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Iñauterietako zure dendaIñauterietako zure denda
• HELDUENDAKO MOZORRO ALOKAIRUA
• Heldu eta haurrendako neurrira egindako mozorroak
• Osagarriak: pelukak, txanoak…
• Iñauterietako gisa guzietako oihalak
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Joseba OLAGARAI
Noiztikari zaraazienda tratante la-
nean?
Orain dela bortz urte hasi nintzen,
aziendekin ibiltzennintzenetxeanai-
tari laguntzen, eta animaliekin ohitu
nintzen. Hortik tratuan hastera ez da
bide handia.
Etxeko giroak ere aunitz lagundu
izanen du horretan…
Bai, aita ere tratantea da, anai za-
harra albaitaritza ikasten ari da, osa-
ba bat ere albaitaria da eta bertze ba-
tek harategia du Donezteben, beraz,
ez da zaila nik ere afizio hori izatea,
ez da harritzekoa. Etxean elkartzen
garenean, beti aziendetaz solasten
dugu, prezioak, kontsejuak…
Hamabi urterekin ez dugu bertze
aziendatratanterikezagutzen.Mun-
du horretan gehiagomugitzen za-
renez, ba al da adin horretako tra-
tante gehiago?
Hemen inguruan nik behinipein ez
dut inor ezagutzen. Hortikan uste dut
izanen direla, Santander inguruan
edo izanen da seguru aski.
Aitarekin ibiltzen zara gehien bat
tratuan… Non barna?

Baztanen barna aunitz ibiltzen gara,
Ultzama aldetik ere bai tarteka eta
gero, hemen, Malerreka inguruan.
Zein aziendekin ibiltzen zarete?
Zerrikumeak, bildotsak, behiak, ze-
korrak, zaldiak… azienda aunitzekin
ibiltzen gara. Batzuk etxean izaten
ditugu,bertzebatzukbelagietan.Egu-
nero egiten dietj bisita animaliei.
Nondik ekartzen dituzue animalia
horiek guztiak?
Gehienetanondokoherrietatikekart-
zen ditugu, Labaien, Saldias, Eli-
zondo… Gero, normalean hiltegira
eramaten ditugu, baina ferietan ere
saltzen dugu, baita partikularrei ere,
prezio ona eskaintzen badute…
Hemeningurukoferietansalduegi-
ten da, edo jendeak ikusi bertze-
rik ez du egiten?
Saldu ere egiten da. Doneztebe eta
Elizondoko ferietara joaten naizela

bortz bat urte izanen dira eta saldu
egiten da, bai. Orain, dena den, et-
xean gehiago saltzen da.
Inguru honetako feriez gain, non
gehiago ibiltzen zarete?
Santander ingurura erostera joaten
gara batzuetan, orain dela gutti joan
ginen. Baina inguru honetan orain
azienda dexente badenez, hemen
egiten ditugu salerosketak.
…eta tratua egiteko nola moldat-
zen zara?
Bada, dirua eskatu, behar bada pix-
ko bat bajatu eta igual saldu! Rega-
teatzen ibiltzea ere suertatzen da,
horretarakoargi izanbeharduzumo-
mentu horretan azienda bakoitzak
duen prezioa.
…eta prezioetaz solastuz, orain
zenbaten saltzen dira aziendak?
Orain behiak eta zaldiak ditugu et-
xean.Gehienabehiaetazekorrasalt-
zen da, haragirik estimatuena dela-
koz. Garai honetan bildotsa ere salt-
zen da, baina gero ez. Hemen gut-
tiena zaldiarena saltzen da. Bildot-
saren kiloa 500 pezetatan saltzen
zen lehenago, orain guttiago. Zeko-
rra 600 pezeta/kiloa…

• Hamabi urte bertzerik ez
ditu Pedro Jose Martin,
Doneztebeko azienda
tratanteak. Duela bortz urte
hasi zen tratu lanetan eta
bere ustez, esperientzia hori
aski da «edozein
baserritarrekin tratua
ixteko».

• Etxean ere lanean aritzen
da aziendekin. Aita ere
tratantea du, osaba albaitaria
eta anaia zaharrena
albaitaritza ikasten ari da.
Berak DBHko lehen maila
ikasten du, baina handitzean
tratantea izan nahi du.

«Orain etxetik azienda gehiago
saltzen dugu ferietan baino»

«Etxean elkartzen garenean beti

aziendetaz solasten dugu:

prezioak, zaldiekin non barna ibili,

nola zaindu… Aitak kontsejuak

ematen dizkit»
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EDURNE ZUBIETA

Pedro Jose MARTIN Doneztebeko azienda tratantea



2003/01/23 • 342. zbk.

ttipi-ttapa04
ER
RE
PO

RT
AU

A
ER
RE
PO

RT
AIA

Koro IRAZOKI
Liburu hunen hitzaurrea Nafarro-

ako Unibertsitateko Historia irakas-
lea den Francisco Javier Kaspistegi
Gorasurretak egin zuen. Sarrera eta
hitzaurreen ondotik, lau kapitulu na-
gusitan banatzen da liburua: lehen-
bizikoan, Zugarramurdiko mitologia,
leienda eta ohiturak biltzen dira; bi-
garrenean Zugarramurdi aurrehisto-
rian; hirugarrenean herriko historia
XII eta XIX. mendeen artean eta lau-
garrenean, mardulenean, XX. men-
deko historia biltzen da.

Leienden artean, Dominica Guilt-
zuk 1941ean Jose Miguel Barandia-
ran zenari kontatutakoak ageri dira.
Horien arabera, Zugarramurdi Ter-
nuatik (Terranova) etorritako marine-
lek sortu zuten. Historian sartuta, Zu-
garramurdiren lehendabiziko aipa-

mena XII. mendekoa da, 1154 urte-
koahainzuzen.1150etik1194raerre-
ge izanzenAntsoVI, Jakitunak (1133-
1194)PedroAnsúrezdeSotés-eri zal-
di baten truke eman zizkion herriko
eskubideak: “...las hierbas, aguas y
derechos de rey en illa Villa que dici-
turZugarramurdi, acambiodeunher-
moso caballo”. XIII. Mende hasieran
eskubide horiek Urdazubiko monas-
tegiari emanzizkionCalvetSotés,Pe-
dro Ansurez de Sotesen oinordeko-
ak. Hortik aitzin, bertze aipamen uga-
ri biltzen ditu Iriartek liburuan, tarte-
an XVII. mendean ustez sorgin iza-
teagatik Logroñon epaitutako zuga-
rramurdiarren berri ematen da. Su-
tara kondenatutako hamabi lagune-
tatik bortz herrikoak ziren.

XX. mendeko historia datuz eta
udal artxiboetatik bildutako aipame-

«Zugarramurdi Primer milenio
(Datu eta data zenbait)»
izenburupean liburua eman du
argitara Fermin Iriarte
Irigoienek. Urtarrilaren 5ean
Zugarramurdiko Akelarrenea
Elkartean egin zuen aurkezpen
ofiziala. Ez da sorterriari buruz
egin duen lehen idazlana:
«Herriko kantu bilduma bat
egin nuen, eta baita ere auzo,
etxe eta biztanleen errolda bat
1945tik hasiz eta aldizka
eguneratzen joaten naizena».
Ez da seguruenik azkena izanen.

HERRIKO DATU, BITXIKERIA ETA OHITUREKIN HORNITUA

Zugarramurdiko historia liburu
batean bildu du Fermin Iriartek

ARGAZKIA: ZUGARRAMURDI LIBURUTIK BILDUA

Zugarramurdiko Abesbatza 1956. urtean, tartean Jose Larruy organujolea eta D. Jose Otamendi apeza dituztela.
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nez aski hornitua heldu da. Hainbat
bitxikeri ageri dira: 1905eko apirila-
ren 13an Orabideatik etorritako uhol-
deak eraman zuen errotako presa.
1968ko urtarrilaren 13an, Zugarra-
murdi eta Elizondo lotzen zituen au-
tobus zerbitzua bertan behera uztea
eskatu zuen Jose Iriartek, defizita-
rioa zelakoz. Goizeko 5:30etan ate-
ratzen omen zen herritik eta Poli gi-
daria, aski maitatua zen herrian. Az-
ken mende honetan urte-multzo bat
aukeratzekotan, 1950tik 1970erako
urteak hautatuko lituzke Fermin Iriar-
tek: «Garai hartan biztanle aunitz
zuen herriak; etxe guztiak beterik zi-
reneta famili haundiekingainera.Bai-
nanerratendutenhauseguraskinos-
talgia pittat ere bada, garai hortan ni
haurra eta gaztea nintzelakoz eta
oroitzapenekpisuhaundiadute.Onar-
tu behar dut orain hobekiago bizi ga-
rela». Gertakizun bat desagertaraz-
tekotan, berriz, «dudarik gabe 1936
urtetakobestaksuspendituzirelager-
la zibilarengatik.Urte haiek gogorrak
izan ziren; udaleko aktak irakurtze-
rakoan hori ongi ikusten da, tristeza
handiabazegoela.Halaereguezga-
ra kexatzen ahal: gerlan berean hiru
herriko-seme hil zituzten bainan he-
rrian ez zen nior fusilaturik izan, bert-
ze aunitzetan bezala».

Zergatik gogoratu zitzait-
zun liburu hau egitea?
Betitik ixtorioakaditzeagus-
tatu zait, nere herrikoak ba-

tez ere. Pentsatu nuen noiz-
paite afizio hau serioski har-
tu behar nuela eta horixe da
egin dudana.

Zer laguntza izan duzu, eta
zenbatdenboragostazaizu?
Lan hunekin itzuli eta buel-
ta duela 6 urte hasi nintzen,
jendeari galdezka, liburuak
irakurtzen, nere oroimenak
paperean ematen... bainan
buru-belarri duela bi urte.
Hauetan dokumentazio au-
nitz ikusi behar izan dut eta
horretarakoUdalaetaapeza-
ren laguntzahandia izandut.
Ikerketa hau egiteko, zer
izan duzu zailena?
Zailenaudaletxekopaperen
artean ibiltzea izan da. Do-
kumentazioa desorden
haundian zegoen. Idazka-
riekxehetasunhandiak idaz-
ten zuten, bainan ondotik
heldu zen lana, dokumentu
horiek ongi gordetzeari ez
zioten garrantzirik ematen
eta hor denbora aunitz gal-
dudut.Diferentzianabari da
elizako paperekin konpara-
tuz, apezek aise hobekiago
gordetzen zituztelako.
Harrapatu izanen dituzu
ezagutzen ez zenitun ger-
takizun harrigarri edo bit-

xiak, ez da hala?
Bai,adibidez,hauteskunde-
etako emaitzetan gorabe-
hera harrigarriak ikusten di-
re: batean gehiengoak es-
kuinekoei botoa ematen du-
tela ikusten da, eta hurren-
goan, berriz, nazionalistei.
100 urte hauetan zertan
hobetu da herria, eta zer-
tan egin du txarrera?
Hobetu da edozein tokitan
ikusten den gauza beretan:
bizimodu errexagoa dauka-
gu, aurrarepen teknologiko-
ek laguntza haundia ema-
ten dute, antolakuntza au-
nitz egin dira herrian… Txa-
rrera, ohitura pullita batzuk
galdu direla.
Aintzineko100urteakeza-
gutuondotik,nola ikusten
duzu herriko etorkizuna?
Arras interesgarria. Herri
ederra daukagu, ez da lanik
faltaetabiztanleeskasiaren
arazoa buelta ematen hasi
da azken 4-5 urteotan: gaz-
teak hasi dire familiak egi-
ten,haurrakkarriketan ikus-
ten dire... Baikor naiz.

“Bizimodu errexagoa
daukagu orain, baina
ohitura politak galdu dira”

Fermin IRIARTE Liburuaren egilea

Fermin Iriarteren ustez, zikiro-jatea
da Zugarramurdiko besta egunik fa-
matuena, «auzolana, zugarramurdia-
rrek denek elgarrekin lan egiteko du-
ten borondatea erakusten duena».

Andres Pery, Francisca Mendiburu
emaztearekin eta Irene eta Domingo
seme-alabekin, 1910ean etorri zen Ar-
gentinarik Barrenetxeara. Zikiro-jatea,
argentinar estilora, hurrengo urtean
egin zutela adierazi zion Andres Peryk
bere semeari. Beraz, hanka sartzeko
arrisku handiegirik gabe, erraten ahal
da lehendabiziko zikiro-jatea 1911 edo
1912an egin zela. Zikiroaren bultzat-
zaileen artean Fermin Mendiburu da-
go, hau ere Argentinatik etorria. Baz-
kari honetara gizasemeak bakarrik jo-
aten ziren garai batean eta arrakasta
handia hartu zuen. Bazkal ondotik, so-
ka-dantzanapezarenetxeragatekoohi-
tura ere izan zen urte batzuetan, ber-
tanardoahartuz.Geroeta jendegehia-
go biltzen zen, ordea, eta Jose Ota-
mendi apezak ez zuen begi onez ikus-
tenohiturahau.1962ansuspenditueta
geroztik ez da inoiz egin.

Barrenetxeako Domingo Peryk
(1907-1996) hartu zuen aitaren leku-

koa eta bestaren arduradun izan zen
urtetan. 1989ko urriaren 1ean herriak
omenaldiaeskaini zion,alkatearenma-
kila eskainiz Domingori.

ZIKIRO-JATEA: HERRIKO BESTARIK FAMATUENA

ARGAZKIA: ZUGARRAMURDI LIBURUTIK BILDUA

Andres Peryk, 1911-12 urte inguruan
prestatu zuen lehen aldiz zikiro-jatea.
Domingo semeak lekukoa hartu zuen.

KORO IRAZOKI
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• KOLABORAZIOAK •

Baztango Junta Generala eta balleko herriak

Historikoki herriek bere ondasunak izan zituzten, errotak, mediku eta
maisuak ordaitzeko edo herrilurrak lantzeko ahalmenak…

Aurtengoa izaten ahal da beraien agintariekiko
baztandar aunitzen desengainuaren urtea. Ho-
rrela izanen da balleko herrien erdiak alkaterik
gabe geldituko direla baieztatzen bada. Orain
inork ez baitu alkate izan nahi. 1977-78 eta
1991-92 urteetan alkate izan nintzen eta espe-
rientzia horrekin solasten dut; bi legealdiz aritu
nintzen, ordainik gabeko albinte lanean, erra-
ten den bezala.
Ez baita gutiagorako. Politikoki ez zara alkate
hauteskundeen ondorioz (hauek egiten badira
ere), delegazioz Balleko alkatearen izendape-
naren ondorioz baizik. Honek, beraz, kargutik
kentzen ahal dizu edo izendatu gabe utzi, bat-
zutan gertatu den gauza. Baztango herri ba-
koitzeko alkatearen lana erlijio ospakizunak be-
tetzea, urak eramatea, hilerria eta herrian so-
matzen diren premiak moldatzeko Udalari es-
katzea da.
Oraindik gogoan dut, abisu aunitzen ondotik,
kontratistabatekhilerrianzituen lan tresnakate-
ratzeagatik izan nituen gorabeherak. Hark ez
zituen gutieneko betebeharrak betetzen lanak
egiterakoan eta zikintzen zuena garbitzeko or-
duan. Berak denuntziatu ninduen eta Epaite-
gian 250 pezetako isuna ordaintzera kondena-
tua ninduten, inolako aginterik izan gabe jardu-
teagatik. Hau da, balleko alkatearen aginduz ari
ez bazara, ez zara inor. Ondotik egindako auzi-
eskariak eta errekurtsoak ere nire identifikazio
zenbakiarekin egin behar izan nituen, postu ho-
rrek ez baitu ezta izaera juridikorik ere; gauza
bera gertatzen zaio herriari: etxe baten jabe da
(herritarren izenean erosia) baina ezin du bere
izenean jarri izaera juridikorik ez duelakoz.
Baztango Junta Generala organo exekutiboa
dela erraten da. Hau ere gezurra da. Junta, Ba-
llekoUdalarenkonpetentziakgaindituezinduen
araudi baten arabera zuzentzen da (ordenant-
za famatuak). Junta General horretan landu be-
har diren gaiak alkatearen edo Balleko Udala-
ren erabakiz bakarrik eramaten ahal dira. Baz-
tan Balleko Junta Generalak ez du bere aurre-
konturik, ez du herrietako alkateei edo herriei
beraiei zuzendutako diru aurrekontuak tratat-
zeko eskubidetik, hauek udal gaiak direlakoz.
Honela,udaladaherrietarazuzendutakodiruak
ematen dituena, eta, normalki, diru kopuru ho-
riek, herriko bestak antolatzeko ere ailegatzen
ez direnez, adibidez, herrietako alkateak dira
diruabilatubehardutenak–faktura faltsuakgehi-
tuz, ur ordainketatik dirua hartuz, auzolanen

gostarioa handituz, etab…–. Hori, bestetan soi-
nua eginen duen akordeolari trixte bat kontra-
tatzeko. Udaletxean tranpa ttiki hauek ezagut-
zen dituzte, eta Balleko alkateak erreparorik ez
jartzeko, bere iritzi eta erabakien morroi bihurt-
zen dira herrietako alkateak. Argi daude, ho-
rregatik, Junta Generalean ahobatez hartu di-
renerabakiharrigarriak.NafarroakoGobernuak
eredugarritzat jo ditu eta Aezkoa, Erronkari eta
bertze bailaratan ezarri nahi du sistema hau.
Hemen herri bakoitzak jasotzen duena jakin be-
harko litzateke, eta bi taulen arabera banatzen
den arren, bat bizilagun kopuruagatik eta bert-
zea herrika, tailenak direnak konpentsatzeko,
ez zaie laguntzaile edo kargodunekin urtean
behin afaltzeko ere ailegatzen. Irakurleak ba-
lleko herrien umiliazioa noraino ailegatzen den
jakin dezan, erran behar da ez direla ezta he-
rri gisara onartuak ere (batzuk kontzejuak dira,
pedaniak, etab…), eta alkatetzatik leku bezala
izendatzen dituzte.
Degradazio umiliagarri hau ezartzen zaio, bizi-
lagunek bere gain jartzen duten konfidantzaren
ondorioz, herrietako alkate-juratu kargura helt-
zen den pertsonari. Honela, gaur egun ez du
inork alkate izan nahi. Baina balleko udalean
karguren bat izan duten baztandarrek ez de-
zatela txartzat hartu; denek bazekiten demo-
kratikoki hautatutako kargu baten umiliazioaren
berri, baita Francoren garaian ere.
Historikoki baieztatzen ahal dut herriek beraien
ondareak izan zituztela, errotak izan zituztela,
mediku eta maisuak ordaindu zituztela, herri lu-
rretako eremuak partikularki landu zituztela,
etab…
Beranduago, XIX. mendeko bigarren erdian,
Udala balleko alkateak eta herrietako alkateek,
udal zinegotzi gisara lan eginez, osatzen zuten.
Kontu honek zehaztasun gehiago eskatzen di-
tuenez, zenbakietan konparazioa eginen dut;
zehazki, Elizondoko alkate izan nintzen azke-
neko aldian baieztatu ahal izan nuena, 1992.
urtean. Erriberako herri baten udal aurrekontua
izan nuen eskuetan. 106 milioi pezetakoa zen,
eta horietatik 6 baino gehiago herriko bestak
antolatzeko erabiltzen zen, hau da, % 6a. Ba-
da,urteberean,BaztangoBallekoUdalak1.000
milioi pezetako aurrekondua onartu zuen, eta
herrietako bestetara zuzendutako dirua 4 milioi
terdikoa izan zen, hau da %0,45a hamabortz
herriendako.Ezdabertzelakoesplikaziorikeman
behar.

