoiztu du. Bortzirie-
tako taldearen lehenda-
biziko diska da hau.

˙Errepideak ez ditut maite¨

GAZTELUPEKO HOTSAK

Onddo

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa

DISKAK

BASERRIA

AGENDA
egunez
egun

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 3.900 pta.

Zerri gizena
(95-100): 168,5 pta/k.

Zerramak:
109/111 pta./kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra 540
1.koa 520
2.koa 500
Urruxak: Pta/kg. Kanal
Extra 550
1.koa 530
2.koa 510

Oharra: Prezioak 200-
230 Kg. kanalean pisa-
tzen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak
36.000 eta idixkoak
29.000 Pta.

Mestizoak: urruxak
36.000 eta idixkoak
34.000 Pta.

Zaldikoak: Pta/k
Sortuberriak: 510/520
Zaldi-behorrak: 330/340

Bildotsak: Pta/k
6-8 kilokoak: 1.375-1.425
8-10 kilokoak: 1.250-1.300

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Urriaren 19tik 26rako prezioak)

.
g KONTZERTUAK

GOIZUETA
Azaroaren 24ean Lau Itzal,
Asgarth eta Betagarri taldeak
udal pilotalekuan,
Gaztetxearen 10.
urteurreneko ekitaldien
barnean.

ELIZONDO
Azaroaren 18an Kantiruki
taldea (Iparraldeko ahotsak)
Arizkunenean, arratseko
8etan. 2001eko Folk
Ametsetan Zikloaren barne.

BERA
Azaroaren 23an kontzertuak
Beran. Arratseko 10etan
Kematxe taldea Bidaxka
ostatuan. 11etan Irats taldea
Zizka ostatuan eta 12etan
kontuz taldea Pui ostatuan.

g ERAKUSKETAK

LESAKA
Azaroaren 20tik
abenduaren 2ra Kepa
Pikabea presoaren margo
erakusketa Arrano elkartean.

g ZINEMA

LEITZA
Azaroaren 16an 22.30etan
˙El C rculo¨ filmea.
Azaroaren 18an 19.30etan
˙El C rculo¨ filmea.
Azaroaren 23an 22.30 etan
˙Shrek¨ filmea.
Azaroaren 25ean 22.30etan
˙Shrek¨ filmea.
Azaroaren 30ean 22.30etan
˙Gente Pez¨ filmea.
Abenduaren 1ean
19.30etan ˙Gente Pez¨
filmea.

g ANTZERKIA

BERA
Azaroaren 18an Ander
Lipus-en ˙Minutu bakarra¨
Bidaxka ostatuan arratseko
8etan. III. Kafe Antzerki
Zikloaren barnean.

TELEBISTAKO TXOKOA

Irailean denboraldi berriari ekin
genionetik hainbat saio ikusi ahal
izan duzue. Eguneroko albistegia,
astelehenero kirol munduaren be-
rri ematen digun Jokoa Solas eta
bertzainbat programa berexi, Kan-
tuketan erakusketari eskeinitako
bi saio berexiak edo Hego Afrika-
ko Tygerberg abesbatzaren kon-
tzertuenak, batzuk aipatzeagatik. 
Baina bada garaia, ttipi-ttapa te-
lebistaren bertze klasiko  bateri
ateak berriz ere idekitzeko. Herriz
Herri saioari buruz ari gara noski. 
Heldu den astean hasiko duen
denboraldi berri honetan zenbait
aldaketa izanen ditu saio honek.
Pantailan ikusiko ditugun aurpe-
giak aski ezagunak izanen dira,
Joseba Olagaraik, Enara Arroba-

rrenek, Arkaitz Mindegiak  da-
goeneko hainbat erreportai eskeini
baitigute beraien herriko kontuen
berri ematen. Eta hain zuzen ho-
rixe izanen da aurtengo desber-
dintasunetako bat, beraien he-
rrietan gertatzen denaz gain, ber-
tze herrietara eginen baitute sal-
to, ahal eta gai eta kontu gehien
erakusteko asmotan. Honela, he-
rri guziek izanen dute tokia herriz
herri saioan, beraz zeozer konta-
tzeko edo erakusteko baldin ba-
duzu deitu ttipi-ttapara. Bertze al-
daketa, egunarena izanen da, orain
asteazkenetan izanen baita herriz
herri. Gure programazioaren erre-
pikapenek ere aldaketak izanen
dituzte. Arratsaldeko 5etako erre-
pikapena, 3,30etan eginen da.

