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Lander Erkizia
erremontelaria
23 urteko doneztebarrak urte ter-
di egin du profesionaletan. Bere
ustez, profesional gehiago ate-
rako dira Doneztebetik, laxoan
ongi ikasten delakoz.2002ko otsailaren 7 • XXII. urtea

319

28Hiperaktibitatea,
nola kontrolatu?
Nafarroako Haur Hiperaktiboen
Senideen elkarteko presidentea
da Mª Jesus Torres elizondarra.
Inguru honetan elkartea eta eri-
tasuna ezagutzea nahi dute.

04

Kalitateko turismoa
gure baserrietan

03 Kalitateko turismoa
gure baserrietan

 



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
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& 948 580 104 / 948 580 366 • ELIZONDO

ee TTxxiimmiinniiaakk

Almaco 
Baztan

ee VVeelluuxx--aakk

ee ZZeerraammiikkaakk



































































ORDUTEGIA
Igandetan
Goizean 11:30etan Euskaraz

12:30etan Gazteleraz
Arratsaldez 16:00etan Euskaraz

17:00etan Gazteleraz

Astelehenetik ostegunera,
aldez aurretik abisaturik.

Informazio gehiago dei:
943 71 47 46 • 943 71 47 92

Leintz Gatzaga, GipuzkoanLeintz Gatzaga, GipuzkoanLeintz Gatzaga, Gipuzkoan
GAZTAINUZKETA
“Gaztainuzketa” deritzon inguruan men-
di etxeak daude datozen bisitarientzat ger-
tatuta. 30 pertsonentzako lekua du, ego-
ki hornituta eta termikoki isolatuta dau-
den etxoletan.Gunearen erdian, taberna-
jatetxea dago. Ingurunearen edertasunaz
hobeto gozatu ahal izateko,herriko men-
dietan hainbat ibilaldi dago seinalatuta.
Han, besteak beste, haitzuloak, tumuluak,
iruinarriak, leizeak eta Deba ibaiaren sor-
lekua aurki daitezke.Asteburu bat edota
opor garaia aire zabalean eta atsedenean
pasatzeko gune aproposa.

GATZAREN MUSEOA
Gatzaren produkzioa funtsezkoa izan da
Leintz Gatzagako bizitza eta ekonomian.
Gatz Museoa dugu horren erakusle. He-
rritik 250 bat metrora, Dorletako Santu-
tegiko bidean dago. Gatz ustiapena Bur-
din Aroan hasi zen. Ertaroan produkzioa
garrantzitsua zen eta Gaztelako Errege-
ak (herria sortzeko agiria eman zuen,gat-
zagaren jabegoa koroara eramatearen tru-
ke. XIX. mendera arte iraun zuten itur-
buruaren inguruan zeuden 8 DORLAk
edo gatza egiteko lantokiak.1834an uhol-
de batzuk azpiegitura osoa apurtu eta gaur
egun dauden eraikinak egiten hasi ziren.
Ordukoa da ur gazia jasotzeko “putzupa-
da gurpila” ere. XX. mendean teknologia
aurreratuagoaz produzitu zen,baina itsa-
soko gatzaren konpetentziak 1972an PRO-
DUCTOS LENIZ ixtea eragin zuen.

ORDOKIORDOKI Estilo ugariko mobleak
kortinak, lanparak…  eta etxerako osagarriak

ALTZARIAKALTZARIAK

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

LLLLaaaarrrruuuunnnnbbbbaaaatttt   
ggggooooiiiizzzz   eeeettttaaaa   

aaaarrrrrrrraaaatttt ssssaaaa llll ddddeeeezzzz  
iiii rrrreeeekkkk iiii aaaa
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BAZTAN • BERTIZARANA • BORTZIRIAK
LEITZALDEA • MALERREKA • URDAZURI

ttipi-ttapa
fundazioa

o h a r r a k :

l Deituretan ortografia ofiziala
erabili da, Espainiako Justizi
Ministerioa, Eusko Jaurlaritza eta
Euskaltzaindiak onartutakoa eta
Euskal Deituren Izendegia
izeneko liburuan argitaratua:
(Justizia Ministerioa, Eusko Jaurlaritza &

Euskaltzaindia, 1998, Euskal Deituren

Izendegia, Madril: Imprenta Nacional

del Boletín Oficial del Estado)

l Irizpide horren arabera, Dagerre
deitura Agerre idatzi da,
Daintziburu berriz Aintziburu…

Partikularren
telefonoak

2 0 0 2

BAZTAN • BERTIZARANA • BORTZIRIAK
LEITZALDEA • MALERREKA • URDAZURI

ttipi-ttapa
fundazioa

l Telefono interesgarrien

zerrenda  10. orrialdea

l Herriko ofiziale, saltoki,

lantegi eta zerbitzuen telefono

zerrenda 14. orrialdea

l Iragarkia jarri dutenen

zerrenda  110. orrialdea

telefono
gida aboka-

tuak • akademiak

• albaiteroak • aroztegiak

• arraindegiak • autobusak •

autoeskolak • banketxeak • be-

lardendak • bidai agentziak • bo-

tikak • dentistak • elektragailuak

• etxegileak • garraiolariak • gas

instalazioak • garabiak • harri

zizelkariak • inmobiliariak •

iturginak • jantzidendak

• jatetxeak • os-

telefono gida

2002

tteelleeffoonnoo gguuzziiaakk
liburu bakarrean

ttipi-ttaparekin
batera banatuko da
etxe guzietara

Zure telefonoaren ondoan
lagungarri izanen duzu. 
Izan ere, eskualdeko ofiziale,
saltoki, lantegi eta bertze
hainbat zerbitzuko 
telefonoekin batera, 
etxeko telefono partikularrak
ere biltzen ditu gida honek.
Den-dena eskura izateko,
liburu bakarrean 
2 telefono gida.

aurten
koloretan
barnetik

ere

ttipi-ttapa
fundazioa
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