Pedro ESARTE MUNIAIN Historialaria
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«Bakarka ibiltzen
zarelarik ere talde lana
bada zure gibelean,
baina gero egia da
barkuan zu bakarrik
zarela, eta hori ere oso
interesgarria da.
Itsasontzian zarelarik
ez duzu besteengandik
zerbait itxaron behar,
erabakiak zeuk
bakarrik hartu behar
dituzu, eta batzuetan
oso denbora gutxian,
ekaitzak ezustean
harrapatzen bazaitu,
esaterako. Zure izatea
ezagutzen duzu,
gauzen aurrean nola
erreakzionatzen
duzun».

Amaiur ALFARO
Senpereko itsasgizona
ARGIA 2003-01-05
«Estreinako Binakako

Txapelketa Nagusia da
niretzat, eta gainera
laguna dudan Aimar
Olaizola da nire
bikotekidea. Oso pozik
nago. Komunikabideek
egindako apustuetan
ez zen nire izena
agertzen. Asteartean,
urtarrilaren 7an, ordea,
jokatu egin behar
nuela esan zidaten,
eta ezustekoa
ikaragarria izan zen.
Izan ere, ez nuen uste
aukeratuko nindutenik.
Hala ere, barruan nago
jada, eta ea Aimarrekin
batera aurrera egitea
lortzen dugun».

Iñaki OTXANDORENA
Oronozko pilotaria
Egunkaria 2003-01-09

ARGIA 2003-01-05
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Estitxu PINATXO Euskal Kantu txapelketako irabazlea. Bera.
Kantabat,kantaribatetamusika tal-
de bat?
KantaUrtzen«Maitedut», taldeaUrtz
eta kantaria Aretha Franklin.
Kantatzen, zer duzu nahiago: ba-
karka edo taldean?
Bakarka, dudarik gabe.
Hainbertze aldiz adituta, buruz da-
kizun diska bat?
Chenoarena.
ZerirudituzitzaizunChenoarenkont-
zertua Lesakan?
Ikaragarria. Telebistan agertzen de-
na baino aunitzez hobea da Chenoa
eta estzenatoki gainean ez du pare-
korik. Izugarrizkokontzertua izanzen.
Ahotsa zaintzeko sekretu bat?

Limoia eta eztia.
Ttikitan ikastolan ikasi eta oraindik
gogoratzen duzun kanta bat?

Aunitz, adibidez «Pintto Pintto».
Negareginduzu inoizkantabatadituz?

Bai, kanta aunitzekin. Adibidez, Que-
en-en «We are the champions»ekin.
Dutxan kantatzeko ohitura duzu?

Bai, beti.
Aspertu eta nazkatu arte aditu du-
zun abesti bat?
Edozein bestatan aditzen diren ho-
riek, adibidez Safri Duo.
Zer behar da kantari ona izateko?

Aunitzek diote ahots ona izatea, bai-
na neretzat, hortaz gain kanta bat on-
gi interpretatzen jakin behar da, sen-
timenduak adierazten.
Zer abestuko zenioke mutil bati be-
larrira goxo-goxo?
Uff… ze galdera zaila. Kostatuko lit-
zaidakebainaUrtzen«Maitedut»kan-
tatuko nioke.

MALDAERREKA
FUNERARIA
ZERBITZUAK

MMAALLDDAAEERRRREEKKAA ,,  SS .. LL ..

FUNERARIA
ZERBITZUAK

DONEZTEBE BEILATOKIA
Bortziriak eta Malerrekan 

24 orduko zerbitzua beilatokian 
eta etxean prezio guzietan

Trasladoak Iruñea, Donostia, Irungo
ospitaletatik edozein herrietara

& 948 637404
& 900 704704



ttipi-ttapa
Abenduaren 30ean

sinatu zen akordioa
Baionan, eta horren ara-
bera, PNV eta EAko
udal-hautetsiak biltzen
dituen Udalbide Elkar-
lan Elkarteak, 36.000
euro edo sei milioi Pta.
eman dizkio ttipi-ttapa
fundazioari izen bereko
aldizkaria Azkain, Sen-
pere eta Saran banat-

zeak ekartzen dituen
gastuetan laguntzeko.

Ttipi-ttapaz gain,
Baionako Herria aste-
kariari eta Zuberoako
Pika gazteen aldizka-
riari ere dirulaguntza
eman zioten, bakotxari
12.000 euro.
NAFARROAKO
GOBERNUAK
MURRIZKETA LATZA
Nafarroako  Gobernuak

murrizketa latza aplika-
tu dizkio iaz eta aurten,
orohar, euskarazko ko-
munikabide guztiei,
egunkari, irrati eta tele-
bista elebidunen mese-
detan batez ere. Ttipi-
Ttapa aldizkariaren ka-
suan, 1999an 42.904
euro jaso zituen, eta
2002an 24.726. Datu
horren arabera, azken
4 urteotan % 42 murriztu

zaio Gobernuaren su-
bentzioa. Epe horretan,
orohar, euskarazko al-
dizkariei % 17 murriztu
zaie subentzioa eta
egunkari, aldizkari, irra-
ti eta telebista elebidu-
nei % 376 altxatu.
Aurten, gainera, Eus-
kalerria irratia eta Na-
barra eta Oixe aldizka-
riak inolako laguntzarik
gabe gelditu dira.

ttipi-ttapa • herriz herri

2003/01/23 • 342. zbk. 
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Udalbiltzak 36.000 euroko
dirulaguntza eman dio ttipi-ttapari
Nafarroako Gobernuak azken 4 urteotan % 42 murriztu dio subentzioa

NEKAZARITZA

ARGAZKIA: EGUNKARIA

Herria, Pika eta ttipi-ttapako ordezkariak, diru-laguntza onartzeko sinaketa unean.

Abenduan
579
langabetu
INEMen

Abendu an  579
lagu nek emana zuten
izena Doneztebeko
INEM en, azaroan bai-
no 17 gehiagok. Na fa -
rroan ere nabarmen
goiti egin du langabe-
z iak ,  1 .154 lagun
gehiago baitzeuden la -
nik gabe, 18.800 gu-
zira. Langabetuen adi-
nari dagokionez, es-
kualdean 25 urtez be-
heitiko 57 gizaseme
eta 35 emakume eta
25 urtez goitiko 199 gi-
zon eta 288 emakume
zeuden langabezian
azaroan. Beraz, aitzi-
neko hilabetean baino
gizon gehiago eta
emakume guttixeago
zeuden lanik gabe bi
adin multzotan. Sek-
toreka, zerbitzu arlo-
an zeuden langabetu
gehienak, 330 pertso-
na, industrian 165,
eraikuntzan 44 eta ne-
kazaritzan 4, aitzine-
tik lanik egin gabeko
36 langabetuekin ba-
tera. Abenduan 252
kontratu berri egin zi-
ren eskualdean, aza-
roan baino 133 guttia-
go, eta horietatik 45
bertzerik ez ziren mu-
gagabeak izan. 

LANA

tt
tt
ttt
tt
tt
tt
tt

tttttttttttttttBORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

E RAKUSK E TA
Bereau etxea • LESAKA 
Tel eta Faxa: 948 637 266 Bittiria, 45 • & 948 637 503 • LESAKA

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

Udalendako
aholkularitza-zerbitzua
hirigintza lanetan



Amaia eta Ainhoa
Abenduaren 30an

egindako udal batza-
rrean, Fco. Javier Cho-
carro eta Maria Urme-
neta arkitektuek aben-
duan aurkeztutako udal
plan berriaren proiektua
hasiera batean onart-
zea erabaki dute. Udal
plana hilabete batez jen-
deak ikusi ahal izanen
du, Nafarroako Foru Ko-
munitatean argitaratzen
diren egunkarietan eta
Nafarroako Aldizkari Ofi-
zialean aldez aurretik
iragarkia jarrita. Gaine-
ra, herri osoan obrak
egiteko baimenak ema-
teari utziko zaiola era-
baki da.

Karrikarte
Kultur Batzordeak

pasa den urtean egin-
dako proposamena ze-
la aipatu genuen lehe-
nago ere. Berako karri-
kak hilabete batez era-
kusketa gela handia
bihurtzeko intentzioare-
kin sortutako ekimena
zela eta herritarren mar-
go lanak bertako den-
da, ostatu, ikastetxe,
banketxe eta eraikin pu-
blikoetan jarriko direla
ere aurreratu genuen.
Ekimen honetan, zuek
sortutako  edozein es-
tilotako pintura lanak
erakutsi nahi dira bizi-

lagunak gaia hartuz. Bai-
na ekimen hau aintzi-
nera eraman ahal iza-
teko, gogoratu margo
lanak otsailaren 1etik
10era Kultur Etxean aur-
keztu behar dituzuela. 

Urteko lehen
nafarra
beratarra

2003an Nafarroan
sortutako lehenengo
haurra nongoa eta be-
ratarra! Urtarrilaren

1ean jaio zen goizeko
2:25etan Donostiako os-
pitalean Aimar Pikabea
Irazoki denok urtezahar
gaua ospatzen genuen
bitartean. Zorionak gu-
rasoei!

herriz herri
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Udal plan berriaren proiektua
hasiera batez onartu du batzarrak
Aimar Pikabea herritarra, aurten jaio den lehen nafarra izan da

BERA

Otsailaren 9an ospatuko du-
te Arkupeak elkarteko bazkide
beratarrek beraien besta eguna.
Eguerdian, aurten hil diren lagu-
nen alde meza izanen dute eli-
zan. 13:30etan bazkaria izanen

da Zalain jatetxean honako me-
nu honekin: hasteko, urdaiazpi-
koa, pate, fritoak, piper beteak,
arrain zopa; legatza erromatar
erara; sorbete; azpizuna guarni-
zioarekin; bortz lagunendako

txanpain botila, moka tarta txo-
kolatearekin; ardoa, ura, kafea
eta kopa normala.  Elkartetik ja-
kinarazi dutenez, jatetxera hur-
biltzeko autobusa izanen da
13:15etan, Ansoneatik aterako
dena. Izen-ematea ilbeltzaren
30a baino lehen egin behar da,
horretarako 20 euro ordainduz.

Arkupeak elkarteko herritarrek 
otsailaren 9an izanen dute besta eguna

ADINEKOAK

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Oihan enkantea
Gondendiaga, Artxelu,
Lizuniaga eta Santa
Barbarako oihan-apro-
betxamenduen enkan-
tea arautzeko baldint-
zak onartu ondoren, hau
irekian eginen dela era-
baki du udalak. Hala ere,
hutsean geldituko balitz
enkante hori, berriz ate-
rako litzateke baina
%10-%20 merkeago.

Euskal Kantu
Txapelketa
Estitxu Pinatxo gazte
beratarrak abenduan
Doneztebeko Bordat-
xon egindako euskal
kantu txapelketa finala
irabazi zuen bakarlarien
mailan. Sari hau hart-
zen duen lehenengo al-
dia ez da, joan zen ur-
tian ere Urtz taldearen
kantu batekin irabazi
baitzuen txapelketa. 

Dantza
ikastaroa
Gure Txokoa dantza tal-
deak aurten ere hel-
duentzako dantza ikas-
taroa antolatu du. Ikas-
taroa astelehenero egi-
nen da, arratseko 8eta-
tik aitzinera, apirilaren
13a arte.

FLASH

ARGAZKIA: AINARA MINDEGIA

Emakumeak eta nekazaritzako produktuen salmentaz hitzegiteko, egun oso-
ko jardunaldia egin zuten urtarrilaren 14an EHNE eta ELB sindikatuek Al-
kaiagan Cederna-Garalurrek kudeatzen duen egoitzan.
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Aitor AROTZENA
Lesakako San Fer-

min erretiratuen eta
pentsionisten elkarteak
otsailaren 15ean eginen
du bazkideen urteko bat-
zarra, aurtengoan ha-
mekagarrena izanen de-
na. 18:00etan hasiko
den batzarre horretan,
bi urtetik egiten den zu-
zendaritza batzordea
berritzea suertatzen da
aurten. Aurkeztu nahi
duten bazkideek elkar-
tearen ostatuan hartzen
ahal dituzte horretara-
ko paperak, eta bete on-
dotik, bertan utzi. Pro-
posamenak aurkezteko
epea otsailaren 3an,
19:00etan akautuko da.
Honetaz gain, bertze
ohiko kontuak ere iza-
nen dituzte gai-ordene-
an: joan den urteko kon-
tuak eta aurtengo pres-
tatu duten egutegia eta
aurrekontua.

Bertzalde, San Fer-
min erretiratuen elkarte -
ak hamabigarren aldiz
antolatu ditu mus, seien
eta despiste txapelke-
tak. Hauetan izen ema-
teko epea urtarrilaren
31 arte zabalik dago.

Akautzeko, elkarte-
tik jakinarazi dutenez,
Jose Luis Olaetxea Al-
bistur lesakarra Lleida-
ko katedraleko kalonje
izendatu dute.

San Fermin elkarteko batzarra
otsailaren 15ean eginen da
Zuzendaritza batzordea berritzea suertatzen da aurten

ARGAZKIA: FOTO GOIKO
Joan den urteko argazkian ageri den bezalaxe, aurtengoan ere ttiki gelditu
da San Antono baseliza, igandeko besta egunean. 10etan, 11etan eta 12eta-
ko mezetan jendez gainezka egin zuen. Ortziralean ere, berez, San Anton
egunean, Bortzirietatik, Irundik eta Oiartzundik hurbildu zen jendea meza
aditzera.

Bittiria 41•% 948 637518•LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA
Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

ERRETEGIA

LESAKA

Nafarroako Pilota Federazio-
ak antolatu duen lehen eta bi-
garren mailako paleta goma txa-
pelketaren lehendabiziko jardu-
naldia larunbat honetan, urtarri-
lak 25, jokatuko da udal pilota-
lekuan. Joan den urte akabailan
Batzoki elkarteak antolatutako
herriko txapelketan txapeldun eta

azpitxapeldun izandako bikote-
ek parte hartuko dute, Iruña, San
Adrian eta Murtxantekoekin ba-
tera. Lehen mailan, Antxordoki
eta Seberiano Txoperena igant-
ziarrak, lehen mailan txapeldun
izan zirenak, Urra eta Parisen
kontra ariko dira 17:00etan.
18:00etan, bigarren mailako par-

tidan, Aitor Oiartzabal herritarra
eta B. Txoperena igantziarra ari-
ko dira, Blanco eta Jimenezen
kontra. 19:00etan berriz, biga-
rren mailan, Otegi anaiak Arbu-
ru anaien kontra ariko dira. 

Hemendik aitzin, Iruña, Murt-
xante eta San Adrianen jokatu-
ko dira txapelketako partidak. Fi-
nalerdiak otsailaren 16 eta 17an
eta finala otsailaren 23an joka-
tuko dira Labriten.

Nafarroako paleta goma txapelketako lehen
jardunaldia larunbatean jokatuko da herrian

KIROLA

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeæDeæ
ee

Bortzirietako
bertso
txapelketa
Urteko lehendabiziko
aste hondar horretan
burutu zen Bortzirieta-
ko bertso eskolak bos-
garren urtez antolatu-
tako taldekako bertso
txapelketa. Aurtengo-
an, Manolo Arotzena,
Joxe Juan Zubieta «Et-
xabe» eta Xabier Te-
rreros suertatu dira ga-
raile, parte hartu duten
sei hirukoteen artean.

Joxe Jabier
Taberna Aspetik
Garfera
Urtarrilaren 15ean 33
urte bete zituen Joxe
Jabier Taberna pilotari
lesakarrari ez dio kon-
tratua berritu Aspe en-
presak. Dena den, Gar-
fe enpresarekin debuta
egitekoa zuen joan den
larunbatean Kadereitan.
Etxaniz II.arekin bikote
eginez, Garrido V eta
Jexux Mari Almandoz
herritarraren kontra arit-
zekoa zen. Duela bi ur-
te pasatu zen Taberna
Asegarcetik Aspera,
orain Aspetik Garfera.