HERRIETAKO KONTU BITXIAK BERRIZ ERE

Herriz herri saioa azaroaren
21ean bueltatuko da TBra

26
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Euskal alfabetoa iruditan

Gatuzain

Patricia Martinon

LIBURUAK

AGENDA
egunez
egun

Gatu Berdeak, Gatuzain argi-
taletxearen haur sailak, bi li-
buru aurkeztu ditu "hiru urtetik
gorako haurrendako": Euskal
Alfabetoa Iruditan eta Puxka.
Lehen liburua, izenak nabar-
menki adierazten duen gisara,
"alfabeto" bat da, hitzari da-
txekion marrazki batez lagun-
durik. Alfabetoa osatzeko me-
todologiari doakionez, Ipar Eus-
kal Herriko euskara batutik abia-
tu dira . Horrela hizki bati hiru
sail erantsi dizkiote, gauza, ani-
malia eta Euskal Herria zentzu

zabalean hunkitzen duen kon-
tzeptu bat, mitologia, ohitura...
Hitzak hautatu ondoren, Lon-
txo Iriarte marrazkilariarenga-
na jo eta hark ilustrazio lanak
egin dizkio liburuari. Liburua
"koloretsua" da, azal gogorrak
ditu, marrazkiak alaiak dira eta
kalitatekoak, erakargarriak. Hiz-
kuntzari dagokionez Ipar Eus-
kal Herriko hitzak dira errefe-
rentzia nagusia. Gatuzainek
1.000 ale argitaratu ditu eta 70
liberan (1.700 pezeta) dira sal-
gai.

g SOLASALDIAK

ETXALAR
Azaroaren 19an ˙Euskara
Europan¨ mintzaldia
eskainiko du Koldo
Gorostiaga
europarlamentariak.

BERA
Azaroaren 20an
˙Euskaldunak munduan¨
mintzaldia eskainiko dute
Fermin Munarriz eta Martin
Garitano kazetariek.

AZKAIN
Azaroaren 22an euskararen
egoera Nafarroan aztertuko
du Andres I igo
euskaltzainak. 

SARA
Azaroaren 27an euskararen
osasunari buruz solasean
ariko da Koldo Zuazo
erakaslea.

LESAKA
Azaroaren 23an
˙ Euskararen historia eta
gaur egungo egoera
Nafarroan¨ solasaldia
eskainiko du Erlantz Urtasun
historialariak Arranon,
19:30etan.

BERA
Azaroaren 16an Historiak
Nafarroan Literaturan eman
duena solasaldia Joxe
Miguel Bidador-en eskutik
Iamotenean, 18:30etan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

Azaroaren 12tik 18ra

Arantza, Narbarte, Elizondo

(Lezaun), Urdazubi eta Goi-

zueta.

Azaroaren 19tik 25era

Igantzi, Doneztebe, Elizondo

(Iturralde), Leitza eta Goizue-

ta.

Azaroaren 26tik abenduaren 2ra

Etxalar, Sunbilla, Irurita eta

Goizueta.

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa 27

JAKIN BEHARREKOAK

Haurrak jotzea ez da hezitzea
Gaizki portatu den haurrari gu-
rasoek zartakoa ematen dio-
tenean arrunta iruditzen zai-
gu. Gizartearen zati handi ba-
tek uste du garaiz emandako
zartako batek gauza aunitz
konpontzen dituela. Baina jo-
tzea ez da hezitzea. Haurrak
˙hori ez duela egin behar¨ ja-
kin dezan modu eraginkorra-
goak daude, arazoa da ez di-
rela zartakoa eman bezain
erraza. Askok azalpenak eta
arrazoiak eman baino zaplas-
tekoa ematea nahiago dute.
Zigor fisikoaren ondorioak:
-Haurraren ekimenak etetea.
-Zirgorraren beldur badira ez
dira saiatzen gauza berriak

probatzen, sormena murriztuz.
-Haurrek biolentzia gauzak lor-
tzeko erabilgarria dela ikas-
ten dute.
-Haurrak autonomia galtzen
du eta gurasoen menpeko
bihurtzen da.
Guzti honek ez du erran nahi
haurrari edozein gauza egi-
ten utzi behar zaionik. Hez-
kuntzan arras inportantea da
arauak eta mugak zehaztea,

baina arau hauek arrazoituak
izan beharko dute.
Gurasoen betebeharrak:
-Muga argi eta zentzuzkoak
ezartzea. 
-Seme-alabekin denbora
gehiago egon.
-Haurraren izakera errespetatu.
-Bere iritziak kontuan hartu.
-Ekintzen gaineko erantzun-
kizuna izaten erakutsi.
-Azaldu gauzen zergatia.
Gurasoek ulertu behar dute
haurrari joz ez dela deus ere
lortzen. Hezitzea balore ba-
tzuk eta errespontsabilitate
batzuk erakustea da.

Rakel Amigo 
Bortzirietako Gizarte Zerbitzuak

«Hezkuntzan arras
inportantea da arauak eta

mugak zehaztea, baina
beti arrazoituak izan 

beharko dute.»
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282828 ttipi-ttapa 
ME

RK
AT

U 
TT

IK
IA Sail honetan iragarkia jartzeko 1.000 pezeta ordaindu behar da.  

ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
1.000 pezetak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.948 63 11 8800-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

bernansukaldaria behar da.

☎ 948 610 909

DONEZTEBE. Jostungin-

tza industrialeko koopera-

tiban emakume esperien-

tziadunak behar dira. ☎ 670

560 361.

IRUÑEA. Sagardotegian la-

nean aritzeko zerbitzari eus-

kalduna (neska edo mutila)

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai Legia,

53 - 3. ☎ 696 753 366.

BERA. Pisua salgai San

Esteban karrikan. ☎ 948 630

196

BERA. Pisua salgai Kan-

ttonberri karrikan. ☎ 948 630

413

BERA. Pisua salgai San

Esteban karrikan, trastero

eta garajearekin. ☎ 626 097

128

DONOSTIA. Amara Berrin,

70m2ko apartamendu be-

rriztatua salgai. 42 milioi. ☎

625 708 901

IGANTZI. Pisua, garagea eta

sotoa salgai. ☎ 948 637 845

ZIGA. Etxe polita salgai. Bi-

zitzen jartzeko prest. ☎ 948

581 487 • 658 994 809

ETXEBIZITZAK
102 Erosi
Etxea edo baserria erosi

edo errentanhartuko nuke.

Bajera badu hobe. Zaharra

bada berdin dio,

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
ELIZONDO-ELBETE. ira-

kasle batek pertsona bat be-

har du (irakasle edota langi-

lea) pisua osatzeko. ☎ 656

751036 (gauez) edo 943

751036 (mezua uzteko).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
DONEZTEBE. Aparanen 75

m2ko nabe pabilioia salgai,

55m2ko bigarren plantare-

kin. ☎ 948 450 906

BERA. 20m2ko bajera, pe-

lukeria izandakoa salgai Age-

rra auzoan. ☎ 948 599 158.

GARAJEAK/LOKALAK
109 Errentan eman
LEGASA. 450m2ko nabea

alokatzen da. ☎ 629 348 491

BERA. Telefonica etxe az-

pian garajea errentaneman

nahi da. ☎ 948 631 033 (arra-

tsaldeko 8etatik aitzin).

BERA. 500 m2ko pabilioi in-

dustriala errentan ematen da.

☎ 667 538 041

LEITZA. Oialde Taberna-Ja-

tetxea alokatzen da. ☎ 948

610 819 • 948 510 417 (arra-

tsaldeko 2etatik 3etara, aza-

roaren 10a arte).