FLASH



Joseba eta Nerea
Azarotik ari ziren La-

rraburua elkarteko jubi-
latuak mus eta partxis
txapelketetan parte hart-
zen. Igandero-igandero
elkartzen ziren eta goi-
zez museko partidak jo-
katzen zituzten eta arrat-
saldez partxisekoak. Ur-
tero bezala jende aunitz
izan da parte hartu due-
na; 15 bikote musean
eta 8 partxisean. Mu-
sean Santiago Olasa-
gastik eta Jose Juan Pi-
kabeak lortu zuten ira-
bazleen txapela esku-
ratzea, Prudencio Ar-
burua eta Leon Goie-
netxeri azkeneko parti-
da irabazi ondotik. Part-
xisean berriz,  Mertxe
Santesteban eta Mari
Ameztoik osatutako bi-
kotea gailendu zen, bi-
garrenak Milagros San-
testeban eta Kandido
Egurce gelditu ziren bi-
tartean. 

Sari banaketa urta-
rrilaren 5ean egin zuten
eta ondotik parte hart-
zaile guziek bazkaria
izan zuten Larraburuan.
Halere, txapelketa hau

ez da negu partean egi-
ten dute bakarra, dago-
eneko bertze batekin ere
hasiak dira: magra txa-
pelketa. 

Kultur Etxeko
zerbitzuetan
aldaketak

Aitzineko TTIPI-TTAPA
batean paratu genuen,
urte berria hastearekin
batera, Etxalarko Kultur
Etxeko bazkide egitea
beharrezkoa izanen ze-
la puntu teknologikoa

eta liburutegia erabili
nahi izanez gero. Bada,
udaleko azkeneko ak-
tan agertutakoaren ara-
bera, aldatu egin dira
baldintza horiek. Orain,
liburutegia erabiltzeko
ez da bazkide egin be-
harko. 

Hala ere, puntu tek-
nologikoa erabili nahi
duenak bazkide egin be-
harko du. Oroitu bi mo-
du daudela, bazkide
arrunta (50 euro) eta
profesionala (200 euro).

Mus txapelketa
Herrikon

Udako geldialdiaren
ondotik, udako martxa
hartu dute berriz Herri-
kon. Ortziral arratsetan,
11etatik aitzinera, mus
txapelketa antolatu du-
te, parte hartu nahi du-
ten guzientzat irekia. Bi-
koteko 6 euro ordain-
duz, aretxe saiheskiak,
txuleta ardo botilarekin
edo ostatuan bertan bi
lagunentzako afaria ira-
baz daiteke.

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI
Mus eta partxis txapelketetako finalistak eta laguntzaile batzuk.

herriz herri
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Santiago Olasagasti eta Jose Juan Pikabea
txapeldun Larraburuko mus txapelketan
Partxis txapelketan, Mertxe Santesteban eta Mari Ameztoi gailendu ziren

ETXALAR

SAROBE
okindegia

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

Azkeneko 26 urte ter-
ditan Etxalarko Nafa-
rroako Aurrezki Kutxa-
ko langilea izan denak,
lana uztea erabaki du,
aurrejubilazioa hartuz.
Fermina Villarreal or-
dezkatuz sartu zen Jo-
se Joakin lan horretan
1976. urtean eta orain
Jasone Zelaietak har-
tuko du bere postua. 
Berak adierazi digunez
«azkeneko 26 urte
hauetan Etxalarko be-
zeroen finantza-mun-
duko ezagutza aunitz
handitu da. Orain, be-
zeroak zure eskaintza-
rekin ados egon dai-
tezke edo ez, baina
inoiz ezingo diezu iru-
zurrik egin».
Urte guzi hauetako ba-
lantzea positiboa egi-
ten du Jose Joakinek
eta «jendearekin izan
dudan tratua hagitz be-
rezia izan da. Bezero-
ak eskatzen duena  egi-
tea lortzea da lan ho-
netatik gehien bete
nauena».

«Etxalartarren
finantza
munduko
ezagutza aunitz
handitu da»

PERTSONAIA
Jose Joakin ZELAIETA
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Oskar TXOPERENA
Hirurteko Plangint-

zan onartu ez ziren bi -
de en moldaketei baiez-
koa eman die orain Na -
fa rroako Gobernuak.
Oraingoan bertze bide
batetik jo

IGANTZI

Ataka ttiki
Garai batean, horre-
taz ez dago dudarik,
aunitzez gehiago era-
biltzen zen eskola in-
gurutik Errota edo San
Juan Xar aldera do-
aien bidea. Izan ere,
herritik artoa jotzera
edo Arantza aldera jo-
aten zirenak bertatik
ibiltzen baitziren. Le-
henago galtzadaz on-
gi hornitutako bidea
izaten zen eta errota-
ren subasta egitare-
koan hartzen zuenari
galtzada zati haundiak
moldatzeko baldintza
paratzen zitzaion:
«devera el arrenda-
dor del molino ejecu-
tar varias calzadas (..)
desde la ataca de la
puerta de Choperena
astta la otra llamada
de Ygalar, de ancho
tres pies».  
Ikusten denez, bi ata-
ka nagusi zituzten
Landabizkarreko lur
alorrek: Txopenekoa
eta Igalarkoa. Azken
honek izen ezberdi-
nak izan ditu: Zaha-
rrena, Puerta de Yga-
lar (1691), gero Ata-
ca de Ygalargaña
(1767), eta azkenik
Atacachiqui (1821).
1955ean bidea desa-
gertaraztea erabaki
zuen Udalbatzak,
(«declarar extinguida
la servidumbre de pa-
so»), baina auzota-
rren kexuei esker bi-
daxkak bere horretan
segitzen du, («que
subsista la senda de
Ataca-chiqui»).

Zenbait bide moldatzeko
dirulaguntza agindu dute Iruñetik
Lesakako pala txapelketan bi bikote garaileak igantziarrak izan dira

Herria ezagutuz

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Eguraldi ederrarekin eta ohiko moduan joan zaizkigu azken Eguberriak ere.
Ohiko moduan diogu urteroko ekitaldiak bete egin direlako: Eguberri bez-
pera goizeko haurren eskia, egun bereko arratsaldean olentzeroek herrian
barna egiten duten itzulia, urte zahar ilunabarreko Biltoki Ttikikoen santa-
keta itzulia, eta, berriak idazterakoan oraindik egiteko baldin bazegoen ere,
pentsatzekoa da Errege egun bezperako kabalgata ere. Olentzeroa da, or-
dea, ekitaldi nagusia. Dozena erdi bat edo baziren aurten, baina agian, de-
na erran behar bada, bat edo bertze kenduta, ez dute lehengo urteetako mai-
larik erakutsi. Aurtengo berrikuntza Olentzero batek erabilitako garraioa izan
da: argazkian ageri den asto polit hori.

Altzate, 19•948630786 •BERA

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA
iturgintza   gasa  

kalefakzioa

Javier ManterolaJavier Manterola

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI



Nerea ALTZURI
Duela hilabete bat-

zuk, Angolan beharre-
an dauden pertsonei la-
guntza eskaintzeko kan-
painan parte hartu zu-
ten herritarrek Behar Bi-
dasoa Gobernuz kan-
poko Erakundearen bi-
tartez. Elkartasun kei-
nua kontent egoteko
modukoa izan zen he-
rrian, gu baino gaizkia-
go bizi direnak aunitz di-
relako munduan, zorit-
xarrez. Batzutan hurbi-
lago egoera tamalga-
rriak aurkitzen baditugu
ere, Ines Lukanbio, Ar-
gentinan San Jose he-
rrian misio lanetan ari
den aranztarraren aho-
tik, behin baino gehia-
gotan hango txirotasun
edo pobreziaren aditzea
ere badugu. Urte sail ba-
tez San Josera lagunt-
za igorri da, eta aurten
ere Behar Bidasoatik
edukinontziak bidaltzea
erabaki da. Janaririk ez

da bidaliko, aduanan pa-
ratzen dituzten traben-
gatik, baina honako
hauek eman daitezke:
arropa, eskolako mate-
riala, erremintak (base-
rriko, zurgintzako, sol-
deorako…), ura aterat-
zeko bonbak, txitoak be-
rotzeko inkubadorak,
motoak, bizikletak, or-
denagailuak, fotokopia-
gailuak… Beraz, zerbait
emateko aukera izanez
gero, hilabetea akautu
arte parroki zentrora era-
man behar dira gauzak.
Diru laguntza eskaint-
zeko berriz, herriko ban-
kuan egiten ahal da di-
ru sartzea, Behar Bida-
soaren kontuan.

Azienden
aitorpena 
27tik 31ra

Heldu den astean, il-
beltzaren 27tik 31ra,
aziendak dituzten herri-
tarrei, abereen deklara-
zioa egiteko deia egiten

zaie udaletxetik. Goize-
ko 9:00etatik 14:00ak

arteko ordutegia izan-
da, herriko etxeko bu-

legoan egin behar da
azienden aitorpena.

herriz herri
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Argentina laguntzeko
kanpaina hilabete
bukaera arte eginen da
Arropa, eskolako materialak eta
bertzelako lan-tresnak bildu nahi
ditu Behar Bidasoak

ARANTZA

ARGAZKIAK: XABI ZUGARRAMURDI
Elurra goitixko gelditu da, baina estalpe xuriarekin postal ederrak ateri dai-
tezke herrian. Alferkeriak alde batera utzita, herriko gainetan mendi-eski za-
le hauek ere ez dute denborarik galdu. Hilaren 11kolarunbat goiza hartu eta
mendi ibilaldia egin zuten hiru lehengusuek: herritik Bulatxikira goitu eta
Illurdi, Ekaitza, Ibintza, Urritzmiaka eta herrira buelta. Argazki sorta ateri zu-
ten gainera. Denak ezin paratu!

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

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

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia
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Aerobic ikastaroa hasi da eta
sukaldaritzakoa otsailean hasiko da
Zugarramurdiko Atxuri mendi taldeak urteko ateraldiak zehaztu ditu

URDAZUBI - ZUGARRAMURDI

A
R
TE

K
A
R
ILangile 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 espedienteak
Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

LESAKA:
• Astelehenetik asteazkenera 9tatik 13tara eta 15etatik 19etara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 15etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 63 70 50
BURLATA:
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 133328•133346. Faxa: 133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK •

2.000 kolorebaino gehiago lortzen ahal duen
makina

10 minututanzuk nahi duzun
kolorea

Margari eta Koro
Gan  den  u r t eko

urrian hasi ziren ikasta-
ro gehienak, bainan
bertze biren berri eman
behar dugu: urtarrilaren
10ean eta Urdazubiko
Ugarana Emakumeen
taldeak antolaturik, ae-
robik ikastaroa hasi zen.
Astean behin ematen da
(ortziraletan) Leorlasko
eskoletan. Ezpeletako
monitore batek ematen
du eta arrakasta haun-
dia izan duenez bi tal-
de egin behar izan dira. 

Bertze ikastaroa su-
kaldaritzakoa da eta Iña-
ki Pikabea sukaldari be-
ratarrak emanen du.
Hau otsailaren 6an ha-
siko da, Arleunalde el-
kartean, eta oraindik ize-
na emateko epea ireki-
ta dago (Marixan osta-
tuan, 15 euro ordain-
duz).

Atxuriaren
ateraldiak

Zugarramurdiko At-
xuria Mendi Taldeak
onartu du 2003 urteko
ibilaldien egutegia. Hau-
xe da: Urtarrilean Bera-
ra; Otsailean Lesakara;

Martxoan Etxalarera;
Apirilean Baigorrira;
Maiatzran Itxasuko it-
zulia; Ekainean Urru-
ñara; Irailan Elizondo-
Harrikulunka-Urruxka;
Urrian Oiartzungo itzu-
lia; Azaroan Auza-Errat-

zu; Aben duan Otxondo-
Erratzu.

Beti bezala, hilabe-
tearen bigarren igande-
an eginen dira, eta ize-
na aintzineko ortzegu-
narte Marixan ostatuan
eman behar da.

ARGAZKIA: KORO IRAZOKIK UTZIA

Atxuria mendi taldeko kideak 1999an, Lesakako bidean, Hirumugak inguruan.

Autoa ebatsi
dute herrian
Leire ORTUOSTE

Urtarrileko bigarren
asteburuan lapurreta
izan zen herritar baten
autoa lapurtu baitzu-
ten, arratseko 6etatik
7ak aldera. Badirudi
beste auto bat lapurtu
zutela beste herri ba-
tean eta gasoilarik ga-
be gelditu ondoren, he-
rritar honen autoa la-
purtu zuten. Zorionez,
autoa Gipuzkoako he-
rri batean aurkitu zu-
ten, gasoilik gabe bai-
na beste kalterik ez
zuen. 

Errege bezpera
Hainbat herritan be-

zala, Zubietan Herriko
Ostatuan afaria izan
zen errege bezperan.
Hogei lagunetik gora
bildu ziren eta, ohitu-
rari eutsiz, gauerdi al-
dera, joaldunek joare-
ak jo zituzten Ituren,
Aurtiz eta herrian bar-
na. Gauak luze jo zuen
eta, urtero bezala, gi-
ro ederrarekin ospatu
zuten herritarrek.

ZUBIETA
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ITUREN

Iban ISASI
Joan den urtarrilaren

5ean, Errege Bezperan,
arratsaldez herriko hau-
rrak ibili ziren herriko ka-
rriketan barrena joare-
ak joaz. Izan ere, as-
paldiko ohitura da arrat-
saldez umeak joareak
jo tzen ar i tzea ,  e ta
gauez, afaldu ondotik
herriko gazteak aritzea.

Aurtengoan, afarira-
ko 90 lagun inguruk ize-
na eman zuten, eta He-
rriko Ostatuko jangela
leporaino bete zen. On-
dotik, Mikel akordiolaria
aritu zen giroa alaitzen.
Musika tarte batean gel-
dituz, Ibintza kultur tal-
deko kideek, jendau-
rrean egun horretarako
iragarri zuen zozketa
egin zuten (Ondoko be-
rrian ageri dira zenba-
kiak).

Arratsa aurrera ziho-
an, eta zenbait gazte,
bertze batzuk bestan
gelditzen ziren bitarte-
an etxeetara joan ziren
joareak hartzera. Zu-
bietako joaldunak bisi-
tan ailegatu zirenean,
Iturengoak janzten akit-

zen ari ziren. Iturengo
auzoan elkarrekin ibili
ondotik, Zubietaranzko
bidea hartu zuten. Behin
harat ailegatuta, eta he-
rriari itzulia eman eta
ohiturazko tragua har-
tuta, Iñauterietarako zi-
ta egin zuten. Dagoe-
neko 6ak inguru ziren.
Bueltan zetozela, Aur-
titz auzoari buelta eman
ondotik, Latsaga auzo-
ra joan ziren Iturengo jo-
aldunak. Eta handik pla-

zara. Bestak oraindik se-
gitzen zuen ostatuan.
Batzuk gosaltzera joan
ziren, eta bertze batzuk
lotara. Izan ere, Iñaute-
riak bertan dira, baina
horren berri erdiko gehi-
garri koloretsuan izanen
duzue.

Ibiltza taldearen
zozketa

Urtarrilaren 5ean,
errege bezperan, jen-
daurrean, Ibintza kultur

taldeak azken urte haue-
tan egiten duen zozke-
ta egin zuen. Arratsal-
dez eta afarian saldu zi-
ren boleto guzien ma-
trizeak kutxa batean sar-
tuta egin zen. Aurten-
goan suertatu diren zen-
bakiak hurrengoak dira:
1. saria: zare eder bat,
2.380 zkia; 2. saria: bi-
zikleta, 1.203 zbkia; 3.
saria: bi lagunen dako
afaria Altxunea errete-
gian, 2.323 zbkia.

Errege bezperako afariak 90 lagun
bildu zituen Herriko Ostatuan
Ur sareak berritzeko eta zola berritzeko milioi bat euroko dirulaguntza

BELARRA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

BELARRA

Ur sareak eta
zolaberritzea 
Nafarroako Gobernuak,
1.087.200,85 euroko di-
rulaguntza eman dio Iu-
rengo Udalari, Kastinea,
Lopetetxenea eta Kont-
sejo karriketako eta Aur-
tiz auzoko ur-garbiaren
eta ur-zikinen sareak
berritzeko eta ondotik
egin beharreko zolabe-
rritze lanetarako.
Jose Mari Gorostarra-
zu alkateak aipatu di-
gunez, 2004garren ur-
tean eginen dira lanak.

Bide moldatzea
76.188,8 euroko dirula-
guntza eman du Nafa-
rroako Gobernuak,
Ameztia eta Aurtiz au-
zoetan nekazaritza es-
plotazioetara doazen
bortz bide moldatzeko.

Oihan 
probetxamendua
Asurdin 745 pinuren
oihan probetxamendua
egiteko lehiaketa deial-
dia ireki du Udalak. Ha-
sierako aurrekontua
33.959,32 eurokoa
(gehi BEZa) da eta pro-
posamenak ilbeltzaren
23rako aurkeztu behar
dira.

FLASH

HHHH....  LLLLooooppppeeeezzzz
iiiittttuuuurrrrggggiiiinnnnttttzzzzaaaa

n Kalefakzioa
n Gas Instalazioak
n Iturgintza industriala
n Ureztatze sistemak

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

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
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Juana Mari SAIZAR
Mendialdea baserri

aurrean dagoen errepi-
dearen eskuinaldea zar-
tatu egin da eta Udalak
konpontzeko asmoa du,
zola behera joateko
arriskua baitago. 