GARAJEAK/LOKALAK
111 Bertzelakoak

NOAIN. Harategi modernoa

traspasatzenda, bezero au-

nitzekin, ezin dugulako aten-

ditu. ☎ 948 630 054 • 620

107 359

LURRAK/ORUBEAK
112 Saldu
ALKAIAGA. 2.400 m2ko lur

eremua salgai. ☎ 667 538 041

LANA
301 Eskariak
Bera, Etxalar edo Lesakan

haurrak zainduko nituzke.

☎ 605 750 966

LANA
302 Eskaintzak
IRUÑEA. Pasta-denda ba-

teko obradorean lan egiteko

neska bat behar da. ☎ 948

220 618

LEITZA. Torrea Herriko Ta-

ADOS

✆ 948 451 841
607 978 656

SUNBILLA:
Azken 3 etxe elkar
atxikiak

- Eskaera handia
dagoenez, bordak,
baserriak, 
lur-eremuak, 
bajerak etab. 
erosi nahi dira.
✆ 948 451 841

607 978 656

ADOS

Plazaola Poligonoa, A-6-7-8 eta 9
31195 AIZOAIN (Nafarroa)

Tfnoa.: 659 960605

Etxe eta baserrien
zaharberritze obrak
Pareten zartadurak, 

barneko lanak…

arantza
Zurgindegia
Jose Miguel Errandonea

Klase guztietako 
zurgin lanak

Osiña auzoa ✆ 948-634068 • ARANTZA

elektrizitate industriala

Instalazio eta muntaia
elektrikoak

Mantenimendua
Automatismoak

Iluminazioa

Amaiur 2, behea
Sakelekoa: 686 466 865

31700 ELIZONDO

Artekale 22, behea
Tel. eta faxa: 948 301 025

Sakelekoa: 686 466 866
31195 BERRIOZAR (Nafarroa)

BERA: Eztegara Pas. lehenengo
pisu bat salgai, 4 logela,
egongela, sukalde, 2 komuna,
ganbara, bi balkoi. Prezio
interesgarria. ✆ 607 97 86 56

ITUREN: 
Laister eginen diren 4
elkar atxikiak salgai.
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✎ Langile Autonomoak
✎ Nekazariak eta mendi-langileak
✎ Nominak eta Aseguro Sozialak
✎ Lan-kontratutarako laguntzak
✎ Enpresa berri ezberdinen sortzea
✎ Diru-laguntza ezberdinak
✎ Kontabilitateak
✎ IVA eta IRPF
✎ Errenta aitorpenak
✎ Elbarritasun eta jubilazio tramiteak
✎ Bideragarritasun planak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA
LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9-13tara eta 15-19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050
BURLATA:
ARTEKARI, S.L., ✆ 948133328•133346. Faxa: 948133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

ARTEKARI

LESAKA:

BURLATA:

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

BELARRA
OSTATUA - JATETXEA
Ameztia karrika • DONEZTEBE
Tfnoa: 948 45 03 06

BELARRA

ala ez berdin dio).☎ 948 387

065

DENETARIK
703 Bertzelakoak
BERA.Taxi Plaza esku al-

datzen da. ☎ 948 630 629

292929

eta sukaldaria behar dira.

☎ 948 125 401 • 686 561

525.

MOTORRA
501 Salerosketak
BMW 520 inyeccion, 24v, ko-

txea salgai. NA-AY. ☎ 677

028 024

Piaggio ZIP moto berria-

salgai. 49cc. ☎ 948 450 624

Nissan Micra ia berria sal-

gai. 4.000 km. 1.100.000 pe-

zeta. ☎ 948 580 128

Citroen XSara 2.0, 16Vsal-

gai. NA-2179-AZ. Extrak. ☎

948 635 186

Peugeot 605 SRI salgai.

750.000 km. ☎ 948 630 280

Mitsubishi L300 furgoneta

salgai. NA-AT 56.000 km.

Oso egoera onean dago.☎

606 337 427

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Fox Terrier arrazako za-

kurkumeak salgai. 20.000

pezeta. ☎ 948 452 145

Bi mendi-behi euren pape-

rekin salgai. ☎ 948 510 277

Zerrama bat hiltzeko sal-

gai. ☎ 948 627 557

DENETARIK
702 Salerosketak
Bizikleta estatikoa erosiko

MENDAUR MOTOR
✆ 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Daiatsu Feroza 4x4, Defender,
Mitsubishi 3 ate, Opel Frontera
TDI, ZX haize egokituarekin.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

AINHOA ARBURUA
Psikologo Klinikoa

Kolegiatu zenbakia 781

Antsietatea, depresioa,
anorexia, bulimia, bikote

arazoak etab.

948 630 258

Haritz Amerikar egur ido-

rra salgai. 40-50 cmtan moz-

tua 15-20 Tn.☎ 616 055 371

(eguerditan edo gauez)

Kaja registradora, euroe-

tara egokitua salgai. Prezio

ona. ☎ 948 580 939

Egurrezko sukaldea erosi

nahi da. (Kalefaktorea den

nuke. ☎ 620 076 102

Negozioa uzten dugulako, 2

besotako kafetera salgai,

moliñilloa opari. Kaja regis-

tradoraeurora egokitua eta

edarientzako, altzairu her-

doilgaitzeko, bi kamara hoz-

kailu salgai. Guztia berria.

☎ 948 450 491

bbaazzttaann mmoottoorr
✆ 948 452 119 ¥ IRURITA

Bigarren eskuko kotxe garantizatuak: 

Mondeo TD, Fiesta XR2 inyecc. ,
Berlingo 1.9 D Combi, Nissan Micra 3

ate, Fiesta 1.4 3 ate, Suzuki Vitara 1.6 3
ate, Orion 1600 gasolina...

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

☎ 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • ✆ 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

Eskelak eta urtemugak

ttipi-ttapa
aldizkarian eta

telebistan

✆ 948 63 11 88
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ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin.

Argazki bakoitzarekin batera 40 Ptako 13 seilu igorri behar duzue. Gainerakoan ez dira ttipi-ttapa telebistan
eta aldizkarian agertuko.  Argazkia itzultzeko sobre bat eta helbidea ere bidali.  
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JJUU LL EE NN AA RR AA NN--
BB UU RR UU MM IITTXXEE--
LL EE NN AA aurtizta-
rrak 5 urte bete
ditu azaroaren
11n. Zorionak
atta, ama,
anaia I aki eta
familiaren
partetik.

AA NN DD II lesaka-
rrak azaroaren
16an 3 urte
bete zituen.
Zorionak
familiaren
partetik,
bereziki atta,
ama eta
Vanessa.

NN AA GG OO RR EE

IINN DD AA KK OO EE TT XX EE AA
lesakarrak 17
urte bete zituen
urriaren 18an.
Ea noiz gonbida-
tzen diguzun
txanpain botilara,
oraindik zain
gaude! Lagunak.

SS AA II OO AA

ZZ EE LL AA II EE TT AA

LLAA ZZ KK AA NN OO

beratarrak
urtea bete du
azaroaren
30ean. Aunitz
urtez attatto eta
amattoren
partetik.

FFEELLIIXXEEKK EE TT AA IIKK EE RR RR EE KK
azaroaren 10 eta 16an urteak
beteko dituzte. Zorionak! Zuen
afariaren zai gaude.

MM AA II XX UU SSek
urteak beteko
ditu azaroaren
24an. Ongi
pasa eta muxu
asko. Clan
estaci n.

SS AA II OO AA

ZZ OO ZZ AA II AA

FFEE RR NN AA NN DD EE ZZ

azaroaren 28an
urtea beteko du.
Zorionak atta eta
amaren partetik.

MM AARR II JJOO SS EE

GG AA RR CC II AA

lesakarrak
azaroaren 8an
urteak bete
ditu. Zorionak
familiaren
partetik. Egun
ona pasa!

UU XX UU EE MM AA TT XX II--
Ñ EE NN AA MM AARR II--
EE ZZ KK UU RR RR EE NN AAk
3 urte beteko
ditu azaroaren
19an. Zorionak
Urrotz eta
Eratsungo
familiaren
partetik.

AA II MM AA RR

ZZ AA MM OO RR AA NN OO

DD UU AA RR TT EE

lesakarrak
urtea beteko du
azaroaren
29an. Zorionak
aita, ama eta
Unairen
partetik.