Maingoneko Borda-
tik Leitzako mugaraino
doan pistarekin batera
eta Abalekuko pista Jo-

arve enpresak egiteko-
ak ditu. Beste bi obra,
Ekuiluxar eta Napoleon
Bidea bukatzen dituen
bezain laister, hasiko da
lehen aipatutakoak egi-
ten.

Baserrietako
kanpoaldeko
argia

Baserrietako kanpo-
aldeko argindarra mart-

xan jartzeko  Iberdrolak
egiten duen proiektua

batzarrean onartzeko
zain dago udala.

Zenbait bide eta pista
moldatuko ditu
Joarve enpresak

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR
Industrialdeko plan partziala, hau da, gerorako zabaltzea, urbanizatzea eta
birpartzelatzeko proiektua egiten ari dira. 50.000 metro koadro salgai jarri-
ko dira eta plan honen barruan zenbat pabilioi, nolako altuera, kokapena, bi-
deak, hornidura zerbitzuak, etabar argituko dira.

Esteban AROTZENA
Euskadi Irratian arrat-

saldeko 16:00etatik
19:00etara Susana Mu-
jikak aurkezten duen
Lauretan Babel irrat-
saioa Goizuetako He-
rriko Etxetik eginen da
zuzen-zuzenean heldu
den asteko ostiralean,
urtarrilaren 31n, alegia.

Eguneroko atalez
gain, bereziki gure he-
rriari dagozkion gaiak
ukituko dira programan.
Herritarrak bertara, He-
rriko Etxera, agertzea
ere nahiko lukete irrati-
koek. Aukera polita be-
raz, mota honetako saio
bat nola egiten den ber-
tatik bertara ikusi ahal
izateko.

Kike Amonarriz
eta Asisko
Urmeneta

Ostiraleko ekitaldiak
interesgarria ematen
baldin badu, hurrengo
egunerako, otsailak 1,
Euskara Zerbitzuak eta
Kultur Taldeak antolatu
dutena ez da gutxiago-
rako izanen. Kike Amo-
narriz (ETBko aurkezle,
txiste kontalari…) eta
Asisko Urmeneta (Argia
aldizkariko komikilaria,
Euskadi Irratiko kola-
boratzailea…) elkartze-
ak duen xarma ukaezi-
na da. Bi pertsonaiak
aurretik ezagutuz, eta
eskainiko duten hitzal-
diak «Euskaraz diber-
titzeko manerak» due-

la izenburua jakinda,
jendeak ordu terdi al-
gara batean igaroko
duela ziurtatuta dago.
Amonarrizek berak dio-
enez, euskararekin jos-
tatzen dute beraien hit-
zaldietan, entzuleek ere
partehartze zuzena du-
telarik. Kike eta Asisko-
ren emanaldia ilunaba-
rreko 20:00etan hasiko
da Ganbara Aretoan.

Euskadi Irratiak saioa
eginen du herrian
urtarrilaren 31n
Biharamonean, Kike Amonarriz eta
Asisko Urmeneta izanen dira
Herriko Etxeko ganbaran

ARGAZKIA:
ESTEBAN

Aurten
ere ongi
etorri
ederra

prestatu
zieten
Guraso
Elkarte-
koek

Ekialde-
ko hiru

erregeei. 

ARGAZKIA: DIARIO DE NAVARRA

Oraindik lau paretak tente ikusten baldin bazaizkio ere, orain dela hilabete
batzuk berritutako Kaleko-Borda baserria ilbeltzaren 12ko gauean goitik be-
heraino erre zela esan daiteke. Sotoan zeuzkan bost behiak eta lau zekorrak
ateratzea lortu zuen Roman Eskuderok, eta herriko su-hiltzaile boluntario-
ak berehala joan baldin baziren ere, ez zuten baserria salbatzerik izan.

GOIZUETA

ARESO
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ratsunen
eta
Orabi›-
dean le-

hen agerpena
egin ondotik, aste
hondar honetan
iæauteriek segida
izanen dute
Sunbi›llan,
Iturenen, Zubie›-
tan, Leitzan eta
ondotik etorriko
dira bertze herri
aunitzetakoak ere.
Sunbillan emaku-
meen afariarekin
hasiko dira.

EE

IÑAUTERIAK, IHOTEAK, KARNABALAK

Mozorro, joaldun eta atsoguratuen txan
IÑAUTERIAK, IHOTEAK, KARNABALAK

Mozorro, joaldun eta atsoguratuen txan
IÑAUTERIAK, IHOTEAK, KARNABALAK

M ozorro,joaldun eta atsoguratuen txanda

,Iæauterietako mozorroetan den-dena
daukagu

,Era guzietako osagarrien alokairua eta
salmenta

,Iæauterietako mozorroetan den-dena
daukagu

,Era guzietako osagarrien alokairua eta
salmenta

Bazar denda: Abejeras, 6 • Tfnoa: 25 00 04 • Faxa: 25 00 04 • 31007 IRUÑEA

FONDAFONDA
osta -
tua

Donibane karrika
Tfnoa: 948 45 01 80

MMAARRIISSOOLL
JJAANNAARRIIDDEENNDDAA

Karrika Nagusia, 7 - Tfnoa: 948 45 06 08 - SUNBILLA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA
Etxeko 

Ardi Gazta
Brasan egindako

arrain eta haragietan
espezializatua

Brasan egindako
arrain eta haragie-
tan espezializatua

Brasan egindako
arrain eta haragietan
espezializatua

Iruña-Irun errep, 59.km • & 948 45 17 62

Aupa Sunbillako iñauteriak!Aupa Sunbillako iñauteriak!

IBARBURU 
ERRETEGIA
IBARBURU 
ERRETEGIA

DISFRACES LA MASCARA



SunbillakoSunbillako

OSTATUA
  Pintxoak
  Bokatak
  Plater konbinatuak

Karrika Nagusia 23 • & 948 451703 • SUNBILLA

ITTURBURU

gande hone-
tan, azken ur-
teotako iñau-
teriek izan du-
ten arrakasta
ikusita, berriz

ere jende pila bat bil-
duko da Sunbillako
karriketan. Ikusleek,
gainera, hotzari aurre
egiteko pintxoren bat
eta salda bero pixko
bat jan-edateko au-
kera izanen dute, sun-
bildarrek horretarako
espres egiten baitute
karroza bat.
Igandea iñauterie-

tako azken eguna da
Sunbillan. Aitzinetik
ere aski asteburu mu-
gitua izaten dute sun-
bildarrek, ortziral
goiz-goizetik hasita:

Ostiralean, 
puxka biltzea eta
emakume afaria
Ortziral goizeko

9etan abiatuko dira
iñauteriak, Itturburu
ostatuan abiatu ere.
Hantxe bilduko dira
gazteak gosari ederra
egiteko. Ondotik, ba-
serrietara joanen dira
urteroko eskea egite-
ra, Modesto eta Joxe
Angel akordeolarie-

kin. Etxe guzietan
ede rki hartuko dituz-
te eskean etorritako-
ak, dudarik ez, bai-
nan bereziki Istolan
eta Ezkeneko bordan.
Izan ere, eguerdiko
2etan bazkaria eginen
dute bi baserri haue-
tan.
Arratsaldeko 5etan

txokolatada bat iza-
nen da Ulibeltzak el-
kartean haurrentzat.
Mike l  Sa l abe r r i
Ulibeltzak elkartetik
udaletxera joanen da
eta dantzaldia arku-
petan izanen da, bai
haurrentzat eta bai
helduentzat arratseko
8etatik aitzin 10ak al-
dera arte. 
Arratseko 10,30ak

aldera, gazteek Elor-
Txurin afalduko du-
te, eta emakumeek be-
rriz, Ulibeltzak elkar -
tean. Mikel Salaberrik
lan aunitz egin be-
harko du larunbat
arratsean, emakume-
en afalaondoa ere be-
re musika doinuekin
alaituko baitu.
Sunbillako iñaute-

riak oso-osorik bizi
nahi dituenak ez du
atsedenerako asti han-

II
Sunbillako

Den-dena besta
Estazio karrika 13 (bi zubien artean) • HENDAIA
Tel.: 00.33.0559.48.37.58

  Mozorroen alokairu eta
salmenta

  Baserritarren jantzien
aukera zabala

  Mozorro guzietako osa-
garriak

  Makilai profesionalak

  Piroteknia artikuluak
/petardo, su-ziriak )

Prezio ezin hobeak

  Mozorroen alokairu eta
salmenta

  Baserritarren jantzien
aukera zabala

  Mozorro guzietako osa-
garriak

  Makilai profesionalak

  Piroteknia artikuluak
/petardo, su-ziriak )

Prezio ezin hobeak

  Mozorroen alokairu eta
salmenta

  Baserritarren jantzien
aukera zabala

  Mozorro guzietako osa-
garriak

  Makilai profesionalak

  Piroteknia artikuluak
/petardo, su-ziriak )

Prezio ezin hobeak

2 Iæauteak 03

Ongi pasa iæauteriak!

Auloa etxea • Tel.: 948 450 773
SUNBILLA

Ongi pasa iæauteriak!

Auloa etxea • Tel.: 948 450 773
SUNBILLA
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SunbillakoSunbillako

Maria Jesus
HARATEGIA
Bertako haragia
Karrika Nagusia, 11
Tfnoa: 948 45 15 30

SUNBILLA

dirik izanen. Larunba -
tean gazteak goizeko
9etarako Iruribietan
bil duko dira gosalt-
zeko, eta ondotik he-
rrian barna aterako di-
ra eskean, goizean
Mo destorekin baka-
rrik. Arratsaldean
Mikel Salaberri iza-
nen du lagun Modes -
tok. Eguerdian Fon -
dan bazkalduko dute,
eta herrian eskean ibi -
li ko dira, arratsalde-
ko 8,30etan mozo-
rroen dantzaldia iza-
nen da arkupetan Mo -
desto eta Mikel Sala -
berrirekin. Arratsean
Bustiz  jatetxean afal-
duko dute.
Aitzineko bi egu-

netan bezalaxe, igan-
de goizeko 9etan go-
saltzeko bilduko dira
sunbildarrak, orain-
goan koadrila bakoit-
za bere txokoan. He -
rria bisitariz beteko
da laster, eta sunbilda -
rrak karrozak hartuta
herrian barna desfile-
an ibiliko dira. Ai -
tzineko hilabeteetan
egin dako lana erakus -
teko ordua da, karro-
za horiek ez baitira
egun batetik bertzera
prestatzen. Goizeko
11,30etan abiatuko da
desfilea. Zerria eta bil-
dotsaren zozketa egi-
nen da desfilea aki-
t u t akoan .  Ge ro ,
Ulibel tzak elkartean
herri bazkaria eginen
da.
Bazka l ondoan

Jalisko Band taldea-
ren musika izanen du-
te giroa alaitu eta iñau-
teriak ongi akautze-
ko.

Helduek egiten dituzten karrozak famatu
dira Sunbillako iñauterietan, baina eskola-
ko neska-mutikoek ere mozotto ikusga-
rriak plantatzen dituzte. Joan den urtean,
pezetaren hileta elizkizunak eta euroaren
jaiotza ederki antzeztu zuten. Helduagoei
bezalaxe, hauei ere ez zaie irudimenik

falta!
Aitzineko orrialdean, gazteen gosariare-
kin abiatuko dira aurten ere Iñauteriak.

Edurne Zubieta

Sunbillako 2002020

Aukerako autoak
4x4 autoetan modelo guziak

Salerosketa zerbitzua

Aukerako autoak
4x4 autoetan modelo guziak

Salerosketa zerbitzua

Iruña-Irun errepide zaharra, 61’5 km.

Garraioak
Mendeberri • SUNBILLA
% 948 450778 • 639 723673

Ongi pasa Iæauteriak!Ongi pasa Iæauteriak!

Ongi 
pasa

Iæauteriak

Ongi 
pasa

Iæauteriak



eti be-
z a l a ,
ortze-
gune -
an, ur-
tarrila-
r e n

23an joaldunek egi-
nen duten lehen pux-
ka biltze eta afariare-
k in  ha s iko  d i r a
Iñau teak  Aur t i z ,
Ituren eta Zubieta al-
dean. Larunbatean
izanen dute segida,
afaria eta dantzaldia
egiten baita egun ho-
rretan. 
Igandean, jantzi

osoa paratuz, lehen
ibilaldia eginen dute
joaldunek herriko ka-
rriketan barna.

Joaldunen 
joan-etorriak
Astelehenean, ur-

tarrilaren 27an, mo-
zorro eta karrozek la-
gunduta joaldun zu-
bietarrek eta aurtizta-
rrek bisita eginen die-
te Iturengoei. Lasaga -
ko Zarandia parean,
Aurtiztik heldu den
bidetik agertuko dira,
eta joaldun guziek ba-
tera, herriari buelta
emanen diote.
Asteartean, urta-

rrilaren 28an, Ituren,
Aurtiz eta Lasagako
joaldunek bisita buel-
tatuko diete zubieta-
rrei, urtero-urtero,
batzuen ustez natura
ernatzeko eta uzta be-
rri eta ugarriak ema-
teko egiten den ohi-
turari eutsiz.
Asteazkena lasaia-

goa izaten da, ba-
koitza bere herrian
gelditzen baita, eta

bazkari eta afarien ar-
tean besta egiteko eta
azkeneko gau eta
egun luzeetan gerta-
tutakoen balantzea
egiteko erabiltzen de-
na .  Aur t i z  e t a
Iturenen, halere, et-
xez etxe dirua eta pus-
kak biltzen eta kafe-
ren bat hartzen ibilt-
zen dira gazteak.
Zubietan egun horre-
tan egiten dituzten
kontuak.

Kontuen Eguna
Kontuen eguna iza-

ten da, hain zuzen,
Iñauteetako azkena.
Egun horretan ez da
joa r e r i k  j o t zen .
Iñauteak akitu eta hu-
rrengo larunbatean
egin ohi da, aurten ot-
sailaren 1ean. 
Iturenen bazkaria

Asteburutan,
besta egu-
netan eta
bezperatan

irekia

Iæauterietan 
irekia

Ongi pasa

Asteburutan,
besta egu-
netan eta
bezperatan

irekia

Iæauterietan 
irekia

Ongi pasa

& 948 450410   Ituren

erranDoNEA
O S T A T U A

Iæauterietan giro paregabea

& 948 450216 - ZUBIETA

erranDoNEAerranDoNEA

BB

TTeeii llaattuukkoo zzuurraakk

EEttxxee zzaahhaarrrreenn 
mmoollddaakkeettaa

EEttxxee bbeerrrriiaakk

EEsskkaaii lleerraakk

SSuukkaallddee--mmoobblleeaakk

% 948 451906 • 676 847281
AURTIZ

4 Iæauteak 03

H
IZARRA
eraikunt-

zak
Kontsejo 14

H
IZARRA
eraikunt-

zak

H
IZARRA
eraikunt-

zak

Ituren, Aurtiz eta ZubietakoIturen, Aurtiz eta ZubietakoIturen, Aurtiz eta Zubietako



Ituren, Aurtiz eta ZubietakoIturen, Aurtiz eta ZubietakoIturen, Aurtiz eta Zubietako

SANTESTE-
BAN

SANTESTE-
BAN

SANTESTE-
BAN

ZERRATEGIA • ZUREZKO HABEAK
MOLDURAK • ZEPILLATUA

TRATAMENDUA AUTOKLABEAN

BAZTANEA   ZUBIETA
Tel. 948 45 08 77 - Faxa 948 45 19

izaten dute Herriko
Etxean. Bazkal aitzi-
netik bertsolariak eta
aizkora apostua iza-
nen dute. Bazkal on-

dotik dantzaldia iza-
nen da eta, mozkorra
izugarria ez bada, bes-
tarekin segitzeko au-
kera dago, afari eta

dantzaldian.
Aurtizen xaharren

afaria egiten dute eta
Iturenen kontuen afa-
ria, iñauteak heldu den

2002020

Gehigarri berezia 5

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…

Joaldunen eta mozorroenk urteak daramazkite Zubieta, Ituren eta
Aurtizko ibilbidea egiten. Garai batean ez zen orain hainako joal-
dun koadrilarik biltzen, baina joareen burrunba xoko guzietan

hedatzeko modukoa bai. Etorkizunera begira ere, joaldunen bestak
ez du hutsik eginen, gaztetxoenak gogoz eta gogor baidatoz.
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d IZOZTUEN ETXEA d
Espezialitatea: 

kroketak eta piper beteak

d IZOZTUEN ETXEA d
Espezialitatea: 

kroketak eta piper beteak

SAGASTI  JATETXEA
Ongi pasa ihoteak

Tolosako bidea • & 948 610637 • LEITZA

SAGASTI  JATETXEA
Ongi pasa ihoteak

Tolosako bidea • & 948 610637 • LEITZA

BULDAIN
inmobiliaria
Iæauteri onak

pasa!
Tel. 948 510504

BULDAIN
inmobiliaria
Iæauteri onak

pasa!

BIKOITZ TABERNA
  Pintxoak
  Tarta eta bolloak
  Pastelak

Elbarren 16 • & 948 510072 • LEITZA

iturgintza
kalefakzioa
saneamendua      

gasa

& 948 510086 / 510156 
fax: 948 610856

LEITZA Ongi pasa Iæauteriak!Ongi pasa Iæauteriak!

Elbarren 20 • Tel: 948 510 720 • LEITZA

KAFETEGI • GOZOTEGI • OKINDEGIA
• Ogi egin berria
• Prentsa, gosari goxo-goxoa
• Delicatessen
• Pastak, pastelak, bonbonak
• Tartak (enkarguak egun batetik bestera)

ERAIKUNTZAK
Patxi Arrazola, 14 • 1.A

Tel. 948 610 934 / 948 610 927
Mugikorra 689 231 961

LEITZA

ERAIKUNTZAK
Patxi Arrazola, 14 • 1.A

Tel. 948 610 934 / 948 610 927
Mugikorra 689 231 961

LEITZA

ERAIKUNTZAK
Patxi Arrazola, 14 • 1.A

Tel. 948 610 934 / 948 610 927
Mugikorra 689 231 961

LEITZA

stebu-
ru ho-
netan
hasita,
a u r -
tengo

ihoteaz gozatzeko au-
kera izanen dugu, ho-
nako egitarau zabal
eta berexi honekin:

Ilbeltzak 25
Larunbata

15:30etan herriko
eskea, trikitilari, ziz-
tulari eta abarreko
musikagile eta la-
guntzaileekin.

17:30etan Leitza-
Goizueta, herriarteko
p i l o t a  pa r t i duak
Amazabal pilotale-
kuan.

Ilbeltzak 26
Igandea

12:00etankalejira
Incansables taldeare-

kin herrian barrena.
Denok atxoatuta!!!

1 2 : 0 0 e t a t i k
14:00etara Txu-txu
trena kalean gora, ka-
lean behera!

14:30etan herri
bazkaria Erleta esko-
lako jantokian.

1 6 : 3 0 e t a t i k
19:00etara Txu-txu
trena herriko txoko
eta kaleetan.

1 9 : 3 0 e t a t i k
21 :00e tara  e ta
23:30etatik 2:00eta-
ra TRIKIDANTZ ka-
rrapean.

Ilbeltzak 27
Astelehena

9:00etan Base -
rritara eskera.

15:30etan XUR-
DIN, umeentzat jos-
t a k e t a - a r i k e t a k
Amazabal pilotale-
kuan.

17:00etan …hel-
du direla…

18:00etan …ez di-
rela …

19:00etan etxa-
fuegoak.

1 9 : 3 0 e t a t i k
21 :00e tara  e ta

23:00etatik 2:00eta-
ra IRATS taldea ka-
rrapean.

Tartean, noiz-
baitte;  …ailatu die-
la… la,la,la,...!!!
Bazkari-atsaldeko-

aparie Aurreran.

Ilbeltzak 28
Asteartea

9:30etan  Base -
rritara eskera.

11:30etan Incan -
sables  txarangak
Erletara bisitaldia.
14:30etan bazkaria

AA
LeitzakoLeitzakoLeitzako 2002020



Aurreran.
15:00etanKalejira

koleretsua Erleta es-
kolako ikasle, irakas-
le, guraso, senide eta
animatzen den guz-
tiarekin, Incansables
txarangaren doinuez
lagundurik. Ondoren

txokolate beroa eta jo-
koak plazan.

1 9 : 0 0 e t a t i k
21 :00e tara  e ta
24:00etatik 2:00eta-
ra  GAUBELA ka-
rrapean.
Ilbeltzak 29
Asteazkena

(Ihoteak amaitu
direla, eh!)

1 6 : 3 0 e t a n
“Chiriroren bidaia”
f i lma  z ineman .
Marrazki bizidun ja-
pon i a r  hauek ,
“Urrezko Hartza” sa-
ria eskuratu zuen

2002.ean Berlinalean
lehiaketan.

Oharrak:
• Kotxeak etxean

utzi, igandean batez
ere.  
• Umore ona izan

eta ongi pasa!  

Gehigarri berezia 7

948 510283 • Herriko Plaza • LEITZA

URKIOLA
HARATEGIA - URDAITEGIA

URKIOLA
HARATEGIA - URDAITEGIA
URKIOLA
HARATEGIA - URDAITEGIA

  Urte guziak irekia  Urte guziak irekia
  Menua eta karta  Menua eta karta

Erreka Auzoa • LEITZA • Tel 948 510625

MUSUN -
ZAR

Logelak Ostatua Ta

MUSUN -

Elbarren kalea 
LEITZA

&
948 510614
948 610646

OOOO IIII HHHH AAAA LLLL AAAA KKKK Iho
te 

ona
k

iga
ro!Iho

te 
ona

k

iga
ro!

JOSE IGNACIO ARZALLUS
Harategia - Urdaitegia

Etxeko txistorra

LEITZA
Elbarren 20 eta 71

PEUGEOT AGENTZIA
Direkzio eta ordenadore bidezko azterketak

LEITZA GARAGEALEITZA GARAGEA

20020

XX. mende hasera-
ko ezkontza? Ez
horixe! Duela

hamabi urte, 1991.
urteko ihotetan
horrelaxe atsogu-
ratu zen leitzar
koadrila.  Garai
bateko ezkontza,
idi pare eta guzi!
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TABERNA

  OGi EGIN BERRI-BERRIAREKIN 
EGINDAKO OTARTEKOAK

  KAXUELAK

  ERA ASKOTAKO PINTXOAK
(Rabak, olagarroa, ziztorra )

Elbarren, 16 & 948 610864   LEITZA

MUSUN -
ZAR

Logelak Ostatua Ta

MUSUN -

ARAKINDEGIA JATETXEA
• Menua eta karta
• Garaien garaiko otorduak
Elbarren 42 • & 948 510052 • LEITZA

GAZTAÑAGA TABERNA
BOKATAK eta PINTXOAK

Pizza Krugikoke bertan jan edo etxera eramateko

Elbarren, 55 % 948 610708 • LEITZA

F I S I O E T X E A
Ane Egizabal Llata

FISIOTERAPEUTA
3 ERREHABILITAZIOA
3 OSTEOPATIA
3 Kirol eta Zirkulazio MASAIA
3 ERDITZE AURREKO/ONDORENGO
TRATAMENDUA

3 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA
3

MUTUAK

Huarte Gotzaia 8, 3.C - LEITZA 948 510730

LENITZ
EDATEGIAEDATEGIA

H «INSALUS» Ura banatzailea
H «SAN  MIGUEL» garagardoa
H «COCA-COLA» banatzailea

LENITZLENITZ

LeitzakoLeitzakoLeitzako 2002020

Ongi 
pasa

Iæauteriak

Ongi 
pasa

Iæauteriak



Mikel ILLARREGI
Aurreko zenbakian

tokirik ez eta aipatu ga-
be ezin utzi Gaboneta-
ko txapelketa eta Bela-
te pilota eta Aurrera el-
karteek antolaturikoak.
Lehen aipaturiko txa-
pelketa honen finala
abenduaren 28an os-
patu zen Amazabal pi-
lotalekuan arratsaldeko
17:30etan. Kadetetan
jokatutako partidua ez
zen “istorio” handiko par-
tidua gertatu. Gazte mai-
lakoan ere berdintsu
gertatu zen. Helduen
mailan berriz, hasiera-
tik ongi bideratu zuten

eta partidu serioa ikusi
zen. Orokorrean ona eta
ikuskizun polita. Emait-
zak:

• Kadeteak: Olaza-
bal-Iriarte, 22; Mina-Be-
telu, 6.

• Gazteak: Telletxea-
Barandarain, 9; Loiarte-
Eraso, 22.

• Helduak: Bengoet-
xea-Mintegi, 22; /Zu-
bieta-Retegi, 20  

Antolatzaileen ara-
bera, «ikuslego aldetik
partehartzea, orokorre-
an, ona izan da eta gu-
re partetik pozik gaude
atera den torneoa iku-
sita».

NESKEN PALA
TXAPELKETA

Bigarrenari dagokio-
nez, Belatek eta Aurre-
rak antolaturikoa, ale-
gia,Nesken pala txa-
pelketa izan zela esan
behar. Hau Amazabal
pilotalekuan abendua-
ren 29an ospatu zen.
Ondoan ageri den koa-
droan, finalean jokatu-
tako partiduak, txapel-
dunak eta txapel du -
nordeak eta nongoak di-
ren ageri dira.

herriz herri

2003/01/23 • 342. zbk. 
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Gabonetako pilota
txapelketaren finalak
abenduaren 28an
jokatu ziren
Nesken pala txapelketa ere
antolatu zuten Belatek eta
Aurrerak

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGIK UTZIA

Ailegatu dira beste ur-
te batez  iñauteriak. Egi-
tarauaren berri zabala
erdiko gehigarrian du-
zue, baina atsogurat-
zeko mozorroak pres-
tatzen hasteko tenorea
da. Goian ageri den ar-
gazkia, berriz, 1985. ur-
tekoa da.

% 948 63 10 03
Fax: 948 63 10 03

Alkaiaga Ind.•Baldrun, 8 • LESAKA - BERA

MARTXO BITARTEKO ESKAINTZA
Eguzkitik babesteko toldo 1 erosiz gero, %10 merkeago

PERTSIANAK
ERA GUZIETAKOAK, MOTORIZATUAK,

MOSKITERAK eta VENECIANAK

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

INFANTILAK
TXAPELDUNAK: G. ROTA - M. ERREA (Auritzberri)
TXAPELDUNORDEAK: M. VILLANUEVA - P. CARBALLO (Auritzberri)

KADETEAK
TXAPELDUNAK: I. AGIRRE - S. IRAOLA (Leitza)
TXAPELDUNORDEAK: E. IRIARTE - M. IRIARTE (Narbarte)

HELDUAK
TXAPELDUNAK: GARBIÑE - BEA (Irurita - Igantzi)
TXAPELDUNORDEAK: BEGOÑA - ROSA (Irurita)

* Era guzietako ateak, janbak eta
regruesoak

* Egur idorrak: tropikalak, haritzak, 
gaztainak, pinuak, izeiak 

* Tarimak eta zolak: haritza,
gaztaina, pinu 

* Tableroak: melaminak,
hidrofugoak, matxinbratuak 

MMMMaaaaddddeeeerrrraaaassss  GGGGOOOOMMMMEEEENNNN

LEITZA

Gabonetako pilota txapelketako finalistak, antolatzaileekin batera.



ttipi-ttapa
Euskararen normal-

kuntzarako Plan Estra-
tegikoa ahobatez onar-
tu zuen Balleko Udalak,
abenduaren 20an egin-
dako iazko azken bat-
zarrean. Horretarako,
Kontseilua eta LKS era-
kundeen laguntza iza-
nen du eta gehieneko
aurrekontua 43.843,58
eurokoa izanen da.

2001eko ekainaren
21ean bildu zen lehen
aldiz Baztango Euska-
ra Batzorde irekia, eus-
kararen inguruko gaiak
eztabaidatzeko. Bat-
zorde irekia izan arren,
gehien bat Baztango
ikastetxe ezberdineta-
ko irakasle eta guraso-
ek, Doike euskara tal-
deak, Suinki euskalte-
giak eta Xorroxin Irra-
tiak hartzen dute parte,
udaleko hiru taldetako
kide banarekin batera.
Batzorde honek Kont-
seilua erakundearekin
batera lan egitea era-
baki zuen, Bai Euska-
rari egitasmoa martxan

jarriz. Proiektu hau gau-
zatzeko, euskararen al-
de lan egiten duten tal-
deen, balleko gizarte
eragileen eta Udalaren
partehartzea nahitaez-
koa da. Egitasmoa uda-
lari aurkeztu eta Baz-
tango euskararen Plan
Estrategikoa egitea era-
baki zen, LKS eta Kont-
seiluaren laguntzarekin.
Bi  erakunde hauen
proiektuak ikusi eta for-
mula mixtoa egitea era-
baki da, 43.943 euroko
gehieneko gastuarekin.
Nafarroako Gobernua-
ren Hizkuntz Politika
Zerbitzuari dirulagunt-
za eskatuko zaio. 9.750
euroko beka izanen du-
ten bi teknikari hartuko
dira lanaren lehen eta
hirugarren faseak egi-
teko (akordio fasea eta
konpromezuak hartze-
ko fasea). Tartean, plan
estrategikoaren fasea
eginen du LKSk.

Mikel Altzuart, Bata-
sunako zinegotziaren
ustez, «baztandarrak
euskararen normaliza-

zioaren alde gaude, gu-
re hizkuntza delakoz eta
Euskal Herriko bertze
hizkuntzekin batera bi-
zi behar duelakoz. Ho-
nelako plan batek lana
eta inplikazioa eskatzen
du eta hemendik aitzin
udaletxeak konrpomi-
soak hartu beharko di-
tu».

ttipi-ttapa • herriz herri

2003/01/23 • 342. zbk. 
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Euskararen Plan
Estrategikoa ahobatez
onartu du Udalak
Kontseiluak eta LKSk eginen dute
herriko taldeekin elkarlanean

Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea
Menu BereziakMenu Bereziak

Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Almandozko Fernando Agerre eta Juanita Agerreberek Urrezko Ezteiak os-
patu zituzten gan den urteko azaroan. Zorionak.

BAZTAN

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ERRETEGIA

Euskal
sukaldaritza

Arrain eta haragia

Arizkungo Bozate auzoan egin nahi den aire
zabaleko eskultura museoa eraikitzeko lehen-
dabiziko lanak eman dira. Honela, eremu horre-
tan eginen diren zortzi bordak Lekarozko Arakan
eraikuntza enpresak eginen ditu, 228.756,16 eu-
roren truke eta eremua itxiko duen pareta Ariz-
kungo Arado eraikuntza enpresak eginen du,
18.544,83 eurotan.

Bozaten aire zabaleko museoa
eraikitzeko lehen lanak eman dira



herriz herri
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ttipi-ttapa
Nekez, eta gogo han-

diegirik gabe baldin ba-
da ere, pittanaka betet-
zen ari dira Baztango
herrietako alkateen kar-
guak. Hau idazterako-
an, Arraioz bakarrik gel-
ditu da alkaterik gabe.
Errege eguneko batza-
rretan, Gartzainen Gi-
lleneako Angel Irunga-
rai Elizalde hautatu zu-
ten eta Elizondon Mi-
chel Eraso Iriart, berri-
ki hildako Juanito Era-
so musikariaren semea.

Elizondoko batzarrak
bertzelako erabakiak
ere hartu zituen. Purio-
senea aitzinean dago-
en eremuari Juanitoren
lorategia izena paratu
diote, Juan Eraso ze-
naren omenez hain zu-
zen. Gogoratu behar da
Puriosenean Baztango
museo etnografikoa jart-
zeko asmoa dagoela.

Modu berean, herri-
ko eta kanposainduko
iazko kontuak ere onar-
tu ziren. Gan den urte-
an herriak 103.355,74
euroko diru sarrerak eta
110.655,98 euroko gas-

tuak izan zituen. Hale-
re, 4.404,77 euroko sal-
doa du bere kontuan.
Kanposainduari dago-
kionez, 33.068,86 eu-
roko  sa r re rak  e ta
15.020,78 euroko gas-
tuak izan zituen eta gaur
egun, 46.702,18 euro-
ko saldoa du.

Oronoz-Mugairin il-
beltzaren 12an egin zu-
ten batzarra. Florentino

Goñik hamar urtez be-
te duen kargua uzteko
gogoa zuela jakinarazi
zuen lehendabiziko bat-
zarrean, baina bizilagu -
nen eskariz bertze bi ur-
tez segituko du alkate
gisara. Herriaren alde
lan egiten segituko du
eta herritarrek ere la-
gunduko dutela uste du:
«Azken auzolanean 60
lagun ginen» dio.

Arraiozen joan den
igandean egitekoa zu-
ten batzarra, Cristobal
Bengoetxearen ordez-
koa hautatzeko.

BAZTAN

Elizondo, Oronoz-Mugairi eta
Gartzaingo alkate karguak bete dira
Arraiozen joan den igandean egitekoa zuten batzarra

Antxitoneako
zubiaren
moldaketa
Elizondoko Antxitonea
zubiaren moldaketa la-
nak Baztangoiza erai-
kuntza enpresak eginen
ditu 82.279,80 euroren
truke. Eskaintza baka-
rra Elizondoko enpre-
sak aurkeztu zuen.

Mariano Izeta
beka
Baztango ahozko tradi-
zioa biltzeko sortu den
Mariano Izeta beka Mai-
te Lakar Iraizoz eta Ana
Telletxea Coscolin gaz-
teek jaso dute. Urtebe-
te izanen dute lana egi-
teko eta 7.813,16 euro-
ko beka jasoko dute.

Iñaki
Otxandorena
Ez du suerterik izan pi-
lotari oronoztarrak aur-
tengo eskuz binakako
txapelketan. Ustekabe-
an sartu zen txapelke-
tan, Olaizola II.aren at-
zelari gisara, baina le-
hen partidaren ondotik
gaizki sentitu eta ospi-
taleratu zuten. Birika ba-
tetik haizea galdu zuen
eta bizpahiru hilabete-
rako baja izanen da.

FLASH

ARGAZKIA: DIARIO DE NOTICIAS

Michel Erasok Ana Mari Marinen eskutik hartu zuen alkatetzako makila.

Tel.: 948453410
Fax: 948453378
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Franck DOLOSOR
Elkartetxea herritar

frangoren bilgune izan
zen urtarrilaren 9an,
saihesbidearen proiek-
tuak interes haundia sor-
tu baitu senpertarren ar-
tean. Ondoko urteetan
eginen den bide hau be-
harrezkoa da egun gu-
ziz, 15 600 ibilgailuk tre-
beskastzen baitute ka-
rrika.

Informazio eta elkar-
trukaketa bilkura horre-
tan aho batez jendeak
baztertu zuen proiektu
merkeena, hau da zubi
bat bera behar ez due-
na, Urdazuri ibaiaren ez-
ker aldetik lotuko lituz-
kena kirol-zelaia eta Do-
nibaneko bidea. Ideia
hunek etxe batzuk bo-
ta behar lituzke, ez da
beraz jende ainitzen
gustukoa izan.

Bildu ziren herritar
gehienen ustez, untsa
litake saihesbidea Du-
fauren garajea baino
urrunago gatea su hilt-
zaileen egoitzaraino ala
Urguriko burdin zubirai-
no. Gainerat, senperta-

rrek uste dute ideia ona
litakela saihesbidearen
bazterrak ongi apailtzea
berantago pausalekuak
ala etxebizitzak eraikit-
zeko gisan, argi baita hi-
ri erdialdea haundituko
dela.

Ez da oraino delibe-
ratu nola eraikiko den
Senpereko saihesbidea
Olhako itzulbidea eta
Donibane-Lohitzuneko
bidea lotzeko. Bertzal-
de, Pabeko Kontseilu
Nagusiari galdeginen
zaio inkesta berri bat
egitea.

Cyber-guneak
irekirik segituko
du

Zailtasunak izan on-
doan, azkenean herri-
ko internet guneak ire-
kirik segituko du. 

Aitzineko aldizkarie-
tan toki hunen hestea
aipatzen baginuen ere,
azkenean aterabide bat
atxeman dute horko ar-
duradunek langile bat
hartuz. 

Cyber-guneak ateak
zabalik dauzka astele-
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Saihesbidea ez da
karrika ondoan eraikiko
ahal bezain urrun baizik
Zailtasunak zailtasun Cyber-
gunea irekirik segituko du

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Herritar gehienek ez dute nahi saihesbidea hemendik pasatzea.

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Ondoko urteetan eraikiko den bidea hemendik pasa litaike.

hen, asteazken eta ort-
z i r a l e t an  go i zeko

10:00ak eta 12:00ak ar-
tean bai eta astelehe-

netik ortziralerat 14:30
eta 18:30 artean.
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LARRALDEA
SAGARDOTEGIA
LARRALDEA
SAGARDOTEGIA

* Telleri auzian, Lekarozko elizaren eskuinetik hartu eta 1,5 kmtara.
* Bertan egindako sagardoa eta sagardotegiko menua.
* 100 lagunendako lekua jarrita.

Txotx denboraldia irekiaTxotx denboraldia irekiaTxotx denboraldia irekia

Ihintza, Angela eta Eneko
Kantuketan Azkain-

go Bil-Toki gelan bisi-
tatzen ahalko da egu-
nero 10etatik 12ak arte
eta 14etatik 19ak arte. 

Kantuketan erakus-
ketak euskal kantua mo-
du zinez orijinalean era-

kusten eta entzunaraz-
ten du, berezitasun eta
berrikuntza teknologi-
koak eskainiz. 200 m2-
ko erakusketa eremuak
euskal kantuaz eta mu-
sikaz gozatzeko para-
da ezinhobea ematen
dio bisitariari. 

Soinuz eta irudiz eta
ibilbide harrigarri bati ja-
rraituz, euskal kantua-
ren historia, gizartean
duen lekua, euskal po-
puluarekin daukan bar-
netikako harremana,
gaur egungo aktualita-
tea eta aniztasuna des-
kubrituko ditu. 

Bisitaria boz eta mu-
sika unibertso batean
sartuko da erakusketan
berean entzun daitez-
keen 4 orduko graba-
ketak eta abestirik ede-
rrenetan murgilduko
duen ustegabeko soinu -
dun "dutxa" bati esker.

Elkarretaratzea 
Euskal preso politikoen

hurbiltzearen aldeko el-
karretaratzea Urtarrila-
ren 25an eginen da
eguerditan herriko pla-
zan.

Sustengu
bazkaria

Laugarren aldikotz
Elizaberrin eginen da
Iraun, Arkaitz eta Aratz
azkaindar presoaren al-
deko sustengu bazka-
ria. Urtarrilaren 26an fin-
katua da eguna. Zintzur
bustitzea eguerditan ha-
siko da. Bazkaria den-
boran bertsolariak eta
ixtorio kondalariak iza-
nen dira, arratsaldea
kontzertuarekin finituko
delarik.

Batera
manifestazioa
otsailaren 1ean
Baionan

Batera plataformak
Iparraldeko euskal gi-
zarteko eragile desber-
dinak biltzen ditu eta he-
rrietan elkarte bakotxa-
ri eskatzen dio platafor-
ma integratzeko bere
izenpedura emanez. 

Baionan otsailaren
1ean eginen den mani-
festaldira parte hartze-
ko ere dei egiten du,
Euskal departamendua,
euskararen ofizialtasu-
na, laborantza ganbera
eta berezko unibersita-
tea aldarrikatzeko kan-
paina abiatzeko. 

ARGAZKIAK: ENEKO JORAJURIA

Kiroletan jabe berriak
Mercedes Iglesias, Roger Elhorga eta Cindy Genty
hirukoteak kiroletako ostatua ideki zuen abendo-
aren 20an. Jantegi eta edantegi zerbitzuak eskai-
niko dituzte, pintxoak eginen dira ere ostiral eta
larunbatetan. Langile menua 10 eurotan egiten du-
te (dena barne). Paella manatzen ahal zaie ere te-
lefono huntara deituz: 05 59 54 44 13.

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

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA

Ihauteriak
Nork asmatuko du aurten Maialen Etxeberri eta bere lagunak prestatzen ari
diren mozorroen gaia?  Altxalili eta Gemuku elkarteak Ihauteriak otsailaren
22an finkatu baitute, 20 pertsonako talde bat muntatu da jadanik kostuma
batzuen prestatzeko, bertze urteetan bezala. Aurtengo gaia sekretua atxi-
kitzen dute oraino bainan herritarrak projektuan parte hartzerat gomitatzen
dituzte. Larunbat arratsalde guziz biltzen dira 5etan Santa Mariako jantegian.

AZKAIN

Kantuketan erakusketa
Bil-Tokin egonen da
urtarrilaren 30etik
otsailaren 12a arte
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102 Meaka auzoa
20304 IRUN

Tel.: 943 623 130

TXOTX
denboraldia zabalik urtarrilaren

19tik

*Astegunetan, arratsaldeko 6,30etatik aurrera zabalik.
* Asteburuetan, eguerdian ere zabalik.
* 250 lagunendako lekua jarrita.
* 50 autorentzat parkina. Autobusak. Klimatizatua.

TXOTX
MAIXAN ETAVERONIQUE

SARA • TEL

Xan HARRIAGUE
Errugbiak mus txa-

pelketa bat antolatzen
du urte guziz bezala ne-
gu partean. Mus txa-
pelketa hori otsailaren
lehenean egun batez
iraganen da, Omordia-
ko gela nagusian. Izen
emaiteak urtarrilaren
26a baino lehen egin be-
ha r  d i r a  Ke inun
(0559542775) edo Eve-
lini (0559542917). Hitz
ordua arratsaldeko
2etan izanen da eta afal-
du nahi baduzue 20 eu-
ro gostatuko zaizue

Euskal presoak
Euskal Herrira

Aurten ere urtats
gauean elgarretaratze
berezi bat egin da hur-
bilketaren alde, gaia ai-
rean ote zen hala ten-
pe ra tu rak  goxoak ,
usaian baino jende
gehiago bildu zen hala
nola 50 jende baino
gehiago. Indarrak hoz-
tera utzi gabe oroita-
razten dizuet hilabete-
ko azken ortziraletan,
arratseko 19:00etan se-
gitzen dutela.

Errugbia
Urtea ongi hasi du

Sarako lehen taldeak bi-
tan irabazi baitu. Le-
henbiziko matxa kan-
poan ukan zuten, Bear-
noko Sauveterren kon-
tra, eta azken momen-
tuan markatutako ent-
segu bati esker 3 pun-
tuak ekarri zituzten et-
xerat irabaziz 6 eta 13.
Urtarrilaren 20an berriz

Animainean aritu ziren
eta errexki menperatu
zituzten St Jean de Mar-
sacqeko jokalariak 20
eta 3. Urte hastapen ho-
ri konfiantza ematen ba-
du ere, batzuen errane -
tan heldu diren matxak
zailtsoak izanen dira kol-
patu anitz badirelako eta
bertzetik batzuek txar-
telak ukanagatik ez di-
relako arituko.

Esku balona
Esku balonean ere,

urte hastapen hori bai-
kor izan da 3 taldetik bi
irabazi baitute, biak et-
xean aritzen zirelarik. 11
urte azpiko gazteeek ira-
bazi dute Mourenxen
kontra 18 eta 10 eta hel-
duek Assonen kontra 14
eta 13. Tartekoek, 15 ur-
te azpiko neskek, Irisa-
rrin galdu zuten 27-17.

Herriko etxeko
edantegiaren
mus txapelketa

Orain iragaiten ari
den Union Basque txa-
pelketa finitu bezain lais-
ter, Herriko Etxeko edan-
tegiaren mus txapelke-
ta hasiko da, otsailaren
7an. Izen emaiteak ot-
sailaren 1a baino lehen
egin beharko dira (10
euro).

Errugbi taldeak prestatu duen mus
txapelketa otsailaren lehenean iraganen da
Urtats gauean elgarretaratze berezia egin zen presoan Euskal Herriratzearen alde

SARA

Klaseko afaria
Joan den urtean 40 urte egin zutenek, hitz ordua ukan zuten azilaren 16an klaseko afaria ospatzeko,
Le Pullman ostatuan bildu ziren aspaldiko partez eta gaua xarmanki pasatu zuten giro onean. 

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km
& 948 599 131 - URDAZUBI
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Estefanía Etxebeste Giraldo, Iturengoa,
azaroaren 27an.
Ekiñe Garazo Gamio, Berakoa, aben-
duaren 31n.
Aimar Pikabea Irazoki, Berakoa, urtarri-
laren 1ean.
Naiara Ansó Loiarte, Zubietakoa, urta-
rrilaren 10ean.
Domingos Fernando Da Silva Mota, Eli-
zondokoa, abenduaren 21ean.
Janire Iribarren Lizardi, Doneztebekoa,
abenduaren 31n.
Anaëlle Etxegoien, Azkaingoa, urtarrila-
ren 7an.
Bixente Berrouet, Sarakoa, azaroaren
30ean.
Maitena Merino, Sarakoa, abenduaren
27an.
Kepa Merino, Sarakoa, abenduaren 27an.
Peio Larralde Rosa, Lesakakoa, urtarri-
laren 7an.

Felix Eskudero Zubiri, Goizuetakoa, ur-
tarrilaren 3an, 64 urte.
Cornelio Gamio Apezetxea, Goizueta-
koa, urtarrilaren 2an, 72 urte.
Rosa Juanikorena Vera, Zubietakoa, ur-
tarrilaren 12an, 83 urte.
Maria Jesus Belzunegi Meaka, Elizon-
dokoa, urtarrilaren 8an, 93 urte.
Urbana Etxaide Gaztanbide, Zugarra-
murdikoa, urtarrilaren 12an, 84 urte.
Ramona Murugarren Lekaroz, Sunbi-
llakoa, urtarrilaren 1ean, 71 urte.
Marcelina Mariezkurrena Mariezkurre-
na, Leitzakoa, urtarrilaren 8an, 80 urte.
Justo Maria Arribillaga Garaikoetxea,
Amaiurkoa, urtarrilaren 9an, 33 urte.
Gregorio Arriada Goñi, Gartzaingoa, ur-
tarrilaren 10ean, 76 urte.
Miguel Gastearena Escala, Ezkurrakoa,
urtarrilaren 12an, 83 urte.
Sagrario Camacho Blazquez, Berakoa,
urtarrilaren 12an, 75 urte.
Jean Martin Inhargue, Azkaingoa, urta-
rrilaren 7an.
Marie-Jeanne Hauciarce Ozcoidi, Sa-
rakoa, azaroaren 11n.
Saint-Martin Lamothe, Sarakoa, azaro-
aren 24ean.

EZKONTZAK
Carlos Rodrigo Morales Perez eta Ce-
lia Cruz Ortiz Tirado, Ekuadorrekoak Be-
ran, urtarrilaren 8an.
Francisco Javier Aranberri Epelde eta
Miren Begoña Rozas Errandonea, El-
goibar eta Berakoa, urtarrilaren 11n.
Gorka Etxeberria Urrutia eta Mirentxu
Jaunarena Galván, Donostia eta Txile-
koa Arizkunen, abenduaren 27an.
Richart Sausset eta Vollontsahondra
Ninah Rasandra, Sarakoak, azaroaren
18an.
Thomas Boucon eta Marie Dominique
Aranburu, Sarakoak, azaroaren 20an.

TANATORIO
BAZTANDARRA

Santiago 52 • ELIZONDO

Baztan, Bertizarana, 
Urdazubi eta
Zugarramurdin

24 orduko zerbitzua
tanatorioan eta etxean

prezio guzietan

& 948 581959
& 900 704704

Marcelina
MARIEZKURRENA

Meza, Ezkurrako elizan
urtarrilaren 26an, 
eguerdiko 12:30etan

Urak dakarrena urak da-
roa

zuk emandakoa
gurekin gelditzen da.

Miguel Angel OSKOZ EKIOIZ
Arantzan, 2002ko abenduaren 24ean hil zen, 

49 urte zituela
«Miguel Angel,
mendi tartean jaiotako
erreka ttiki bat bezala,
neguko egun batean
erran diguzu agur.
Gazterik itsasoratu bazara
ere.
elkarrekin bizitutako mo-
mentuak
beti gogoan edukiko ditu-



Aitor AROTZENA
Urtarrilaren 5ean bu-

rutu zen Beran Euskal
Herriko ziklo-kros txa-
pelketa, Gure Txokoa
elkarteak antolatuta.
2.440 metroko ibilbide
eder bezain gogorrean
-batez ere lohiarenga-
tik– hainbat txirrindula-
ri atera ziren. Proba na-
gusian, elite  eta 23 ur-
tez beheitikoei zuzen-
dutakoan 55 izan ziren.
Tartean, errepideko pro-
fesionalak diren Lam-
pre talde italiarreko
Juanma Garate irunda-
rra eta Patxi Vila bera-
tarra. Hauek nahiko lan
izan zuten itzuli bat egi-
teko, izan ere, lohiare-
kin, ez zen beraien ezau-
garrietarako ibilbiderik
xamurrena. 

Bertze partaideen ar-
tean, lehendabiziko it-
zulian ikusi zen Bustu-
riako David Seco Es-
painiako txapeldunaren
eta Juan Carlos Garro,
BH taldeko beratarra-
ren artean izanen zela
lehia nagusia. Berako-
ak ez zuen suerte han-
diegirik izan, gurpilak bi
aldiz zulatu baitzitzaiz-
kion lehendabiziko eta
bigarren itzulietan. De-
na den, beti minutu in-
guruko aldearekin segi-
tu zion Golf Artxanda tal-
deko Dabid Secori, eta
ez zuen arazorik izan bi-
garren postua eskurat-
zeko. Hirugarren pos-
turako lehia izan zuten
Debabarrenako Haitz
Ortizek eta Gaizka Le-
jarretak. Azkenean, hi-
rugarren postua Ortizek

eskuratu zuen, gisa ho-
rretara, 23 urtez behei-
tiko Euskal Herriko txa-
pelketa ere irabaziz. Le-
jarreta izan zen hiruga-
rren elite mailako kate-
gorian. 

Azkenean, beraz,
pronostikoak betez, Da-
vid Seco izan zen Eus-
kal Herriko txapeldun,
59 minutu eta 39 se-
gunduko denborarekin.
Garro izan zen bigarren
minutu eta hamar se-
gundura. Dena den,
gustora zegoen berata-
rra, egindako lanarekin:
«Bakoitzaren maila iku-
si behar da. Davidek ha-
gitz handia du eta ni ere
hor ibili naiz. 34 urtere-
kin, zaharra naiz eta hor
ibiltzea ongi dago. Ez
dut lehenagoko txispa
baina oraindik hor na-
go».

Bertze partehartzai-
leak David Seco hel-
mugaratu eta bortz mi-
nutu beranduago hasi
ziren sartzen.

Proba hau baino le-
henago, bertze katego-
rietan ere jokatu ziren
txapelketak. Kadete
mailan, Gorka Izagirre
izan zen txapeldun eta
Jon Urteagak eta Egoitz
Berasategik osatu zu-
ten podiuma. Junior mai-
lan, Asier Mujika izan
zen garaile, Beñat In-
sausti eta Asier Izuzkit-
zaren aitzinetik. 

Emakumezkoen ar-
tean, Ione Mujika izan
zen azkarrena, Nekane
Lasa bigarren eta Er-
kuden Almagro nafarra
hirugarren.
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Juan Carlos Garro azpitxapeldun Beran egin
zen Euskal herriko ziklo-kros txapelketan
David Seco jaun eta jabe izan zen elite kategorian

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Lohiaren ondorioz aunitz gogortu zen Gure Txokoa elkarteak prestatutako
ibilbidea. Goitiko argazkian David Seco garailea ageri da, jautsiera ikusga-
rri eta arriskutsuenetako bat gainditzen. Beheitiko argazkian, elite mailako
podiuma: Golf Artxandako David Seco lehen postuan, BHko Juan Carlos
Garro beratarra bigarren eta Alfus taldeko Gaizka Lejarreta hirugarren. As-
tebe beranduago Asturiasen jokatutako Espainiako txapelketan, podium ber-
bera errepikatu zen elite mailan. Garrok jakinarazi zuenez, aurten utziko du
txirrindularitza profesionala.

TXIRRINDULARITZA
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ELITE ETA SUB-23
1. David SECO 59:39
2. Juan Carlos GARRO 1.00:49
3. Haitz ORTIZ (sub-23) 1.05:03 
4. Gaizka LEJARRETA 1.05:36
5. Julen ZUBERO (sub-23) 1.07:11 
6. Iñaki BIURRARENA (sub-23) 1.07:19
7. Zugaitz AYUSO 1.07:39
8. José Lorenzo ESTEBAN 1.07:54

EMAKUMEAK
1. Ione MUJIKA 45:18
2. Nekane LASA 47:01 
3. Erkuden ALMAGRO 48:40 
4. Maitane TELLETXEA 52:30 
5. Ziortza JAUREGI 52:40 
6. Sandra SAEZ 52:47
7. Lide LARRAÑAGA 53:06

JUNIOR
1. Asier MUJIKA 44:02
2. Beñat INSAUSTI 44:43
3. Asier IZUZKITZA 44:47
4. Gorka RUIZ 45:18
5. Jokin IRAZOLA 46:10 
6. Egoitz GARCIA 46:14
7. Arkaitz DURAN 47:31 

KADETEAK
1. Gorka IZAGIRRE 34:44
2. Jon URTEAGA 34:49
3. Egoitz BERASATEGI 36:15
4. Erlantz URIARTE 36:28
5. Euzki IRAZU 37:41
6. Borja LOSADA 39:04

Txapeldun izatea garesti ze-
goen, baina bigarren postua
aisa lortu duzu, gainera he-
rrian…
Lehenbizitik joan gara David
eta biek, baina lehenbiziko eta
bigarren bueltan bi pintxazo
izan ditut, hortik David joan da.
Halere bigarren postua aisa
lortu dut eta hori zen nire hel-
burua.
Dena den, normalean Secok
hiru-lau minutuko aldea ate-
ratzen du eta zuri minutu eta
hamar segundu bertzerik
ez…
Hagitz kontent nago, nire adi-
narekin eta nire karrera bu-
katzekotan dagoenean, kon-
tent nago emandako mailare-
kin. Pena da izan ditudan pint-
xazoekin ezin izan diodala emo-
ziorik eman probari. Baina mai-
lari begiratu behar zaio.
Beratarra izanik, kontent iza-
nen zara herritarrek eman-
dako animoekin.
Pozik nago, jendea ongi por-
tatu da, niri etengabe animat-
zen, izugarria izan da. Kontent
nago, aurten bizikleta utzi be-
har dut eta horrelako despe-
dida bat herrian izatea… ha-
gitz kontent nago.

Zirkuito gogor hau diseinat-
zen ere parte hartu duzu. No-
la ikusi duzu ibilbidea?
Nere gustokoa zen, baina eu-
riarekin lohia gehiegi egin da.
Nik nahiago dut lur idorra iza-
tea eta bizikleta gainean gehia-
go ibiltzea. Honelako ibilbide-
arekin kaxkar ibiltzen naiz. Eu-
riarekin nahiko aldatu da, bert-
zenaz ez zen hain gogorra iza-
nen. Baina ikusgarria izan da
eta hori publikoak eskertzen
du.
Hemendik aitzinera zein ka-
rrera dituzu begibistan?
Bizikleta utzi behar dut, orain
hiru-lau ziklo-kross proba egi-
nen dut eta mountain-biken
despedida Madrilen eginen dut.
Horregatik, erran bezala, kon-
tent nago Beran egin delakoz
proba hau.
Zer balantze egiten duzu?
Kontent nago, beti gehiago nahi
duzu, baina mountain-bikean
hamar urte aritu naiz profe-
sional mailan, beti aitzinean
peleatzen eta hori pozgarria
da. Momentuan beti gehiago
nahi duzu, baina orain ikusita
kontent nago. Ziklo-krossean
bi urtez aritu naiz eta horretan
ere ongi.

“Mendi bizikletan hamar urtez
eta ziklo-krosean azken bietan
aitzinean ibili naiz, pozik nago”

Juan Carlos GARRO  Berako txirrindularia

EUSKAL HERRIKO ZIKLO-KROS TXAPELKETA: SAILKAPENAK

Emakumeen podiuma: Alfa taldeko Ione Mujika ga-
raile, Debabarrenako Nekane Lasa bigarren eta Spiuk
taldeko Erkuden Almagro hirugarren.



AGENDA
egunez
egun

� MENDI IBILADIAK

BAZTAN
Urtarrilaren 26an
Mendaurrera ateraldia
antolatu du Baztango
Mendigoizale taldeak.

� BERTSO SAIOAK

BERA
Otsailaren 2an 18:00etan
Kultur Etxean Joxe Lizaso.
Igor Elortza, Xabier Silveira
eta Joxe Agirre.
Antolatzailea: Berako
Euskara Batzordea.
Laguntzailea: Berako Udala.

� KONTZERTUAK

ARANTZA
Urtarrilaren 25ean
22:00etan Aterpen Rock
Gaua: Txapelpunk, Mitosia
eta Ileon talde bizkaitarrek
joko dute. Sarrera dohain.

� SOLASALDIAK

GOIZUETA
Otsailaren 1ean «Euskaraz
dibertizeko manerak»
solasaldia eskainiko dute
Kike Amonarrizek eta Asisko
Urmenetak, Herriko Etxeko
Ganbaran, 20:00etan.

� BAZKARIAK

BERA
Otsailaren 9an Arkupeak
elkarteko Berako jubilatuen
bazkaria Zalainen 13:30etan.
Aitzinetik, hildako bazkideen
omenez meza izanen da.
Izen emateko epea
ilbeltzaren 30ean akautuko
da.

AZKAIN
Urtarrilaren 26aan Iraun,
Arkaitz eta Aratz azkaindar
presoen aldeko sustengu
bazkaria eginen da
Elizaberrin laugarren
aldikotz.

26
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 28,00 E

Zerri gizena
0,90 E kiloa.

Zerramak:
0,46 E kiloa, bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal 
Extra 3,34 
1.koa 3,22
2.koa 3,10 
Urruxak: Pta/kg. Kanal 
Extra 3,40
1.koa 3,28
2.koa 3,17

Oharra: Prezioak 180-
220 Kg. kanalean pisat-
zen duten aretzeenak di-
ra.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Mestizoak: urruxak
262,00 E eta idixkoak
252,00 E

Nabarrak: urruxak
206,00 E eta idixkoak
182,00 E.

Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,79/2,95
Zaldi-behorrak: 1,80/1,86

Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 5,31/5,61
8-10 kilokoak: 4,50/5,00

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(Urtarilaren 3tik 10era bitarteko prezioak)

Iñauterien data ofiziala martxoa-
ren hasiera da aurtengoan, baina
jakina da gure inguruan Errege
eguna igarota leku aunitzetara ai-
legatzen dela mozorro, joaldun,
karroza eta atsoguratuen besta.
Erraterako, Eratsunen eta Orabi-
dean ilbeltzaren 11 eta 12ko aste
hondarrean egin zituzten. Orain,
ittipi-ttaparen eremuan ezagunen
egin diren iñauterien txanda aile-
gatuko da: Ituren, Aurtiz eta Zu-
bietako joaldunen pulunpa soinuak,
Sunbillako karroza ikusgarriak eta
Leitzako atsoguratuen joan-eto-
rriak asteburu honetan izanen di-
ra eta TTIPI-TTAPA TELEBISTAk, urte-
ro bezala, iñaute egun hauen be-

rri emanen dizue. Igandean, nola
ez, Sunbillako karrozen desfilea-
ren irudiak grabatuko ditugu, ur-
tero bezala zuen etxe xokoetan
gustora ikusi ahal izan dezazuen.
Dena den, igandea azken eguna
dute Sunbillan eta aitzinetik egiten
dutenaren berri ere izanen duzue.
Ituren, Aurtiz eta Zubietako joal-
dun eta mozorroek, heldu den as-
telehen eta asteartean eginen di-
tuzte joan-etorri jendetsuenak. Jen-
detza ikaragarria biltzen dute eki-
taldi hauek eta auniztan ezin iza-
ten da xehetasun guzien berri nor-
bere begiekin bildu. Horretarako
aukera ederra, ttipi-ttapa telebis-
tan izanen duzue.

AILEGATU DIRA IÑAUTERIAK

Joaldun, karroza eta mozorro
besta ttipi-ttapa Telebistan

Lezo-Pasaia-Orereta in-
guruko taldeak bigarren
diskoa atera berri du,
izenburu probokatzaile-
arekin atera ere. Talde-
kideek azaldu dutenez,
ideiak eta disidentzia kri-
minalizatzen dituen sis-
temari erantzuna da lan
hori. Betiko metalari uko
egin gabe, bigarren dis-
koan estilo desberdinak
nahasi ditu Jousiloulik;
honela, jungle, hip-hop,
jazz edota funkyaren errit-
moak antzematen ahal
dira «Terrorista» lanean,
akaso Iñaki Chan bate-
ria jotzaile berriaren era-
ginez. Diska hamahiru
kantuk osatzen dute, hori -
en artean Su Ta Gar tal-
dearen «Hitz margotuak»
abestiaren bertsioa. Fula -
nazzeko Robert Dinero
eta Barricadako Enrique
Villareal «Drogas»-en la-
guntzaz osatutako «Pint-
xo Pintxo» izenburutzat
duen kanta ere hor da-
go, baita «Aita, ama, zen-
bat urterekin ezkonduko
naiz?» bideoklipa ere.

«Terrorista»

GOR, 2002
Jousilouli

DISKAK
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� IÑAUTERIAK

SUNBILLA
Urtarrilaren 24tik 26ra.
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

ITUREN-AURTIZ
Urtarrilaren 26tik 28ra
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

ZUBIETA
Urtarrilaren 26tik 28ra
Xehetasunak erdiko
gehigarrian.

LEITZA
Martxoan hasierarako
iñauteriei buruzko
erakusketa prestatu nahi du 

� ERAKUSKETAK

GOIZUETA
Martxoan hasierarako
iñauteriei buruzko
erakusketa prestatu nahi du
herriko kultur taldeak.
Horretarako materiala
(argazkiak, mozorroak…)
udaletxera eraman behar
dira.

AZKAIN
Urtarrilaren 30etik
otsailaren 12ra Kantuketan
erakusketa Bil-Toki gelan,
egunero 10:00etatik
12:00etar eta 14:00etatik
19:00etara.

� GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Urtarrilaren 20tik 26ra
Bera (M.L. Apeztegia),
Narbarte, Elizondo
(Iturralde), Irurita, Leitza (O.
Erbiti) eta Goizueta.

Urt. 27tik otsailaren 2ra
Lesaka (L. Marin),
Doneztebe (Mendia),
Elizondo (F. Garcia Mata),
Mugairi eta Goizueta.

Otsailaren 3tik 9ra
Bera (A. Lasarte), Sunbilla,
Elizondo (Lezaun), Arizkun,
Leitza (M.T. Plaza) eta
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Iratxeren ustez, be-
raien zenbakien bi-
dez(arestian aipatu-
tako aurrezenbakie-
kin hasita, beti ere)
erabiltzaileak bildu
nahi dituzten enpre-
sek gero eta zailagoa
daukate bezeroak lort-
zeko. Hemendik ait-
zin, 803 aurrezenba-
kia 18 urtez goitiko-
endako izanen da ba-
kar-bakarrik; 806are-
kin hasten direnak, ai-
sialdirako zerbitzue-
tarako erabiliko dira
eta 807arekin hasten
direnak, zerbitzu pro-
fesional, artistiko edo
enpresendako izanen
dira. Erabiltzaileek au-
kera berriak izanen di-
tuzte, tarifa gehigarria

eskaintzen duten zer-
bitzuetara beraien te-
lefonoetatik deitu ahal
izatea edo ez, eraba-
kitzen ahal dute adi-
bidez. Hori ona da Irat-
xeren ustez. Tarifa
hauekin arazoak di-
tuztenei erreklama-
zioak aurkeztea ahol-
katzen die Iratxek, ba-
kar-bakarrik tarifa nor-
mala ordainduz, gehi-
garririk gabe. Hone-
la, telefono zerbitzua
ez diete moztuko.

TELEFONO BIDEZKO
IRUZURRAK
Azken hilabeteetan
Nafarroan telefono bi-
dezko iruzurra egin
da. Minutuko 0,90 eu-
roko (150 pezeta) ta-

rifa duen 906 294593
telefonora deitzea lor-
tu nahi zen. Iruzurgi-
leek Telefonicako or-
dezkariak direla erra-
ten dute eta erabilt-
zaileari urte osoko te-
lefono-deiak dohainik
egiteko saria egokitu
zaio la erraten dute.
Horretarako telefono
ho rretara deitu eta
erabiltzailea ahalik eta
denbora gehien tele-
fonoan kontzen saiat-
zen dira. Baina ez da
iruzur bakarra. Tele-
fono hauetara deitzea
herri barneko deia bai-

no 50 aldiz garestia-
go ateratzen ahal de-
la kontuan hartu be-
har da. Auniztan, sa-
keleko telefonoetara
ailegatzen dira me-
zuak, sari baten edo
garrantzizko konturen
baten berri emanez.
Beti ere, 906 aurre -
zen bakiarekin hasten
den telefonora deit-
zea eskatzen dute.
Gehienetan, eskaint-
zak ez dira egiazko-
ak. Telebistako hain-
bat saioetan parte-
hartzeko ere 906 zen-
bakietara deitu behar

9 0 6
aurrezenbakia
desagertuko da
Tarifa berezia duten telefonoak, 906

eta 903
aurrezenbakiekin hasten direnak,

laister 
aldatu eta 803, 806 eta 807

aurrezenbakiekin
hasiko dira. Iratxe Kontsumitzaile

JAKIN BEHARREKOAK

Zorion perfektua

ALBERDANIA

Anjel LERTXUNDI

LIBURUAK
Atentatu baten lekuko izatea
gertatu zitzaion, gaztaro gor-
dinean zela, Anjel Lertxundi-
ren «Zorion perfaktua» nobe-
lako narratzaileari, eta hain zu-
zen ere orduan bizi eta senti-
tu zituenak dakartza kontura,
urte batzuk beranduago, bere
bizitza osoan eragin izanen
zuen gertaera bortitzaren ait-
zinean bai berak, bai bere in-
gurukoek hartu zuten jarrera
gogoratuz. Izan ere, hamasei
urte zituenean, musika aka-
demiatik atera zenean gustu-

ko mutilarekin topo egiteko go-
goz, horretarako ohikoa zue-
na baino etxerako bide luze-
xeagoa aukeratu, eta beran-
du iritsiz gero amak emanen
zion errietaren beldur korrika
eta presaka zihoanean, gizon
bat tiroz nola hiltzen zuten au-
rrez aurre ikustea gertatu zit-
zaion. Berak hildakoan eta ha-
ri zerion odolean baino ezin
izan zuen bere arreta jarri, bai-
na argazkilari batek, egunka-
riko lehen orrian azalduko zen
argazkia atera zion.



2828282828282828 ttipi-ttapa 

Sail honetan iragarkia jartze ko 7 E ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin).
7 E Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta948 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. 

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

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

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

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

� LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

� IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

� MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

� ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

� HARREMANAK
801. Agurrak

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Neska euskalduna
behar da etxeko lanak eta
haurrak zaintzeko. %948 630
728.
IBARDIN. Urte osoan al-
mazenean lan egiteko mu-
tila behar da. % 948 630734.
Administrari laguntzailea
udaletxeak Euskal Herria. In-
formazioa:Adoz % 943 444
182
Suhiltzaileak.Lan egin eza-
zu parkeak Euskal Herria.
Betebeharra: Eskola Gra-
duatua. Informazioa: Adoz.
% 943 444 182
Administrari moduan Fo-
ru Aldundian. 101 lanpostu.
Informazioa: Adoz. % 943
444 182
Baso-Agenteak Lan egin
ezazu Natura Erreserbak
Euskal Herria. Betebeharra.
Informazioa: Adoz. % 943
444 182
Udaltzaingoa laster deial-
diak Udaletxeetan. Betebe-
harra: Eskola graduatua.
Adoz. % 943 444 182

tura… Elektragailuen mol-
daketa ttikiak. Seriotasuna
eta azkartasuna . % 600
352178 (Elizondo).

LANA
301 Eskaria
Emakume batek lan eginen
luke etxeak garbitzen edo ja-
tetxe batean laguntzen. %
626 852 937
Emakume batek umeak eta
xaharrak zaintzen lan egi-
nen luke.% 650 065 062
Emakume batek garbike-
tan lan eginen luke. Espe-
rientziarekin.  %948 387 018

ETXEBIZITZAK
101 Saldu.
ARIZKUN. Pisu mobleztatua
salgai. Trastero eta garajea-
rekin. Sartzeko moduan. %
639 012 085
LESAKA. Bittiria, 38. Pisua
salgai. Egoera onean. % 948
637 267 ( 8etatik aintzin)

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartzeko
BERA. Pisua errentan har-
tuko nuke. % 626 852 937
BERA. Pisua edo bizitzeko
egokituriko “teilatupea”  har-
tuko nuke.% 655 706 363
(arratsaldeko 5etatik aintzin).

GARAJE/LOKALAK

107 Saldu
LESAKA. Garajea salgai, 15
m2koa, Bittiriako Grupo Elt-
zetan. % 943 132368.

GARAJE/LOKALAK
109 Errentan emateko
BERA. Bidasoa 49, lokal bat
errentan emanen genuke. %
948 631022.
ETXALAR. Nabe bat erren-
tan emateko. Karreteran ber-
tan, herriaren sarreran, Lor-
pen lantegia zena. 300 m2

inguru, 4 bulego, nabe bat
eta komuna. % 948 635 013

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
REPARACIONES RODRI-
GO. Iturgintza, elektrizitatea,
pertsianen zerrailgintza, pin-

LARUN
HORTZ
KLINIKA

Dr. Guy Randé
Odontologoa

Kontsultak
Astearte, ortzegun

eta larunbat
arratsaldez

Tel: 948 631057 • San Esteban 21 • BERA

MARTIKO
Ahatekietan 

adituak eta arituak
Ahatekietan

adituak eta arituak
& 948 625016   Fax 948 625036
Alkaiaga Industrialdea   BERA

LEITZAN
Manuel Lasarte Kalean
garaje berriak salgai.

& 649 476 615
& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

URROZko UDALA
OBREN KONTRATAZIOA

Herriko Etxe honek, nekazaritza eta abelzaintzarako erabiltzen di-
ren herriko bidetan zenbait hobekuntza egin behar ditu eta lanak
kontratatuko ditu, prentsan pubiizidadea argitaratu ondotik pro-
zedura negoziatuaren bitartez.

XEDEA:
1.- Urrotzen nekazaritza eta abelzaintzarako erabiltzen diren bide
batzuen ORMIGOIZTATZEA, 749,40 metroko  luzeran, eta  30x30x15
cmko hustubidea eraikitzea

Kontrata bidezko exekuzio aurrekontua: 48.296,14 Euro, BEZ barne.
Behin behineko fidantza: 965,92 Euro.
2.- Urrotzen nekazaritza eta abelzaintzarako erabiltzen diren bide
batzuen ASFALTATZEA, 670,50 metroko luzeran.

Kontrata bidezko exekuzio aurrekontua: 27.641,26 Euro, BEZ barne.
Behin behineko fidantza: 552,83 Euro.
Proposamenak aurkezteko epea: Urrozko Herriko Etxean, proposa-
men ereduaren arabera, eta 2003ko otsailaren 6ko eguerdiko hamabiak
baino lehen. Segidan, aurkeztutako proposamenak zabalduko dira. 

Adjudikazio eta kontratu hauek arautzen dituen baldintza plegua,
baita honetarako idatzi den Memoria Teknikoa, udal idazkaritzan
daude interesatuen esku, bulego orduetan, astearte eta ostegu-
netan, goizeko 9:00etatik 12:00etara.

Urrotzen, 2003ko urtarrilaren 
Alkatea, María José LARRAIOZ ARIZTEGI.
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Liburutegi laguntzailea
Udaletxeetan. Betebeharra:
Eskola graduatua. Informa-
zioa: Adoz. % 943 444 182
Gizarte Langilera . Infor-
mazioa: Adoz. % 943 444
182
Langilea Udaletxeak: Gar-
bitzailea, Lorategizaina, Gi-
dariak, Argiketariak... Infor-
mazioa: Adoz. % 943 444
182
Garraiolari profesionala iza-
teko gaitze titulua lortu. In-
formazioa: Adoz % 943 444
182

MOTORRA
501 Salerosketak
Cota 309 trialeko motoa
salgai.  % 639 958 092
Peugeot 405 GL 1600 sal-
gai. NA-5000-AJ. Egoera one-
an.  % 948 630 481
Peugeot 206  GTI 2000 ur-
tekoa, grisa eta 32.000kmta-
ko salgai. Air-bag.  % 948 630
165 - 669 312 220.
Citroen Berlingo Combi au-
toa salgai, NA-AS matrikula
duna.  % 948 631390.

ANIMALIAK
601 Emateko
Lau hilabeteko zakurku-
meak oparitzeko.  %948 631
079

ANIMALIAK
602 Salgai
ARANTZA. 20 ardi  auke-
ran.  % 948 634 169
Mendiko behi ernariak ume-
ekin eta migak salgai. % 655
706 073

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak
3 giltza lokarri batekin lo-
tuak galdu ditugu Vasco-
nia eta Jaurena elektrogai-

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:
Peugeot 306 TD, Marbella, Terrano 5

atekoa, Mitsubishi 3 atekoa, 
Renault 19 D Opel Midi, Lada

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEA, IBARDINEKO 
HARRI BENTAKOA (4. POLIGONOA, 164. LUR-ZATIA)

HASIERA BA TEZ ONESTEA: JOSE I. PRIETO

2002ko abenduaren 30ean Herriko Etxeko Udalbatzak egin-
dako bilkuran, ondoan dagoen erabakia onetsi zuen:
1.JOSE I. PRIETOk sustatutako Arau Subsidiarioen alda-
keta, Ibardineko Harri Bentari (4. poligonoko 164. lur-za-
tia) dagozkion hirigintza arauak aldatzekoa, hasiera batez
onartzea.

2.Aipatu aldaketa hilabeteko epean jendaurrean jartzea, Na-
farroako Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarie-
tan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean aurrez aurreko ira-
garkia jarrita.

3.Arau Subsidiarioen aldaketa honek eragindako zonalde-
an, hots, 4. poligonoko 164 lurzatian, obra baimenak ema-
tea eten gelditu direla seinaleztatzea.

4.Erabaki hau interesatuari bidaltzea.

Bera, 2003.01.07
ALKATEA,

J.J. Goia Etxeberria

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEA, IBARDINEN
(4. POLIGONOA, 168. LUR-ZATIA) HASIERA 

BATEZ ONESTEA: PILAR PETRIRENA

2002ko abenduaren 30ean Herriko Etxeko Udalbat-
zak egindako bilkuran, ondoan dagoen erabakia onet-
si zuen:
1.PILAR PETRIRENAk sustatutako Arau Subsidiario-
en aldaketa, Ibardineko Miguel Bentari (4. poligono-
ko 168. lur-zatia) dagozkion hirigintza arauak aldat-
zekoa, hasiera batez onartzea.
2.Aipatu aldaketa hilabeteko epean jendaurrean jart-
zea, Nafarroako Foru Komunitatean argitaratzen di-
ren egunkarietan eta Nafarroako Aldizkari Ofiziale-
an aurrez aurreko iragarkia jarrita.
3.Arau Subsidiarioen aldaketa honek eragindako zo-
naldean, hots, 4. poligonoko 168 lur-zatian, obra bai-
menak ematea eten gelditu direla seinaleztatzea.
4.Erabaki hau interesatuari bidaltzea.

Bera, 2003.01.07   
Alkatea J.J. Goia Etxeberria

BORTZIRIETAKO
HIRI HONDAKINEN
MANKOMUNITATEA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko otsailaren 6an

Bera  . . . . . . . . . . . . . . .9etatik 12etara
Etxalar . . . . . . . . . . . . .13etatik 14etara

% 948 635 254 - Etxalar

GGAANNIIXX
Tailerrak

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA
IBILGAILUEN MEKANIKA

ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel

Klase guztietako 
zurgin lanak

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

% 948 63 06 23 • BERA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

Salmenta eta konponketaKanttonberri 1, bis • BERA
Fax - Tel: 948-631218

IINNGGEELLEESS IIKKAASSTTAARROOAAKK
LLEESSAAKKAA • 948 63 70 62  • 652 582 614

Jeremy Quinton

• Maila eta ordutegi guztietan
• Itzulpenak
• Azterketak egiteko prestakuntza
• Atzerrian konfidantzazko ikastaroa

luen  tartean. % 948 631 188
DONEZTEBE. Aro arro-
padendan betaurreko ur-
din batzuk agertu ziren erre-
ge bezpera egunean.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Sukalde ekonomikoa 60 x
60 cm, Deville markakoa
salgai, egoera onean. % 948
630 029
Kotxean remolkea salgai.
1,60 luze x 1,20 zabal. Ar-
killa eta toldoarekin. 750
kilokoa. % 948 451 622 -
639 439 509
Harrizko aska haundi bat
erosiko nuke, etxe aurreko
leku bat apaintzeko. % 973

647 286 - 948 637 153
Frigorifiko erabilia  eta kot-
xeen erremolke erabilia
500 kg erosiko nuke.% 696
973 398
2en  eskuko kalefakzio kal-
dera bat erosiko nuke. Ga-
soilezkoa. % 948 630 449.
90 m2ko plaka salgai, en-
treplantak ixteko, pabilioi ba-
tentzako hagitz egokia. Au-
kera bikaina. %948 630537.
Ordenagailua eta mode-
ma salgai, 1998koa. 16 Me-
gako memoria, Datac mar-
kakoa. % 636 406624.
Ura kloratzekomakina  sal-
gai. % 679 892 036



30 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3 E. Bikoitza: 6 E. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,26Eko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3 edo 6 Eko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

LLIIEERRNNII OOLLAAEE --
TTXXEEAA LLEEKKUUOO --
NNAA errenderia -
rrak 2 urte bete
ditu ilbeltzaren
12an. Zorionak
familia osoaren
eta batez ere
bere ahizparen
partetik.

IIOORRIITTZZ AARRBBUU --
RRUUAA LLEEOONNIISS
be ra tarrak 3
urte beteko ditu
ilbeltzaren
24an. Zorionak
eta muxu handi
bat atatxi eta
amatxiren
partetik.

UUXXUUEE ZZEE --
LLAAIIEE TTAA DDAANN --
BBOO RRIIEENNAA be ra -
tarrak 5 urte
bete ditu urta -
rrilaren 17an.
Zorionak ama -
txi, aita, ama
eta Jonen par -
tetik. Muxuak.

LLIIDDIIAA IINNDDAAKKOOEETTXXEEAA eta
AANNDDRREESS AARRRRAATTIIBBEELLek
urtarrilaren 4 eta 17an 9 eta 2
urte beteko dituzte. Zorionak
etxekoen partetik eta berexiki
Alvaroren partetik.

OOIIEERR ZZAAPPIIAAIINN
MMIIGGEELLEENNAA

beratarrak 4
urte bete ditu
urtarrilaren
14an. Zorionak
aitatxo, amatxo
eta Naroaren
partetik.

IIOORRIITTZZ
AARRBBUURRUUAA be -
ratarrak 3 urte
beteko ditu
urtarrilaren
24an. Zorionak
eta muxu handi
bat zure
gurasoen
partetik.

BBEENNAATT OOIIZZ

CCAALLAAHHOORRRRAAk
ilbeltzaren
18an etxeko
berritsu ttikiak 3
urte bete ditu!
Zorionak Beñat
aitatxo eta
amatxoren
partez.

IIRRAATTII AARRBBEE --
LLAAIITTZZ IIGGUUZZ KKII --
AA GGIIRRRREE igan -
tziarrak 7 ur te
bete ditu ur -
tarrilaren 18an.
Muxu han di bat
eta zo rionak
fami liaren
partetik.

LLEEIIRREE
BBAARRRRUUTTIIAA
EELLIIZZAALLDDEE
beratarrak
urteak beteko
ditu urtarrilaren
30ean. Zorionak
familiaren
partetik.

BIDALI BERE ARGAZKIA, TESTUA ETA 0,26 EUROKO 
13 SEILO TTIPI-TTAPAKO HELBIDERA:

ttipi ttapa • Herriko Etxeko  Plaza, 1 • 31780 BERA (Nafarroa)

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

OIHAN ENKANTEA
BERAko Udalak plegu itxiaren bidezko enkante irekian salgai jarri-
ko du Gondendiaga, Artxelu, Lizuniaga eta Santa Bárbara paraje-
tako oihan-probetxamendu hau:

• Proposamenak aurkeztea: Idazkaritzako Erregistroan, iragarki hau
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta ondoko 15 la-
negunak arte. Orduak: 9:00etatik 13:00etara. Azken eguna larun-
bata suertatzen bada, asteleheneraino luzatuko da. 
• Proposamen ekonomikoak jendaurrean irekitzea: Proposamenak
aurkezteko epea bukatu eta ondoko egunean. Egun hau larunba-
ta suertatzen bada, ondoko astelehenean irekiko dira. Ordua: 14:30.
• Baldintza tekniko eta klausula administratiboen plegua interesa-
tuen eskura udal bulegoetan izanen dira eta interneteko helbide
hontan: http://www.animsa.es/tablon-anuncios/  

Bera, 2003.01.07            Alkatea,            J.J. Goia Etxeberria

Lote 1 2 3 TOTAL
Especie forestal Pino insignis Pino insignis Acacia Varias
Tipo de corta A hecho A hecho A hecho A hecho
Nº pies 1.443 1.235 478 3.156
Volumen madera (m3) 2.693 2.042 294 5.029
Volumen tronquillo (m3) 171 130 4 305
Volumen leña --- --- --- ---
Valoración madera (euros) 169.659 110.268 12.348 292.275
Valoración tronquillo (euros) 1.026 780 168 1.974
Valoración total (euros) 170.685 111.048 12.516 294.249

BERAko UDALA
AYUNTAMIENTO DE BERA

ARAU SUBSIDIARIOAK ALDATZEA, (MATZA-
DA ZONALDEAN) LUR EZ URBANIZAGARRIA
LUR URBANIZAGARRIA SAIL KA TZEKOA  HA-
SIERA BATEZ ONESTEA: ESTEBAN IGOA

2002ko abenduaren 30ean Herriko Etxeko Udalbatzak egindako bil-
kuran, ondoan dagoen erabakia onetsi zuen:
1.ESTEBAN IGOAk sustatutako Arau Subsidiarioen aldaketa, 11.
poligonoko 8., 159., 161., 183., 184. eta 186 lurzatiak lur ez ur-
banizagarria izatetik lur urbanizagarrira sailkatzekoa, hasiera ba-
tez onartzea, honako oharren arabera zeinaren dokumentazioa
behin behinekoz onartu baino lehen aurkeztu behar du:

1.1  U.U.15eko birpartzelazioarekin bat eginik mugatu behar da sek-
torea.

1.2 Iparraldean errekarekin mugatzen den lur-zatiaren egoera pu-
blikoa edo pribatua argitu behar da, planoetan egoera desber-
dina agertzen baita.

1.3  Ordenantza grafikoetan agertzen den teilatu-hegala aldatu egin
behar da indarrean dauden ordenantzekin bat ez dagoelako.

2.Aipatu aldaketa hilabeteko epean jendaurrean jartzea, Nafarroa-
ko Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarietan eta Nafa-
rroako Aldizkari Ofizialean aurrez aurreko iragarkia jarrita.

3.Arau Subsidiarioen aldaketa honek eragindako zonaldean, hots,
11. poligonoko 8., 159., 161., 183., 184., 186. lur-zatietan, obra
baimenak ematea eten gelditu direla seinaleztatzea.

4.Hasiera batez onartutako aldaketa hau Confederación Hidrográ-
fica del Norte izenekora bidaltzea behar den txostena egin dezan. 

5.Erabaki hau eta arkitektuen txostenaren kopia interesatu guztiei
bidaltzea.
Bera, 2003.01.07         ALKATEA,          J.J. Goia Etxeberria

XXAABBIIEERR BBII --
DDAAUURR TTEELLLLEE --
TTXXEEAA igantzia -
rrak 3 urte be -
te ko ditu urta -
rrilaren 25ean.
Zorionak eta
muxu handi bat
familia guziaren
partetik.

JJAAVVIIEERR BBII --
DDAAUURR TTEELLLLEE --
TTXXEEAA igantzia -
rrak 3 urte be te -
ko ditu urtarri la -
ren 25ean. Zo  -
rionak Ima nol,
Edur ne eta be -
re xiki Maria eta
Aneren partetik.

SSAAGGAARRDDOOTTEEGGII
KKOO nagusia
urtarrilaren
15ean zahartu
zaigu. Txuletak
noizko? Zorio -
nak, berexiki
Maddalen eta
Mattinen
partetik.

JJEESSUUSS IIRRAAOO --
LLAA BBEERRTTIIZZ

beratarrak
urtarrilaren
28an urteak
beteko ditu.
Aunitz urtez
anaia-arreba
eta iloben
partetik.

MMIIKKEELL AALLDDAA --
ZZAA BBAALL ZZAAMMAA --
RRRREE NNOOk 8 urte
beteko ditu ur -
ta rrilaren 28an.
Zorionak ama,
aita, Iñigo,
amo ñak eta
Naia raren par -
te tik muxuak.

IIZZAARROO LLAA --
RRRRAALL DDEE IIBBAA --
RRRRAA bera   ta   rrak
urtarrilaren
26an urtea
eginen du.
Zorionak atta,
ama eta
Ugaitzen
partetik.

TTXXOOMMII
SSAAPPUUPPPPOO
AALLEEGGRRIIAA
doneztebarrak
16 urte beteko
ditu otsailaren
1ean. Aunitz
urtez amatxiren
partetik.

AANNTTTTOONN AAPPEE --
ZZEETTXXEEAA AANNSSAA
goizuetarrak 2
ur te beteko ditu
urtarrilaren
25e an. Muxu
han di bat fa mi -
liaren partetik.
Zorionak
pottoko!

NORBAIT
ZORIONTZEKO

IIRRAATTXXEE OO --
TTXXAANN DDOO RREE NNAA

PPIIKKAABBEEAA el go -
rriagarrak 2 urte
bete ditu ur  ta rri -
laren 18 an. Zo -
ri onak fa mili gu -
zien par te tik eta
izeba Amaiari
zorionak.

MMAATTTTIINN LLOO --
PPEEZZ TTAAPPIIAA le -
sa karrak urta rri -
laren 20an 2
ur  te bete ditu.
Zo rionak Aña
etxe koen par te -
tik, berexiki
Maddalenen
partetik.

Bidali
ttipi-ttapa
herritik kanpo
bizi diren
lagun edo
familiakoei

&
(+34) 

948 631188
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Auto marka guzien konponketa • Seat, Audi, Volkswagen markatan espezializatuak • 

Txapa, pintura, mekanika eta elektrizitatea • Pre-ITV • Direkzio zuzentzeak eta orekatzeak

Banarta, 2 • Alkaiaga industrialdea • LESAKA • Sarrera Beratik • 948 625 555

Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

AUKERA HANDIAK

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com

4000 m2 erakusketa

larunbat  
arratsaldetan

irekia

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443



SASOI
ESKABAZIO
ETA GARRAIOAK

SASOISASOI

• LUR MUGITZEAK ETA ZANPATZEAK •
• LUR BERDINKETAK • URBANIZAZIOAK •

• KANALIZAZIOAK • GARRAIOAK •

Leku-Eder, 4 - 1.D • Tel.: 948 45 15 96 • 667 42 46 35
31791 SUNBILLA (Nafarroa)
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