IILL UU NN EE

CC AA MM BB RR AA

RR OO DD RR II GG UU EE ZZek
6 urte beteko
ditu azaroaren
22an. Zorionak
aitatxo, amatxo
eta Lesaka etta
Irungo fami-
liaren partetik

SS AA II OO AA

ZZ EE LL AA II EE TT AA

LLAA ZZ KK AA NN OOk
urtea beteko du
azaroaren
30ean. Zorionak
ponpoxa Oierren
partetik.

AA RR II TT ZZ AA FFEE RR--
NN AA NN DD EE ZZ KK RR EE--
BB II YY EE NN zigau-
rrearrak laster
urtea beteko
du. Zorionak
aita, amatxi eta
aitatxiren
partetik, potxo-
lo eta polite.

JJOO AA RR TT AA II NN TT AA

lesakarrak
azaroaren
12an 9 urte
beteko ditu.
Aunitz urtez
familiaren
partetik.

MM AA BB EE LL EE TT AA BB EE Ñ AA TTek
azaroaren 19 eta 24an urteak
beteko dituzte. Zorionak
familiaren partetik.

Santiago de Chileko AA NN EE

LLAA RR RR AA II NN ZZ AA RR UU BBIIRRIIAAk 5 urte
beteko ditu azaroaren 22an.
Zorionak eta muxu haundi bat
zuretzako Lesakako familiaren
partetik.

UU NN AA II AA LL TT ZZ UU--
GG UU RR EE NN AA RR RR EE--
GGIIk 6 urte bete-
ko ditu azaroa-
ren 15ean. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat Mai-
tane, Elene eta
gurasoen
partetik.

AA II NN HH OO AA

GG AA RR TT ZZ II AA RR EE NN AA

HH UU AA LL DD EE

doneztebarrak
azaroaren
10ean 5 urte
bete ditu.
Zorionak reina,
familiaren
partetik.

OO SS CC AA RR EE LL OO RR--
ZZ AA SS AA LL AA BB EE--
RRRR IIk urtea bete
du azaroaren
14ean. Anitz
urtez korrikalari
Doneztebeko
lagunen partetik.

2002ko
telefono gida
prestatzen ari gara

Partikularren telefonoak

eta merkatari eta ofizialeenak

Zure datuak

zuzentzeko

edo

publizitatea 

kontratatzeko, 

deitu 

948 63 11 88

telefonora
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S a r r e r a  B E R A t i k  d a
Alkaiagako industrialdean

Sastrin karrika, 3.2 - 3.4

31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 • Fax. 948 631 443

Sukaldeak 
Egongelak

Logelak
Bainugelak

Sukaldeak 
Egongelak

Logelak
Bainugelak

Larunbat arratsaldetan irekia

44..000000 mm22kkoo 
eerraakkuusskkeettaa 

mmoobblleeaakk 
iikkuusstteekkoo



Ordoki Industrialdea   •    ARIZKUN
Tfnoa.: 948 45 32 59
Faxa: 948 45 34 23

e-Posta: betikopvc@teleline.es

4 arrazoi on PVC jartzeko4 arrazoi on PVC jartzeko

Kalefakzioan
% 35a 

irabaziko
duzu

Ez du 
pintura
beharrik

Ur eta 
haizetik

babesteko,
baita soi-

nuetatik ere

Denborak 
ez du 

aldarazten

ISOLAMENDUA

MANTENU ERREXA

HERMETIKOTASUNA

IRAUNKORTASUNA

Deceuninck markaren perfilak 
kalitaterik handienekoak dira,

Aenor eta NFren zertifikatuarekin, 
bertzeak bertze.

15 urteko
garantia.

Eskatu aurrekontua loturarik gabe 948 453 259 telefonoan edo bisita gaitzazu

Zure behar guzietara egokitzen gara

AteakAteak
Leihoak

Portxeak

BETIKOn era guzietako itxierak egiten ditugu, kolore
diferentetan, baita haritz, pinu, kaoba, etab. ere.

Zertarako hotza pasa, 
soluzioa dagoenean

Estalpe irekia

Estalpe itxia

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu


