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Elikadurari buruzko
jarduna Lesakan
Urriaren 28-29an elikadura eta
nutrizioari buruzko jardunaldiak
eginen dira Lesakan. Belen Com-
pains pediatraren ustez, «gaizki
jaten duen ume aunitz dago».2003ko urriaren 16a • XXIII. urtea
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03Fernando Etxegaraik
txapela eta marka
Fernando Etxegarai beratarrak
Nafarroako koxkor biltze txapel
berri bat jantzi zuen Igantzin egin-
dako finalean. Gainera, Euskal
Herriko marka hobetu zuen.
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Indart senar-emazteak:
Uso eta basurde
ehizaz haratago

Indart senar-emazteak:
Uso eta basurde
ehizaz haratago
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Aitor AROTZENA
Noiz eta zein helbururekin sortu
duzue Elaia elkartea?
Hemengo ikastetxeetako orienta-
tzaileekin biltzen hasi ginen, haurren
inguruko zenbait gaietaz solasteko.
Talde gisara funtzionatzen hasi gi-
nen neurrian, bertze gai batzuetan
sartzen ahal ginela iruditu zitzaigun.
Hiperaktibitateari buruzko jardunaldi
bat antolatu genuen. Osasun De-
partamenduak dirulaguntza bat ema-
ten du, baina horretarako elkartea
osatu behar genuen. Hortik sortu zen
Elaia elkartea. Lanean segitu genuen,
nerabezaroari buruzko ikerketa bat
egin nahi izan genuen, baina ez zen
ongi atera eta orain elikadura eta nu-
trizioari buruzko jardunaldi hauek egi-
nen ditugu.
Ahoz aho dabiltzan gaiak dira ano-
rexia, bulimia… kezka horrek bul-
tzatuta antolatu dituzue jardunal-
di hauek?
Hau antolatzera ez gaitu anorexiak
edo bulimiak bultzatu, hori baino egu-
nerokoagoa da. Gaizki jaten dela ikus-
ten dugu, zenbait nerabek ez dute
eskoletako jangeletan jan nahi dieta

estu bat dutelakoz, bertze batzuk os-
tatuetako bokatak bakarrik jaten di-
tuzte… orokorrean, jateko ohiturak
galtzen ari direla somatzen dugu.
Anorexia eta bulimia izan bada he-
men, baina punta ttiki bat bertzerik
ez da. Batez ere gaizki jaten duen
ume aunitz dago: gaizki antolatuak,
egunean bi otordu egiten dutenak,
lau gauza jaten dutenak… Nafarro-
ako Unibertsitateak egin du Bortzi-
rietako nerabeen jateko ohiturei bu-
ruzko ikerketa bat eta hain zuzen, jar-
dunaldietan aurkeztuko dira emaitza
batzuk.
Aurkezpen honetaz gain, zer gehia-
go azpimarratuko zenuke jardu-
naldi hauetan?
Jardunaldi hauekin, elikadurarekin
lotutako ahalik eta arlo gehienak lan-
du nahi izan ditugu. Osasun Zentro-

tik datorrela eta elikaduraren inguru-
koa dela ikusiz, jendeak pentsatzen
ahal du, “badakit zer erran behar du-
ten, grasa guttiago eta fruta eta ba-
razki gehiago jan behar dudala, eta
kitto”. Baina hori lehendik ere bada-
kitenez, ez dira etorriko. Gure ustez
ongi elikatzea, fruta eta barazkiak ja-
tea baino hagitzez gehiago da, pro-
zesu guzia hartu dugu: janarien ekoiz-
pena, erosketa, prestaketa, kultura…
arlo aunitz daude. Goizak ikasleei zu-
zenduak egonen dira, lehen egune-
an nerabeak eta bigarrenean Lehen
Hezkuntzakoak. Ikastetxeetan be-
raien txokoak eta posterrak prestatu
dituzte. Arratsaldeak helduentzako
bereziak izanen dira. Dena den, mun-
du guziarentzat irekiak dira eta nahi
duenak parte har dezake.
Eta etorkizunera begira, bertze zer-
bait prestatzeko asmorik baduzue?
Bai, etorkizun hurbilean, atentzio goiz-
tiarra landu behar dugu. Urtetan ari
gara horrekin lanean eta orain Le-
sakan funtzionatzen hasi behar du.
Atentzio goiztiarra zer den erakuste-
ko jende aitzinean jardunaldiren bat
eginen dugu.

• Belen Compains iruñarra
pediatra da Lesakako Osasun
Zentroan azken hamar
urteotan.

• Osasun arloko eta gizarte
zerbitzuetako langileak,
ikastetxeetako orientatzaileak
eta Guraso Elkarteetako kideak
biltzen dituen ELAIA elkarteko
kide da.

• Urriaren 28 eta 29an
elikadura eta nutrizioari
buruzko lehen jardunaldiak
antolatu dituzte Lesakan,
neska-mutikoei eta beraien
irakasle eta gurasoei zuzendua.

«Anorexia edo bulimia albora utzita,
gaizki jaten duten ume aunitz daude»

«Nafarroako Unibertsitateak egin

du Bortzirietako nerabeen jateko

ohiturei buruzko ikerketa eta,

hain zuzen, jardunaldietan

aurkeztuko dira emaitza batzuk»
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Belen COMPAINS ELAIA elkarteko kidea
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Joseba OLAGARAI
Zineko filmeetan edo telebistako

dokumentaletan sarritan ikusi izan di-
tugu safariak. Inguru honetan, horre-
lako batean parte hartu dutenak gu-
tti dira, baina egon badaude. Lega-
sako Inaxio Indart eta Corpus Erasun
bere emaztea dira horietako batzuk.
Corpusek erran digunez, «jende au-
nitz ibiltzen da honelako ehizian. He-
men ez horrenbertze, baina Bizkaia
alde horretan bai. Ni berriro hasi naiz,
1995 urte inguruan, baina nire sena-
rrak baditu hamar urte honetan». Uso
eta basurde ehizirako afizioa izaki, tti-
kitatik omen zuen Inaxio Indart-ek ehi-

zaki handiagoetarako irrika. “Noizbait
Afrikara joan behar dut elefante bat
hiltzera” erraten omen zuen. 1993an
iloba hartu eta Tanzanian elefante bat
hil zuen. Geroztik kasik urtero-urtero
joan izan da eta zenbaitetan urtean
bi bidaia ere egin ditu, batzutan Afri-
kara, bertzean Alaskara, Kanadara,
Argentinara… 1995ean Zimbabwen
bertze elefante bat hil zuen eta hori
da museoan daukatena. Inaxio Indart
hamabortz bat aldiz joan izan da sa-
farira, Corpus emaztea berriz, sei bat
aldiz. Gehienetan Afrika aldera jo du-
te, baina ateraldirik gogorrenak Alas-
ka eta Kanadakoak izan omen dira.

Alaskan hartz txuria ehizatu zuen Ina-
xio Indart-ek. Corpus emazteak jaki-
narazi digunez, «ehiztari guziek erra-
ten dute hau dela ehizatzeko zaile-
na. Zero azpitik berrogei gradura
ibili behar duzu, arropa bere-
ziarekin joan behar duzu, ja-
naria ere eraman behar du-
zu, han foka haragia gordinik
jaten baitute. Bederatzi egun
eman zituen eskimal batekin eta
bederatzigarren egunean hil zuen
hartza. Gero, bi urte pasatu ziren la-
rrua bidali arte, baina halere erraten
zuen “larrua igortzen ez badute ere,
ez naiz gehiago joanen”, hagitz-ha-

Urria da ehiztarien
hilabetea, dudarik ez.
Baina inguru honetan
ehizaz ari garenean,
usoa, oilagorra edo
basurdea datozkigu
burura. Guttiago dira
erriflea hartu eta
elefanteak, lehoiak,
leopardoak, jirafak,
errinozeronteak, otsoak,
hartz txuriak eta gisako
animaliak noizbait
ehizatu dituztenak.
Hainbat pelikula eta
erreportaietan ikusi
ahal izan ditugun
safarien munduan
barneratu gara
Legasako Inaxio Indart
eta Korpus Erasun bere
emaztearekin. Animalia
hauek disekatu eta
museo bat osatu dute
Legasako etxean.
Momentuz ez dute
jendeari irekitzea
pentsatzen.

LEGASAKO INDART SENAR-EMAZTEEN SAFARIAK

Munduan barrena ehizatutakoak
Legasako museoan erakusgai

ARGAZKIAK: CORPUS ERASUNEK UTZIAK

Inaxio Indart eta ehiza gidariak, Afrikan ehizatutako antilope adar-handi batekin.



gitz gaizki pasatu baitzuen, janaria
gaizki, bakardadea, hotza…». Gepar-
doa ehizatzea ere zaila omen da, ba-
kan ikusten direlako eta hagitz bizko-
rrak direlako. Erraxena berriz, antilo-
pea, «kantidadea badelakoz».

Animalia hauek ehizatzeko armak
ere bereziak dira. «Erriflea behar du-
zu –dio Korpusek– eta balak ere fran-
ko haundiak behar dira. Gero, Kana-
dan adibidez, ibili eta ibili egin behar
da harrapatu arte. Inaxio hamazazpi
ordu ibili zen behin, eta han zaldiz edo
oinez ibili behar da gainera. Afrikan al-
diz, batzuetan haragia paratu erre-
klamo gisara eta berehala agertzen di-
ra animaliak».

LARRUAK EKARRI ETA DISEKATU
Behin animaliak ehizatu eta hu-

rrengo pausua, larrua bereiz-
tea izaten da. Afrikan ha-

ragia bertakoek apro-
betxatzen dutela

erran digu Korpusek: «Larruak honat
igorri eta disekatu egiten dituzte ani-
maliak, batzuk Madrilen, bertzeak To-
ledon, Asturiasen… elefantea Afrikan
bertan egina da, Zimbabwen. Lehen-
biziko igeltsoarekin egiten dute mol-
dea eta gero larruarekin forratu».

Hipopotamoak, jirafak, zebrak, fa-
kotxeroak (hemengo basurdearen gi-

sakoak, ttikiagoak, bana ikaragarrizko
letaginak dituzte) eta bertze hainbat
animalia hil ditu Inaxio Indart-ek, bai-
na oraindik ehizatzea gustatuko li-
tzaiokeenak ere badaude: Asiara jo-
an nahiko luke, Mongolia inguruko ba-
sahuntz gisako bat ehizatzera. «Zaldi
gainean ibili behar da aunitz, dena ha-
rri gainean… gogorra izanen da».
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Beldurra sentitzen da ho-
nelako animalien artean?
Pixko bat bai, nik behinipein,
gauez batez ere. Lehenbi-
ziko egunetan gehien bat,
somatzen dituzu orroak, aso-

tsak aditzen dituzu… hagitz
gaizki. Kanpamenduetan lo
egiten dugu eta horietan ez
da deus gertatzen. Gertatu
izan dira heriotzak, baina gu-
ziak zuhurtziarik gabe joka-

tzeagatik izan dira. Halere,
bufaloek, Tanzanian urtero-
urtero ehiztariren bat hiltzen
dutela erraten dute. Dene-
tik arriskutsuenak omen di-
ra, zauritua denean segitzen
baldin baduzu, buelta eman
eta jokatu egiten baitzaizki-
zu. Hori geronek ere ikusi
dugu.
Nolakoa izaten da safari-
ko egun bat?
Afrikara ailegatu eta pape-
rak moldatu bezain laister,
abioneta hartu eta mendial-
dera jotzen dugu. Lehenbi-
ziko egunean, autoa hartu
eta buelta bat ematen dugu,
ingurua ezagutzeko. Biha-
ramonean ehizian hasten
gara errestotik. Beti erama-
ten dugu bertako bat, bel-
tzak ikaragarriak dira erres-

toa hartzeko, bista izugarria
dute, pauso guziak ezagu-
tzen dituzte. Gero, gober-
nuko bat ere izaten da eta
hark dena apuntatzen du,
zer egiten duzun, zer bota-
tzen duzun, gauza guziek
badute bere tasa han. Ge-
hien bat Land-Roverra erabil-
tzen dute, Tanzania eta Zim-
babwe ongi baitaude horre-
tarako. Kamerun eta bertze
herrialde batzuk ez, eta ho-
rietan ibili behar izaten da.
Zein da ehizatzeko ani-
maliarik zailena?
Gepardoa harrapatzea zai-
la da. Munduko animaliarik
bizkorrena da eta ehizatze-
ko hagitz zaila da. Leopar-
doei haragia paratu eta eder-
ki etorriko dira, baina ge-
pardoak gosea duenean hil-
tzen du. Horregatik, zuk utzi-
tako haragirik ez du jaten.
Museoan duguna kasualida-
dez ehizatu genuen duela bi
urte.

“Gepardoa da ehizatzeko zailena, zuk
uzten diozun haragia ez baitu inoiz jaten”

Corpus ERASUN Legasako ehiztaria

MUSEOA
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Han-hemenka ehi-
zatu dituzten animalia
horiek, ehun inguru, In-
dart-tarrek Legasan
egin duten etxola bate-
an bildu dituzte. Dise-
katutako animalien on-
doan, ehizako momen-
tuaren argazkia jartzen
dute, badaezpada ere.
«Badakizu, –erran di-

gu Korpusek– ba-
karren batek erra-

ten ahal du ez
dakit non ero-

si izanen dugula. Badi-
ra ehiztariak erosten di-
tuztenak…».

Asturiasen badira gi-
sako museo bat dute-
nak, azkeneko hiru be-
launaldietan lortutako
sariekin, eta Bilbon ere
orain hasia da partiku-
lar bat. «Guk ere parti-
kular egina dugu, badi-
ra bortz urte egin nahi-
zik eta azkenean egin
dugu.
Mo-

mentuz ez dugu jende-
ari irekitzea pentsatu.
Alde batera pena da,
baina ikusiko dugu!».
Hildako animaliak bal-
din badira ere,
hau bezalako
irudi biziak ikus
daitezke Lega-
sako museo be-
rezi honetan.
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Hauteskundeak
direla eta Berako
Herriari:

Aurtengo maiatzaren
25erako finkatu zuen go-
bernu espainiarrak hau-
teskunde eguna eta ez-
ker abertzaleak hautes-
kunde horiek onartu eta
parte hartzea erabaki
zuen.

Udala osatzeko hau-
tagaiak Berainez plata-
formaren bidez aurkez-
tu genituen Beran.

Herri plataforma ho-
ni, Euskal Herrian beste
hainbati bezalaxe, Es-
painiak debekua jarri
zion.

Baina debeku eta tra-
ba guztien gainetik He-
rri Plataformaren hauta-
gaitza mantendu genuen.
Maiatzaren 25eko udal
hauteskundeetan Berai-
nez izan zen Beran aur-

keztu zen zerrenda ba-
karra.

Oztopo guztien gai-
netik herriaren babes
sendoa lortu zuen ze-
rrenda honek. Udalbatza
berriak, alkatea eta 10
zinegotziek osatua, ekai-
nean egin zen aginte har-
tze ekitaldia Berako He-
rriko Etxean, jende ani-
tzen aitzinean.

Hau da Berak gaur
egun duen edo izan be-
har lukeen udalbatza.

Baina aginteak, berak
nahi ez dituenak atera-
tzen badira, demokrazia
eza egoera honetan,
buelta egiten du bere
gustukoak aterarazi ar-
te. Eta horrela ailegatu
gara urriaren 26ra, udal
hauteskundeen errepi-
kapena egiteko Espai-
niak antolatu duen pu-
txerazora.

Bere egunean udal-
batzako talde nagusia-
rekin lehiatu nahi izan ez

zuten taldeek maltzurki
itxaron dute orain arte:
hor ikusten ditugu gaur
egun, sai patetiko ba-
tzuen antzera, botereak
eskaintzen dizkion apu-
rrak lortu nahian.

Bere egunean ez zu-
ten lortu zerrenda bana
osatzea eta orain, ezker
abertzalea indargabetua
dagoela uste dutenean,
ugaldu dira kaparrak in-
guru beroan bezala.

Guk hausnarketa lu-
ze eta sakona egin du-
gu eta eztabaida bizia eta
korapilatsuen ondoren
Berainez izan da eta de-
la udal honetan zilegita-
suna duen talde bakarra
ikusten dugu. Eta Es-
painar estatuko botere-
ak, ezker abertzalea era-
kunde ofizialetatik kan-
poratzeko erabaki politi-
koa hartua duenez, gu-
re bertze zerrenda bat
aurkeztuta ere berdin-
berdin debekatuko luke

orain edo gero, udale-
txean bere gustukoa ez
den iritziren bat ematen
duen unean bertan.

Zintzo jokatu dugu
udaletxean, zuzen aritu
gara deitu dituzten hau-
teskundeetan eta zintzo
eta zorrotz jokatuko du-
gu hemendik aitzinera
ere Bera euskaldun eder
eta solidario baten alde,
arlo guztietan lan eginez.
Azkeneko 22 urtez Be-
rako gizartean egin du-
gun bezalaxe.

Hauteskundeak izan
ziren, herriaren nahia
gauzatu zen.

Hauteskunde zikin
hauei EZ!

Berako 
ezker abertzalea



Irakasle, ikasle, igeriketa irakasle
edo ttipi ttapako aurkezle?
Ikasle, bizitza guzian zer ikasi ba-
dagoelako.

Gurasoak irakasle, horrek bultzatu
zaitu, lagundu zaitu edo aspaldi-
ko nahia zen?
Aspaldiko nahia zen, barrenean era-
maten dut.

Berako Baietz Peñako kidea, des-
kriba ezazu kuadrilla,
Bestazaleak, umoretsuak,muszale-
ak, kirolariak eta aunitz garenez de-
netik pixka bat.

Zergatik hartzen du hainbertzeko
entzuna Baietz

Peñak?
Gauzak
antola-
tzen kua-
drila saia-
tua da, eta
denen

gustu-
koak
iza-
tea
zaila
da.

Bordatxozalea izana, zer da han-
burgesan kontu hori?
Sarreren erreibindikazio bat izan zen
kuadrilako bertze batekin, geroztik
mutil eta nesken sarreren prezioan
berdintasuna lortu genuen.

Non nahiago duzu igeri egin, Bera-
ko igerilekuan edo Doneztebeko
ostatuetan?
Denantzako denbora bada, egunez
igerilekuan eta asteburu gauetan dan-
tza egiten.

Ze gomendioak ematen dizkiozu
ikasleei besta on bat egiteko?
Kuadrilan afari on bat egin, dantza-
tu eta ahal bada ligatu. 

Zer gobernatzen duzu aixago, ikas-
leak, kuadrila edo gurasoak?
Norbait gobernatzea zaila da, elkar
errespetatzen bada ez da gutti.

Ortzilin musa, larunbatean besta
edo igandea neskarekin?
Bakoitzak balorazio desberdina du,
ongi antolatuz gero dena egiten ahal
da.

Kirolan arrakasta, neskekin arra-
kasta, hurrengo arrakasta?
Arrakasta? Nere ustez ez da horre-
la. Duguna mantendu eta orain lan
mundua dut helburu.

Alkaigarra bihurtzen ari zara, Lesa-
karra?

Alkaiaga independiente. 
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«Urak gero eta
garrantzi gehiago
dauka. Hemen
–Santxotena parke-
museoan– ikas
dezakegu ura nola
sortzen den eta
horretarako erakutsiko
dugu pareta bat
goroldioz betea
dagoena,
hezetasunaren
ondorioz. Hortik
aparte, umeekin
gauzak garbituko
ditugu, plastikoak
baldin badaude jaso,
ingurugiroa zaintzeko.
Orain ikasgaiak
prestatzen ari gara».

Xabier SANTXOTENA
Arizkungo eskultorea
D.Navarra 2003-09-29

«Ahal dudana eginen
dut lau terdiko
txapelketa jokatzeko,
baina zalantzak baldin
baditut edo ongi ez
baldin bandago ez naiz
aterako. Sentsazio
onak ditut, baina
oraindik abudo da
arituko naizen edo ez
esateko».

Aimar OLAIZOLA
Goizuetako pilotaria
D. Noticias 2003-10-04

«Orain hasten da
denboraldia eta hau
txapelketa polita eta
garrantzitsua da».

Abel BARRIOLA
Leitzako pilotaria
D. Noticias 2003-10-04

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

D. Navarra 2003-09-29

Aritz PEREZ
Berako irakaslea

• 11 GALDERA LABUR•
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SANDERS Pentsuak
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Ireki da bertze urte

batez Nafarroako Eus-
kal Kantu txapelketan
izen emateko epea. Hel-
du den azaroaren 1a iza-
nen da azkeneko egu-
na eta horretarako Eus-
kal Kantuzaleen Elkar-
tera (948 141812) edo
edozein euskal irratira
deitu behar da, errate-
rako Xorroxinera (948
452453) edo Karrapera
(948  610914).

Euskal Kantuzaleen
Elkartetik jakinarazi du-
tenez, euskal kantagin-
tza zabaldu eta erakus-
taraztea, kantatzeko za-
letasuna biztea eta kan-
tari berriak plazaratzea
izanen ditu helburu aur-
tengo edizioak. Eta ho-
rretarako, gainera, no-
bedade bat paratu du-
te martxan: aitzineko ur-
teetako partaideentza-
ko maila berezi bat. Izan
ere, partehartzaileen
mailak goiti egin du az-
keneko urteetan eta ho-
rrek partehartzaile be-
rriei ematen ahal dien
beldurra saihesteko hel-
buruarekin egin da ke-

tegoria berri hau. He-
men sartzeko, txapel-
ketaren finalera ailega-
tu izana izanen da iriz-
pide nagusia. Bertze al-
detik, taldeen partehar-
tzea bultzatzea ere era-
baki dute, Kantuzaleen
Elkartearen ustez. «eus-
kal kantua bizitzeko eta
ulertzeko dagoen mo-
durik ederrenetakoa iru-
ditzen zaigu eta».

Txapelketari dago-

kionez, aurten bi kan-
poraketa eginen dira.
Lehenbizikoa azaroa-
ren 8an Etxarri-Arana-
tzeko Kultur Etxean eta
bigarrena azaroaren
15ean Zizur Nagusiko
kultur etxean. Final na-
gusia, berriz, Donezte-
beko Bordatxo dantza-
lekuak hartuko du ber-
tze aldi batez, aurten
azaroaren 22an.

Honetaz gain, aurten

ere «Gazteak Kantari»
kontzertu zikloa gauza-
tuko da urte osoan. Ho-
rrela, ordu bateko ha-
mabortz kontzertutako
zikloa egitea proposatu
da eta txapelketako az-
ken edizioetako partai-
deak izanen dira herriz
herri ibiliko diren musi-
kari-kantariak. Dagoe-
neko zenbait herritan
egin dira kantu emanaldi
hauek.

Abian da bertze urte batez 
Nafarroako Euskal Kantu txapelketa
Izen emateko azkeneko eguna azaroaren 1a izanen da

KULTURA

ARGAZKIA: ELHUYAR

Duela zortzi urte Donezteben egindako finalean, Arantzako taldea kantari.

KULTURA

& 948631076 • BERA

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA

Bizikleta Tailerra
errepide, mendi, trekking

eta haurrendako bizikletak
Arropa eta osagarriak

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

& 948630052•Zalain•BERA

Etxe izenak
euskaraz
jartzeko
dirulaguntza
emanen du
Euskara
Zerbitzuak

Leitzaldeko Euska-
ra Zerbitzuak etxe ize-
nekin errotuluak jar-
tzeko kanpaina bul-
tzatuko du Arano, Are-
so, Goizueta eta Lei-
tzan. Etxez etxe infor-
mazioa banatuko da
kanpainaren arrazoiak
eta azalpenak emate-
ko eta etxe izenak eus-
karaz jartzeagatik di-
rulaguntza emanen da.
Errotuloa kostatzen de-
naren erdia bitarte or-
dainduko da, gehienez
120 euro.  

Izan ere, lehen ize-
na ematen zitzaien be-
zala, orain zenbakia
ematen zaie etxeei, eta
badirudi, zenbakia era-
bili behar dugula ize-
naren ordez. Hori de-
la eta, gure betiko ohi-
turari eusteko deia egin
du Euskara Zerbitzuak
eta bidenabar, herritar
guziei etxe izenarekin
errotulua jartzeko ani-
matu. 

LEITZALDEA



Amaia eta Ainhoa
Nafarroako Gober-

nuak Berako udalari bi
proiektuentzako dirula-
guntzak eman dio, Suhil-
tzaile Parkearentzako
eta hilerria haunditzeko
obrarentzako hain zu-
zen. Juan Ramon Ra-
bade Iraizozek, Barne
Saileko Zuzendari Oro-
korrak, hiru ebazpen si-
natu ditu hauen bidez
Aoitz, Luzaide eta Be-
rako Suhiltzaile Parke-
ei dirulaguntzak bidera-
tzeko. Zehazki, Berako
Udalari 37.672,01 eu-
roko laguntza eman dio
material inbentariazina
erosi, parkearen man-
tenua eta faxa eroste-
ko. Horretaz gain, Na-
farroako Gobernuak
hainbat herritako udalei
2001-2003 edo 2004 hi-
rurteko Azpiegitura Pla-
naren barnean zeuzka-
ten proiektuentzako di-
rulaguntza eman die.

Berako kasuan, hilerria
handitzeko obrarentza-
ko guztira 319.863 eu-
ro jasoko ditu Udalak 

Shisha Pangma
2003 espedizioa
bueltan

Ailetu berri dira pasa
den irailaren 1ean Hi-
malayarantz, Shisha
Pangma zortzimilakoa
egiteko asmoz abiatu zi-
ren Luis Mª Pikabea eta
Xabier Zubieta. Beren
asmoa ez dute lortzerik
izan, hainbat faktore
kontra izan baitute. Kan-
po basean zeudela, be-
raiek eskalatu asmo zu-
ten paretaren egoerari
buruzko hainbat zalan-
tza sortu zitzaizkien, eta
eguraldiak lagundu zie-
nean, gorantz egin zu-
ten 6500 metro arte, ber-
tan gaua egitera. Berri-
ro ere basera jautsi zi-
renean, beraien susmoa
txarra zela frogatu iza-

teaz gain, ezbehar izu-
garri batekin topo egin
zuten: beraiekin batera
Frantziar espedizio bat
zegoen basean, eta be-
raietako bi hil egin ziren
aklimatazio lanean ari
zirela. Hau guztia gutti
balitz, beraien saiakera
egiteko denbora fisikoa
ere agortuz zihoan. Be-
raz, gogoeta luzea egin
ondotik, bueltan etor-
tzea erabaki zuten, hu-
rrengoan ere hor ego-
nen baita mendia be-
raien zain.

Lurraren
Eguneko gazta
lehiaketa

Azaroaren 2ko Lurra-
ren Eguneko gazta le-
hiaketarako gaztak
urriaren 27an hartuko
dituzte Rikardo Baroja
ikastetxean goizeko

10:00ak arte. Antola-
tzaileek 10 euro ema-
nen dute lehiaketara
aurkezten den gazta ba-
koitzarengatik. 

Dantza eta
inprobisazio
ikastaroa

Berako Kultur Ba-
tzordeak lagunduta, La-
mixene BATek dantza
eta inprobisazio ikasta-
roa antolatu du aurten-
goan ere. Christine Bur-
gos kultur etxean ego-
nen da hiru egunetako
ikastaroa emateko:
urriaren 31n (18:00eta-
tik 21:00etara), azaroa-
ren 1ean (10:00etatik
15:00etara) eta azaro-
aren 2an (15:00etatik
20:00etara). Izena ema-
teko 617185990ra dei-
tu behar da urriaren 17a
baino lehen.

Kultur agenda
ekitaldiz betea

Urriaren 18an Be-
randu argazki liburua-
ren aurkezpena izanen
da arratseko 22:00etan
Kultur Etxean Ertz Arte
Guneak antolatuta. 

Urriaren 24an Ange-
la Mejias eta Antonio di
Bellonio argazkilarien
Haurren Begiradak era-
kusketa irekiko da aza-
roaren 8ra bitartean. As-
telehenetik larunbatera
18:00etatik 20:00etara
ikusi ahal izanen da. 

U r r i a ren  25ean
22:00etan Karidadeko
Benta izeneko kontzer-
tua izanen da. Jon Maia-
ren bertso eta koplei
munduko herri desber-
dinetako doinuak jarri-
ko dizkiete ez ohikoak
diren musika tresnaz la-
gunduta.

herriz herri
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Hilerria
haunditzeko eta
suhiltzaileen
parkearentzako
dirulaguntzak
Nafarroako Gobernuak bi
proiektuak lagunduko ditu

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA TB

Berako Elizako ezkila berritzen 
Urriaren 3an, goizeko 9:30ak inguruan, San Esteban elizako lau ezkilatatik
bat dorreatik jautsi zuten argazkian ikus daitekeen moduan. Badirudi ezki-
la nahiko hondatua zegoela eta horregatik Valladolideko enpresa batera era-
man zuten bertan urtu eta berriz ere ezkil berria egiteko. Ezkila moldatzeko
gastuak bere izena eman nahi ez duen herritar batek hartu ditu bere gain.

Lurraren Eguna
azaroaren 2an
Lurraren Eguna
azaroaren 2an

BERA



Aitor AROTZENA
Asilo zaharrak utzi-

tako lur eremuan egin
beharreko babes ofi-
zialeko 27 etxebizitza,
bulegoak, baxu komer-
tzialak eta garajeak erai-
kitzeko proiektua onar-
tu du Udalak, EAJ-EA-
ko zinegotzien aldeko
botuekin eta Oningoen
kontrakoekin, «proiek-
tua aztertzeko astirik ez
dugulakoz izan». Alka-
teak, bere aldetik, «herri-
ko gazte aunitz etxebi-
zitzaren esperoan dau-
dela» eta proiektu hau
«aitzineko legealdetik
datorrela» erran zuen.

Gai honetaz gain,
bertze udal kontu ga-
rrantzitsuei buruzko in-
formazioa (Zambra are-
toaren balizko erabile-
ra edo igerileku estalia-
rena, erraterako) pren-
tsaren bidez jakin dute-
la salatzeko prentsau-
rrekoa eskaini zuen irai-
laren 29an Onin udal tal-
deak. Gai hauek mahai
baten inguruan ezta-
baidatu behar direla eta
udal taldeek ez ezik, he-
rriko elkarte eta taldeek
adostu behar dituztela
erran zuten Onin udal
taldekoek. Herria Aitzi-
nera plataformak, etxe-
bizitzei buruzko batza-
rra ere egin zuen urria-
ren 1ean.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Babes Ofizialeko 27 etxebizitzen
proiektua onartu du Udalak
Onin taldeak kontra bozkatu zuen, aztertzeko astirik izan ez duelako

ARGAZKIA: AITOR

Ortzegun honetan, urriaren 16an, 18:30etan eginen da Zarandia Karrikan,
elizako bidean dagoen udal tanatorio berriaren inaugurazio ofiziala. Udal
agintariak eta Nafarroako Parlamentuko ordezkariak izanen dira ekitaldian.

LESAKA FLASH
San Fermin
elkartearen
eguna
Urriaren 26an bere egu-
na ospatuko du San Fer-
min erretiratuen elkar-
teak. 11:30etan aurten
hildako bazkideen al-
deko meza izanen du-
te. 14:00etan bazkaria
erretiratuen egoitzan.
Bazkal ondoan, aurten-
go txapelketa eta eki-
taldi ezberdinetako ira-
bazleei sariak emanen
zaizkie. Gero, dantzal-
dia izanen dute. Txarte-
lak 24 eurotan salgai
daude elkartearen osta-
tuan eta urriaren 19a
baino lehen hartu behar
dira. Bazkideen lagun-
tzaile joaten direnek 27
euro ordainduko dute.

Xabi Zozaia
txapeldun
Xabi Zozaia herriko pa-
listak eta Aurizberriko
Erburuk irabazi dute San
Fermin Txikiko pala mo-
tzeko txapelketa. Urria-
ren 3an, 40-37 irabazi
zieten finalean Muñoz
eta Txikiri.

Bertze urte batez, Lesakako pa-
leta goma txapelketa antolatu be-
har du Batzoki Elkarteak, Uda-
laren laguntzaz. Aurten zazpi-
garren edizioa jokatuko da eta
lehengo urtean bezala, bi maila
izanen ditu. Lehenengo maila
Diario Vasco Saria izanen da eta
bigarren mailak Rural Kutxa Sa-
ria izena hartuko du.

Izen emateko epea urriaren 1ean
ireki da eta 30ean akautuko da,
948 627 522 edo 686 759 341
telefonoetara deituz eta Laura-
taz galdetuz. Txapelketan izen
ematen duten lehenengo hogei
bikoteek hartuko dute parte. Ko-
puru hau betetzerakoan ez da
izen emateko aukerarik izanen.
Bosna bikoteko lau talde sortu-

ko dira eta talde bakoitzean li-
gaxka jokatuko da hurrengo fa-
sera nor pasatuko den erabaki-
tzeko. Talde bakoitzeko lehe-
nengo bi bikoteek Diario Vasco
Saria jokatuko dute eta hiruga-
rrenak eta laugarrenak Rural Ku-
txa Saria. Bigarren fasean siste-
ma kanporagarria erabiliko da.
Txapelketa azaroaren 15ean ha-
siko da. Partiduak larunbatero
arratsaldez eta igandero goizez
udal pilotalekuan jokatuko dira.

Zazpigarren paleta goma txapelketa
antolatu du Batzoki Elkarteak

KIROLA



herriz herri

2003/10/16 • 360. zbk. 

11

Joseba eta Nerea
Ekitaldi andana an-

tolatu da herrian aste-
buru honetarako. Usa-
tegietako Igandearen ai-
tzakian, “gazte eta gaz-
te sentitzen direnen afa-
ria” antolatu dute gaz-
teek eta dagoeneko afa-
riko txartel guziak saldu
dira. Honen aitzinetik,
Kultur Egunen barrene-
an, Euskara Batzorde-
ak antolaturiko antzer-
kia ikusteko aukera iza-
nen da Kultur Etxean.
Igandean berriz, urtero
bezala, usazaleen egu-
na ospatuko da, Usate-
gietako Igandea. Urriko
hirugarren igandea aur-
tengoan ere besta egu-
na izanen da herrian eta
goizean jende aunitz bil-
tzea espero da Iarmen-
di inguruan. Eguraldiak
laguntzen badu bede-
ren, herritar nahiz kan-
potik etorritako turista
olde handia bilduko da

usazaleen lana ikuste-
ra eta Altxata elkarteak
talo postua paratuko
duela bertan jakinarazi
digute. Arratsaldean be-
rriz, dantzaldia izanen
da 6etatik aitzinera Sun-
billako Jalisko Band tal-
dearekin. Hauen atse-
denaldian, herriko dan-
tzari eta pilotarien alde-
ko zozketa eginen da.
Beti bezala, 12 uso bi-
zirik emanen dira le-
henbiziko sarian, Ttipi-
Ttapa Telebistako bideo
sorta bat bigarrenean
eta  herriko bestatan aiz-
kora erakustaldian egi-
niko egurrezko irudiak
hirugarren saritzat. Az-
keneko urtetan bezala,
Andre Mari dantza tal-
deko kideek ostatua pa-
ratuko dute frontoian.

Udazkeneko
Kultur Egunak

Martxan dira dagoe-
neko urtero data haue-

tan egiten diren kultur
egunak. Asteazken ho-
netan egin zen lehenbi-
ziko ekitaldia. “Pastel
Magikoa” izeneko peli-
kula eman zen Kultur
Etxean eta ondoko egu-
netarako ere hainbat eki-
taldi prest daude. La-
runbat honetan errate-
rako, helduentzako an-
tzerkia izanen da Patxo
Telleria eta Mikel Marti-
nezen eskutik. “Euska-
ra sencilloaren mani-
fiestoa” izenburupean
eginen dute Kultur Etxe-

an arratsaldeko zazpie-
tatik aitzin. Heldu den
astelehenean, urriak 20,
Elikadura Tailerraren le-
henbiziko jardunaldia
eginen da dietetikan di-
plomatutako Josune
Txoperena lesakarreren
eskutik. Kultur etxean
izanen da ilunabarreko
zortzietan. Eta hurren-
go astelehenan eginen
da bigarren jardunaldia,
ordu berean eta leku  be-
rean. Hurrengo ortzira-
lean, urriak 24, Azkain-
go Azika taldeak “Kon-

tu Konta zan” txotxon-
gilo saioa eskainiko du-
te Kultur Etxean arra-
tsaldeko seietan. Eta
aurtengo Kultur Egune-
ko azkeneko ekitaldia
azaroaren 1ean eginen
da Herriko Ostatuan.
Kantu afaria izanen da
Aire ahizpekin eta joan
nahi dutenak Landabu-
rua dendan, Herriko Os-
tatuan edo Euskara Ba-
tzordeko kideengana joz
lortu ditzake txartelak.
15 eurotan paratu dira
salgai. 

Igande honetan
ospatuko da
Usategietako
Igandea
Martxan dira dagoeneko
Udazkeneko Kultur egunak

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Dantza irakasle bila
Dudarik ez da herriko bestetako Andra Mari egunean denei gustatzen zai-
gula meza ondotik Andre Mari dantza taldearen saioa ikustea. Baina egun
horretan ordu bat inguru irauten duen saioa prestatzeak ikaragarrizko lana
du. Urte osoan aritzen dira irakasle eta ikasleak lanean gelditu gabe. Baina
azkeneko urtetan ibili diren irakasleak aurten segituko ez dutela jakinarazi
dute eta irakasle berriak hasteko deialdia egin nahi izan dute. Norbait inte-
resatua baldin badago herriko haurrei dantzak erakusteko, beraiengana jo-
tzea bertzerik ez du eta eurek emanen dizkiete behar diren argibideak. 

ETXALAR

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

Kanttonberri 1• BERA • Tel eta Faxa: 948 631169

Lore eta landareak
Frain auzoa · LESAKA
Tfnoa: 948 637826

DeñeDeñe
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514
Beheko Plaza 8, LESAKA
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Oskar TXOPERENA
Larunbat arratsean

hasi eta igandez ere egin
zuen euria, baina gai-
nerakoan ia egitarau
osoa betetzeko modu-
ko eguraldia egin du aur-
tengo bestetan. Egun
nagusian, San Miguel
egunean, bikaina. Ber-
tzalde, bestei gainetik
begirada bat emanez
gero, San Miguel haue-
tan egunez gauez bai-
no jende gehiago ibili
dela ematen du, hori da
behinik behin jendearen
ahotan sumatu dugun
komentarioa. Kontu hau
herri gehienetako uda-
ko bestetan ere gertatu
omen da. Gainerakoan,
bizpahiru berrikuntza
zeuden lehengo urtee-
tako bestekin alderatuz:
Aeromodelismo era-
kustaldia –euriak itsus-
tu zuen igande goizeko
ekitaldia-, bertso-pilota
saioa –aski polita izan
zena- eta betizuen itzu-
lera egitaraura –jende
aunitz ikusten, ez hain-
bertze betizuen aitzine-
an-. Haurren egunean
aparrak izan duen arra-

kasta ikusita, egitarauan
finkatutzat ematen ahal
da. Eta azkenerako utzi
ditugu jende gehien bil-
du dituzten ekitaldiak:
herri kirolak eta dantza
taldearen saioa. Larun-
bat arratsaldez izan zen
lehenbizikoa eta zer jen-
de pila bildu zen plazan!
Nafarroako koxkor bil-
tzaileen txapelketa eta
ondotik herriko 21 gaz-

tek erakustaldi zoraga-
rria eskaini zuten, soi-
nean Luis Mari eta Mi-
guel Angelen argazkiak
zituztela. Dantza taldea
ren saioa ere igande
arratsean jendearen ha-
gitz gustokoa izan zen
saioan ikusteko aukera
izan genuen, eszenato-
ki eta argiarekin egin-
dako muntai bereziare-
kin. Hagitz polita.

Ikastaroak
Urteroko ikastaroak

hasiak dira edo haste-
ko punttuan daude.
Eskulanetan hasiak di-
ra, Udalak antolatuta.
Soinketa edo gimnasian
hasteko ere ari dira tal-
dea antolatzen. Haurrei
dagokionez,  solfeo, ko-
rala eta istrumentuen
ikastaroak hasiak dira
eta pilotan ere ari dira.

Giro onean, arazorik gabe, 
joan dira aurtengo bestak
“Itturrixar” itturria moldatu dute auzolanean berrizaundarrek

IGANTZI

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA
Arratsalde ederra pasarazi zigun talde honek bestetako herri kirol saioan.
Ez zuten inolako kirol markarik hautsi izanen, baina ez die inork ukatuko
gogoz aritu izana. Ezbairik gabe bestetako tarterik hobenetakoa izan zen.  

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI
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BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako  altzariak

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

Tel.: 948 637 266 • 607 226 891
Faxa: 948 637 511

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA

FLASH

Itturrixar
Berrizaun inguruko tren-
bidean ibiltzen direnek
ongi ezagutuko dute Ze-
runeta baino lehenago
dagoen itturria. “Itturri-
xar” deitzen diote auzo-
tarrek eta dugu gaur
egun ez du antzik ere
orain dela gutti arte eza-
gutu dugunarekin. Ego-
era penagarrian zego-
en eta berrizaundarrek
moldatu egin dute au-
zolanean, Herriko Etxe-
ak materiala emanda.
Zeinen ongi gelditu den
ikustea merezi du.

Kanalean obrak
Berrizaunen jarraituz,
bazen aspalditik N-121
errepidearen gaineko-
aldeko belaigaian, Ola-
etxeberriko parean, zu-
lo handi bat. Lurrazpitik
pasatzen den zentral
elektriko handiaren ka-
nala omen zen nonbait
xehetua, eta aitzineko
egun hauetan aritu dira
konpontzen. Ondoan
ageri den bordari Zaka-
riasen borda deitzen zi-
tzaion denbora batean.

Pilotariak
Bestetan jokatu zituzten
gure pilotariek Herriko
V. Txapelketaren fina-
lak eta atseden hartze-
ko astirik gabe, bertze
bi txapelketetan ari dira
orain jokatzen: Burlata-
koan bortz bikote eta
urriaren 11n hasitako
Bortzirietako III. Txa-
pelketan hamasei pilo-
tari. 
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Nerea ALTZURI
Ikasturtea hasiz ge-

roztik, hilabete bat eta
erdi pasatu da eta es-
kolan burubelarri ari di-
ra ikasten. Ikasgela ba-
rrenean, entzuten, idaz-
ten eta ikasten diren
ikasgaiekin batera, ber-
tze batzuk ere aurri-
kusten dituzte ikasturte
barrenean, beti bezala.

Aste honetan bertan,
irratigintza lantzen ari
dira eskolako irakasle
eta ikasleak. Egia erran,
ez da lehendabiziko ur-
tea Xorroxin Irratiak irra-
ti eskola ibiltariaren ikas-
turte aintzinera erama-
ten duela. Herriko es-
kolan ere, ez da estrei-
neko aldia Xorroxin la-
gunaren bisita izaten du-
tela. Aste honetan Xo-
rroxin Irratiak irrati es-
kolako ikasturteari ha-
siera eman dio eta iaz
bezala, aranztar gazte-
txoek irratiko tresneri eta
ahotsak hartu dituzte
Xorroxinen lehenengo
pausaldian. Herriz herri
ikastetxe ia gehienetan
irrati mugikorra ekaine-

ra bitarte ibiltzen da. Or-
tziralera bitarte goizeko
10:00etatik 12:00etara
esatari lana burutzen ari
dira, asteazkenean
atseden hartuz. Hiru-
garren zikloko eta DBH-
ko lagunek hartu dute
irratsaioaren gidaritza-
rako ardura, astean ze-
har txandatuz, eta lehen

eta bigarren ziklokoek
eta Haur Hezkuntzako-
ek berriz, euren ekar-
penak eginen dituzte
irratsaioaren zenbait tar-
tetan. Musika, berriak,
bertsoak, asmakizunak,
errezetak, elkarrizketak,
horoskopoa, txisteak,
kantak, lehiaketak… zer
ez da irratsaioan? Aste

honetan, beraz, 107.9
frekuentzian irratia sin-
tonizatuz gero, Aran-
tzako Xorroxin izanen
da.

Bertzalde, abendu-
rako antzezlanak ere
prestatzen ari dira, ur-
teroko moduan. Inguru-
ko eskolako haurrei era-
kusteko eta igande arra-

tsalde batean jendau-
rrean ere taularatzeko.

Azkenik, jakina da
urriaren 28an eta 29an
ELAIA elkartearen eki-
menez, Elikadura eta
nutrizioari buruzko jar-
dunaldiak izanen direla
Lesakako Zambra are-
toan eta bertan parte
hartuko dute Arantzako
eskolako irakasle eta
ikasleek. Goiz-arratsal-
dez izanen dira gai hauei
buruzko egonaldi hauek
eta eskualdeko ikaste-
txeetako haur, irakasle
eta guratsoek parte har-
tuko dute. Bi egun ho-
rietarako ere herrikoak
prestatzen ari dira. Le-
hen Hezkuntzako eta
DBHko ikasleak goizez
joanen dira. Arratsalde-
tan, berriz, solasaldiak,
mahainguruak eta ber-
tzelako ekimenak iza-
nen dira guratsoei zu-
zenduta. Bertzeak ber-
tze, umeen etxeko zein
jantokiko elikaduraren
garrantzia goraipatuko
da bi egun hauetan,
gaian adituak direnen
eskutik.

Eskolako ikasleak irratiko esatari lanean
izanen ditugu aste honetan
Udazkeneko kulturaldiaren haizeak somatzen dira

ARTXIBOKOA

Eskola barrenean nahiz eskolatik kanpo hainbat ekitaldi burutuko dituzte
datozen asteotan herriko ikasle eta irakasleek: irratsaioak, antzezlanak, Le-
sakan eginen diren jardunaldietan parte hartu…

ARANTZA

A
R
TE

K
A
R
I

Langile Autonomoak

Nekazariak eta mendi-langileak

Nominak eta Aseguro Sozialak

Lan-kontratutarako laguntzak

Enpresa berri ezberdinen sortzea

Diru-laguntza ezberdinak

Kontabilitateak

IVA eta IRPF

Errenta aitorpenak

Elbarritasun eta jubilazio espedienteak

Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA LABORALA

LESAKA:
• Astelehenetik ortziralera, 9:00etatik 15:00etara
• Asteazkenetan 9:00etatik 13:00etara eta 15:00etatik 19:00etara
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 71 • Tfnoa: 948 63 70 50
amaia@artekari.com

BURLATA:
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 948 133328 Faxa: 948 133713
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA
patxi@artekari.com

.
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.

.

.
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.
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.

ALBERGEA
JATETXEA

& 948 634179
ARANTZA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta
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ttipi-ttapa
Bortzirietako Euska-

ra Mankomunitateak
«Jolasaren mamia» ize-
neko ikastaroa antola-
tu du datorren azarora-
ko. Irakaslea Fernando
Sáenz de Ugarte izanen
da, Urtxintxa Aisialdiko
Eskolakoa. Ikastaroa-
ren edukinaren ingu-
ruan, batez ere honako
gai hauek landuko dira:

jolas handiak edo for-
matu handikoak; euskal
jolasak eta jolas tradi-
zionalak; ipuinak, eta
horiek nola dramatiza-
tu; nola egokitu jolasa
egoerari, eta egoera jo-
lasari…

Metodologia talde la-
nean oinarritua dago.
Hau da, jolasari buruz
solas egin baino lehen,
jolasa bizitu eginen da.

Talde guztiaren artean
egindako jolas bakoi-
tzari buruzko fitxa bat
oastuko da, eta, irakas-
leak emandako alderdi
teorikoarekin batera,
parte hartzaile bakoitzak
dossierra osatuko du.

Egutegiari dagokio-
nez, ikastaroa azaroa-

ren 4an hasiko da eta
27an bukatuko; hau da,
azaroko astearte eta or-
tzegun guztietan izanen
da, 19:00etatik 21:30e-
tara Berako kiroldegian.
Ikastaroan edozeinek
parte har dezake, bai-
na bereziki zuzendua
dago gurasoentzako le-

henbizi, eta begirale eta
irakasleentzako. Gehie-
nez 25 onartuko dira eta
izen ematea urriaren
24a baino lehen egin be-
har da Bortzirietako Eus-
kara Zerbitzura deituz
(948 634 125) edo me-
zua igorriz: bortziriak@
euskallnet.net.

«Jolasaren mamia»
ikastaroa antolatu du
azarorako Euskara
Mankomunitateak
Guraso, irakasle eta begiraleei
zuzendua dago batez ere

BORTZIRIAK

ARTXIBOKOA

Jolasak eta ekintza ludikoak antolatzeko baliabideak eskainiko dira.



ttipi-ttapa
Paloma San Basilio

kantaria eta Jesus Ma-
rin, Nafarroako Olioa-
ren Kofradiako lehen-
dakaria dira Elgorriaga-
ko Onddo eta Zizen Ko-
fradiako ohorezko kide
berriak. Elgorriagako
Kofradiaren bederatzi-
garren kapituloa egin
zen urriaren 5ean eta
Marin eta San Basilio
izan ziren protagonista
nagusiak. Aipatzekoa
da bertze ohorezko ki-
de aunitz dituela Ond-
do eta Zizen Kofradiak:
Pedro Osinaga aktorea,
Jordi Hurtado telebista
aurkezlea, Yolanda Bar-
cina Iruñeko alkatesa,
Koteto Ezkurra erre-
montelaria edo Migel-
txo Saralegi harrijaso-
tzailea, bertzeak bertze.

Aurtengo ekitaldian
ohorezko kide berriek
haritz bana landatu zu-
ten Bostorratz mendian.
Azpilkuetan etxea duen
Paloma San Basilio gus-
tora ageri zen bere izen-
dapenarekin.

Baina hauetaz gain,
bertze hainbat kofra-
diako kideak ere izan zi-
ren Elgorriagan; Nafa-
rroako Olioa, Tafallako
Kuto Divino delakoa, To-
losako Babarrunena,
Tuterako alkatxofa edo
Orburuarena, Bidasoa-
ko Izokinarena, Getari-
ko txakolinarena, Nafa-
rroako zainzuriarena,

Santoñako antxoarena
edo Iruñeko Napardi el-
kartea, bertzeak bertze.
Osagai horietako ba-
koitza onddoekin das-
tatzeko modua izan zen
urriaren 5ean.

Eguraldi euritsua eta
haizea izan zen eta El-
gorriagan leku estali ba-

ten premia dutela na-
barmendu zuen Jose
Miguel Galarregi alkate
eta Onddo eta Zizen Ko-
fradiako lehendakariak.

Izan ere, Meza eta
ohorezko kideen izen-
dapena elizan egin be-
har izan zuten, plateren
prestaketa arkupe ba-

tzuetan eta urtero egi-
ten den enkantea egin
ezinik gelditu ziren, ho-
rretarako leku egokirik
ez delakoz herrian.

herriz herri

2003/10/16 • 360. zbk. 

15

BORTZIRIETBORTZIRIETAKOAKO
HIRI-HONDAKINEN HIRI-HONDAKINEN 
MANKOMUNITMANKOMUNITAATEATEA

Jakinarazten dut:Jakinarazten dut:
2003ko bigarren urterdiko zabor bilketa eta tratamendu zerbitzuetako tasak
kobratuko direla, ondoren seinalatzen den bezalaxe:

Ordaintzeko era:
Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:

Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik,
abisu hirukoiztua aurkeztuz.

Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

Ordaintzeko epea:
• 2003ko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2003ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen
horri dagokion interesa aplikatu ahal izango da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez % 20
errekarguarekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2003ko urriaren 1ean
Presidentea, Miguel Mª IRIGOIEN

Onddo eta Zizen
Kofradiako ohorezko
kide berriak izendatu
zituzten urriaren 5ean
Paloma San Basilio kantari
espainiarra izan zen horietako bat

ELGORRIAGA

ARGAZKIA: D. NAVARRA

Onddo eta Zizen Kofradiako kide batzuk, bertze zenbait kofradietakoekin.
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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…

Gaztelu-Donamaria
Tel. 948 450105

647 043501

• Kinto bestak,
ospakizunak,
urtebetetzeak…
• Logelak-Gosariak
• Taberna-Terraza
• Parrilla: Haragia,
arraina eta barazkiak
• Plater begetarianoak
• Konbinatuak
• Kaxulak…

TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

ALFONBRAK SALMENTA

PERTSIANAK MOTORIZATUAK, MOSKITERAK, VENECIANAK, etabar…

ttipi-ttapa
Elizaren ondoan, bi-

dearen bertze aldetik
dagoen lur eremuan he-
rriko plaza antolatu nahi
du Udalak. Gaur egun
ez dago plazarik Sun-
billan eta arazo hori mol-
datzeko 2.000 metro ko-
adroko belagi hori ero-
si zuen Udalak. Orain,
proiektuaren borrado-
rea prest dago eta Jo-
se Mari Hernandorena
alkateak jakinarazi due-
nez, «lehengo 30 milioi
pezeta inguru (180.300

euro) gostako litzateke
plaza egitea. Hortaz, Na-
farroako Gobernuaren
dirulaguntza nahitaez-
koa dugu eta hurrengo
Hirurteko Planean sar-
tzea espero dugu». Ha-
sierako proiektuaren
arabera, plaza inguruan
zuhaitzak jarriko lirate-
ke eta ugaldera oinez-
koendako bidea ere iza-
nen zen: «lau eskalatan
banatua dago –dio al-
kateak–, baina hori de-
na gero aldatzen ahal
da».

Bertzalde, jakina da
Sunbillan etxebizitza au-
nitz eraikitzen ari dire-
la. 26 adosatuak akitzen
ari dira eta familia ba-
karreko bertze 23 egi-

tea espero da. Horretaz
gain, alkateak jakinara-
zi duenez, hemendik 3-
4 urtera familia baka-
rreko bertze 36 etxe egi-
nen dire lehengo Bida-

soako trenaren estazio
ondoan. Alkatearen us-
tez, «horrek uraren ara-
zoa moldatzera behar-
tzen gaitu, deposito han-
diagoa behar dugu».

Eliza ondoko eremu
batean herriko plaza
egin nahi du Udalak
180.000 eurotik goitiko
aurrekontua izanen luke

BBEELLAARRRRAA
OSTATUA
JATETXEA

Ameztia karrika
DONEZTEBE

Tfnoa: 948 45 03 06

BBEELLAARRRRAA

SUNBILLA

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Azkenean udal pilotalekuan egin baldin bazen ere, herri bazkari jendetsua
izan zuten urriaren 4an Sunbillan. Jakinen duzuenez, duela urte batzuk saihes-
bidea ireki zutela ospatzeko Karrika Nagusian bazkaria egin zuten sunbil-
darrek. Ohitura hori berreskuratu nahi izan dute aurten, baina eguraldiak la-
gundu ez zuenez, frontoian bildu ziren sunbildar ugari, umore ederrean.
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NORENTZAT?
• Gurasoentzat bereziki
• Hezitzaile eta
begiratzaileentzat
• Irakasleentzat

NOIZ ETA NON?
• Berako Kiroldegian
• Azaroko astearte eta
ortzegunetan
• 7:00etatik 9:30era
HASIERA: Azaroak 4,
asteartea, 7:00etan.

IZEN EMATEA:
Bortzirietako Euskara
Zerbitzua (Arantza)
948 634 125
bortziriak@euskalnet.net
Epea: urriaren 13tik 24ra
Prezioa: 30 E

Antolatzailea:

Hameka ikaslek
hasi dute
ikasturte berria
Joan den urtean baino bat
gehiago izanen da Eratsunen
Loli OTXANDORENA

Aurtengo ikasturte-
an hameka ikasle dira
Eratsungo eskolan, jo-
an den urtean baino bat
gehiago. Lehengoez
gainera, Iturengo esko-
lan ari ziren bi ikasle eto-
rri zaizkigu: Jasone eta
Goizeder Mindegia, eta
ikasle bat joan zaigu Do-
neztebera ikasketekin
segitzera: Xabier Jau-

rena.
Plan berria dela eta,

ttikienak ere ingelesa
ikasten hasi dira. Bes-
talde, urtero bezala or-
denagailuak aprobe-
txatuz informatika ikas-
ten dute baita ere es-
kolan. Haurren ikaske-
tak aurrera segitzeko Bi-
ttorio Lizarraga Lazka-
no maisua aritzen da.

Gaur egun denetara

190 bizilagun ditu Era-
tsunek, hortik 122 giza-
seme eta 68 emakume.
Eratsungo bizilagunen

arabera nahiko haur ba-
daude. Herria pila bat
alaitzen dute. Asteaz-
kenetan Doneztebera

joaten dira, beste he-
rrietako umeekin ikas-
tera eta herriak ederki
nabaritzen da.

ERATSUN

ARGAZKIA: LOLI

Argazkian ageri dira Eratsungo eskolako ikasleak Bittorio Lizarraga irakas-
learekin: Alazne, Juan Mari, Goizeder, Mikel, Gaizka, Ibai, Jon, Jasone, Iran-
zu eta Olaia. Unai Mariezkurrena falta zen, gaixo zegoela eta.
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ttipi-ttapa
Irailaren 20an egin

zen Plazaolako lehen-
dabiziko mendi bizikle-
ta ibilaldia, Andoain eta
Lekunberri artean. Ehun
txirrindulari baino gehia-
go elkartu zen, gehie-
nak nafarrak, baina bai-
ta Gipuzkoatik etorrita-
koak ere. Adinari dago-
kionez, denetik izan zen:
8 urteko haurrek Lei-
tzatik abiatu eta 15 ki-
lometroko ibilbidea osa-
tu zuten, baina izan zi-
ren 60 urtekoak ere, An-
doainetik atera eta 40
kilometroak egin zute-
nak. Plazaolako Par-
tzuergo Turistikoak an-
tolatua zuen ibilaldi hau,
Bide Berdeen Europa-
ko Eguna eta Mugikor-
tasunaren Astea zela
eta. Gustora zeuden an-
tolatzaileak, lehen urtea
izan arren eta deialdia
zabaltzeko denbora

gehiegi izan ez badute
ere, parte hartze han-
dia izan delako. Gaine-
ra, hasierako helburuak
bete direla aipatu dute
Partzuergotik: Leitza in-
guruko 12 kilometroko
tartean berriki moldatu
den Plazaolako bidea-
ren promozioa eta orain-
dik moldatu gabe dau-
den zatiak, batez ere Ui-
tziko tunela (2,7 kilo-
metro) egokitzea eska-
tzea.

Orain arteko molda-
ketak, bai Lekunberri-
Larraun tartean (7 km)
eta bai Leitzan (12 km)
Espainiako Ingurumen
Ministerioak egin ditu.
Partzuergoaren asmoa
da bi zati horiek elkar-
tzen dituen Uitziko tu-
nela moldatzea, horre-
la bisitarientzat erakar-
garriagoa izanen baita
Plazaolako Bide Ber-
dea.

Andoain eta
Lekunberri arteko
lehen mendi bizikleta
ibilaldia egin da
Uitziko tunela berreskuratzea
izan zen txirrindularien eskaria

DROGERIA
LURRINDEGIA

OPARIAK

2.000 kolore
baino gehiago lortzen ahal

duen makina
10 minututan

zuk nahi duzun kolorea
Profesionalentzat

prezio bereziaIturlandeta, 6 • & 948 63 02 40 • BERA

Igantziko Bentak • & 948627572 • Faxa: 948637313

Makinaria eraikuntza
Moldaketak eta despiezea
Mantenimendu mekanikoa

Torno, fresadorak, errektifikadorak

PLAZAOLA

ARGAZKIA: PLAZAOLA

Ehun txirrindulari baino gehiagok hartu zuen parte Plazaolako Partzuergo-
ak antolatutako mendi bizikleta ibilaldian. Zailtasun nagusia Uitziko tunela
igarotzea izan zuten. Andoain eta Lekunberri arteko bidea erabat moldatze-
ko, tunel hau egoitzea bakarrik falta da eta horixe da, hain zuzen, Partzuer-
goaren asmoa.
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URRIAREN 24 eta 25ean

Urtero azienda gutiago
eta feriante gehiago
• Azienda ikusi bai, baina erosi ez da egiten normalki
• Ferianteek larunbatean egiten dute salmentarik handiena

Elizondoko Ferietara joan nahi dutenek, urriaren
24 eta 25ean izanen dute hitzordua. Udazkeneko
Feriaren txanda ailegatu da. Iraileko azken aste
hondarrean egin zen lehiaketa eta enkante nazio-
nalean (Espainia) baino azienda buru gutiago iku-
siko dira, dudarik gabe. Enkante horretan ordain-
du ziren prezioak nekez adostuko dira, feria egu-

nean gero eta bakanago ixten diren tratuetan…
baina betiko xarma ez du inoiz galduko udazkene-
ko feriak. Aziendekin batera, salmenta postuek
ero eta indar gehiago hartu dute. Erraten dutenez,
etxekoandreek ortziralean generoa ikusi eta la-
runbatean erosi egiten dute, gero eta jendetsua-
goa den Atsoferien, hain zuzen.

FERIAK

 



Hamar urte dara-
mazki Xanti Aldakok
Elizondoko kargodun
eta azken hamarkada
honetan bera izan da
Udazkeneko Feriaren
antolaketan buru-bela-
rri aritu dena. Aurten,
gainera, udal hautes-
kundeen ondotik Baz-

tango Balleko Etxean
zinegotzi ere bada. Hor-
taz, ferien antolaketan
erreleboa izan nahiko
luke heldu den urtetik
aitzinera. Hamar urte-
tan Udazkeneko Ferian
zer aldatu den galde-
tzerakoan ez du zalan-
tza izpirik Aldakok:

«Azienda kopuruak na-
barmen beheiti egin du,
orai guti izaten da, baina
bertzelako gauzak saltze-
ra datorren feriante ko-
puruak goiti egin du, pos-
tu gehiago izaten dira eta
nekazaritzako tresneria
saltzeko ere gehiago ikus-
ten da. Lehen batez ere

mantak eta baratzuriak
saltzen ziren, baina orai
arropa saltzen da gehia-
go».

Erran beharrik ez da
Feria eguna diru-iturri
handia dela Elizondo-
ko herriarendako. Sal-
menta postuak metro-
ka saltzen dira eta le-

hengo pezetatan kon-
tatuta, 2.300.000 eta
2.500.000 pezeta arte-
an hartzen ditu Elizon-
doko Herriak (13.800-
15.000 euro artean).
«Ehun eta hogei postu in-
guru etortzen dira –dio
Aldakok–, urteen ara-
bera aldatzen dira. Urte
batzuetan bueltan bidali
behar izan ditugu saltzai-
leak lekurik ez zegoela-
koz, ezinezkoa zen. Me-
tro lineala 2.500 pezeta-
tan saltzen da azkeneko
urteetan (15 euro). Aur-
ten alkate-juradoa alda-
tu da, baina ez dut uste
prezioa aldatuko denik».

«Espainiako 
lehiaketa eta enkantea
hemen egiteak ez dio
deus kentzen 
Udazkeneko Feriari»

Berriki Espainiako
azienda feria egin da Eli-
zondon, lehiaketa eta
enkantearekin. Udabe-
rriko Feria ere indartzen
ari dira azken urteotan,
baina Xanti Aldakok ez
du uste hauek Udazke-
neko Feria, «betikoa»,
ahulduko dutenik. «Ni-
re ustez guztiz bateraga-
rriak dira. Bistan da le-
hengo eguneko azienda
lehiaketa eta enkantea
maila handikoa zela, na-
zionala zen eta azienda
ederrak etorri ziren, bai-
na horrek ez dio deus ken-
tzen udazkeneko feriari.
Nik dakidala lehenbiziko
aldia da hemen Espainia
osorako lehiaketa eta en-
kantea egin direla, kate-
goria arras-arras handi-
koadahori. Gainera, an-

feriak02

++ Xanti ALDAKO  Elizondoko kargodune eta Baztango Udalean zinegotzi

«Bi salmenta egun eskaintzen
ditugu Elizondon eta
garestiagoa da postuen prezioa»



tolatzaileak gustora zeu-
den lekuarekin eta abel-
tzainak ere kontent anto-
laketarekin, ez omen du-
te inon hemen hainako
prestakuntzarik ikusi».

Postuen zozketa
ortzegunean

Urr i a r en  24  e t a
25eko feriari dagokio-
nez, ez da aldaketa han-
dirik izanen egitarauan:
Ortziral arratsaldean
profesionalen arteko pi-
lota partidua izanen da
eta seguruenik Mikel
Goñi jokoan ikusteko
aukera izanen da. Bai-
na Xanti Aldakoren
erranetan, bezperan, or-
tzegunean izaten da la-
nik handiena, postuak
saltzen eta bakoitza be-

re lekuan kokatzen:
«Arratsaldeko 4etan zoz-
keta egiten da eta karri-
kan bakoitzari bere lekua
markatzen diogu eta sal-
tzaileek hartu egiten du-
te. Gaueko 10etan au-
niztan ez duzu akitu orain-
dik. Ortziralean, bezpe-
ran ailegatu ez direnei li-
bre dauden postuak ema-
ten zaizkie. Goizeko 8etan
Balleko Etxeko atarian
gelditu eta libre dauden
lekuetan kokatu, baldin
badaude noski. Gero, pos-
tuz postu joaten gara Mar-
tin Legarrea eta biok, eta
saltzaileei txartela eska-
tzen diegu. Aldi berean,
hurrengo urterako kroki-
sa egiten dugu. Izan ere,
orai, aitzineko urtean eto-
rri dena, leku berean ko-
katzen dugu. Guretako

errexago da eta eurek ere
badakite non jarri. Ho-
rregatik bi enkante egiten
dira, bat aitzineko urtee-
tan etorri direnendako eta
bertzea lehendabiziko ur-
tea dutenendako».

Metroko 2.500 peze-
ta ordaintzea bertze le-
kuetan baino garestia-
goa da, baina kontuan
hartu behar da salmen-
tarako bi egun izaten di-
rela Elizondon: «Ortzi-
ralean zerbait saltzen da
eta azienda feriaren xar-
ma hor duzu, baina sal-
mentarik handienak la-
runbatean egiten dira,
etxekoandreak orduan
etortzen dira erosketak egi-
tera, postuetan ortzirale-
an baino hagitzez jende
gehiago mugitzen da la-
runbatean». n
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ARTEKARITZA

BIDAI AGENTZIA

& 948 45 22 93 • AMAIUR GAZTELUA 2 • ELIZONDO

Aseguruak
Autoen Matrikulazioak
Gida Baimenen Berritzeak eta 
Garraiolariendako Ikastaroak

ZUNZARREN
«La Baztanesa, S.A.»«La Baztanesa, S.A.»
AUTOBUS ENPRESAAUTOBUS ENPRESA

Eguneroko eta turismo
bidaien zerbitzua

Santiago 25 · & 948 580129 · ELIZONDO

• Sistema informatikoen muntaia,
salmenta eta moldaketa

• Industri analisia eta mantenua
• Asistentzia teknikorako zerbitzua
• Sare lokalak
• Web orrien diseinua
• Jendearendako eta enpresendako

formakuntza ikastaroak
Giltxaurdi, 17 • ELIZONDO

&& 948 58 06 53 - 649 56 14 01

goiz-alDe
ostatua

goiz-alDe
ostatua
Aukera zabala
kaxula, bokata
eta pintxotan

Jaime Urrutia 8 - ELIZONDO
& 948 581 334

Ortziraleko azienda feria egunera jende aunitz hurbiltzen da, aziendak ikusi
eta tarteka traturen bat egitera. Bertzelako salmenta postuek, ordea, larun-
batean gehiago saltzen dute.



feriak04

BERRO-BIDE

Traktore eta 
nekazal tresneriaren 
konponketa eta 
salmenta

& 948 453425  
ARIZKUN

Ehundaka buru aurkeztu ziren Elizondon
Piriniotako behi eta latxa arrazako ardien
lehiaketa-enkantera
Hamaseigarren aldia betetzen zuen behi azienda lehiaketak eta bigarrena ardi aziendarenak

Irailaren 27 eta 28an
Piriniotako behi-arra-
zako aukerako hama-
seigarren azienda lehia-
keta eta enkante na-
zionala eta latxa arra-
zako bigarren azienda
lehiaketa eta enkante
nazionala egin ziren Eli-
zondon. Baztango Uda-
la, Nafarroako Gober-
nua, ASLANA eta AS-
PINA elkarteak, Espai-
niako Nekazaritza,
Arrantza eta Elikadura
Ministerioa eta Nafa-
rroako Kutxa izan ziren
ekitaldi honetako an-
tolatzaileak.

Ardi enkanterako,
19 lote aurkeztu ziren,
150 ardi buru, eta ardi
lehiaketara 30 lote, 160
buru. Behi enkantera-
ko 83 buru aurkeztu zi-
ren eta behi lehiaketa-
rako 352 buru. Larun-
batean, goizez azienda
sartzea egin zen eta arra-
tsaldez, azienda azter-
tzea eta sailkatzea. Igan-
dean, goizez artisau pro-
duktuen azoka egin zen-
Nafarroako aretxekia
dastatzeko modua ere
izan zen. Eguerdi alde-
ra azienda enkantea bu-
rutu zen. Bertan izan zi-

ren Virginia Aleman
Baztango alkatesa, Ja-
vier Etxarte Nafarroa-
ko Gobernuko Nekaza-
ritza eta Abeltzaintza
kontseilaria eta Fran-
cisco Iribarre, Ekono-
mia eta Ogasuneko kon-
tseilaria. Aipatzekoa da
Sabaizan hazitako zezen
batengatik 3.000 euro
ordaindu zirela, lehen-
go milioi erdi pezeta.
Enkante honetan par-
te hartzera Kastellon,

Teruel, Valentzia, Kan-
tabria eta Euskal He-
rriko bertze herrialde-
tat ik hurbi ldutako
azienda tratanteek par-
te hartu zuten eta en-
kantera ateratako azien-
den %90 saldu zen.
Orreagatik etorri zen ur-
tebeteko miga baten-
gatik 1.382 euro eska-
tu ziren hasieran eta
1.635 euro ordaindu zi-
ren azkenean.

Sei sari nagusi
Legasako Indart 
anaientzat

Eguerdiko 2etan sa-
ri banaketa egin zen.
Ondoren ASPINA el-
karteak aretxe bat zoz-
ketatu zuen.

Sariei dagokienez,
Piriniotako behi azien-
datan Legasako Indart
anaiak izan ziren sari
gehien eraman zituzte-
nak, sei guzira. Lehen-
biziko sariak eskuratu

zituzten 2 eta 4 urte ar-
teko zezenetan, 2 eta 3
urte arteko bigatan eta
3 eta 5 urte arteko, 5 eta
8 urte arteko eta 8 ur-
tetik goitiko behietan.
Gainera, hazitarako ze-
zen onenari emandako
saria irabazi zuten lega-
sarrek. 2 eta 4 urte ar-
teko zezenetan bigarren
saria Juan Maiorak sa-
keleratu zuen eta hiru-
garren saria Carlos Oro-
zek.

Baztango
Udala, Nafa-

rroako Gober-
nua, Aslana

eta Aspina el-
karteak, Es-

painiako
Arrantza eta

Elikadura Mi-
nisterioa eta

Nafarroako
Kutxa ziren

antolatzaileak.



CRIS
Ileapaindegia

Ongi pasa
ferietan

& 948 580025
Giltxaurdi, 16

E L I Z O N D O

CRIS
Ileapaindegia
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7.000 harpidedun
23.000 irakurle

Gartzaingo Landa-
koako Jokin Ramirezek
jaso zuen Baztango
Abeltzainik Onenari
emandako saria, baita
urtebete eta bi urte ar-
teko xexenko onenaren
saria. Urtebete arteko
haragitako xexenkoe-
tan Juan Maiorak aur-
keztutakoa izan zen one-
na, bigarren saria Iñi-
guez anaientzat izan zen
eta hirugarrena Maria
Isabel Ibarrolarentzat. 

Lau urtetik goitiko
zezen onena Ezkarozko
Andres Hualdek aur-
keztutakoa izan zen eta
bigarren saria Iñiguez
anaientzat izan zen. Bi
urte arteko migen arte-
an lehen saria Irungo
Antonio Agirrebarre-
nak etxeratu zuen. Behi
ama onena Larraintzar-
go Placida Iñarreak pla-
zaratutakoa izan zen,
behi zaharrenari eman-
dako saria Artzibar-Hi-
riberriko Carlos Oroz
abeltzainak eskuratu
zuen. Behi aziendetan
aurkeztutako loterik
onena, Abadiñoko (Biz-
kaia) Leonardo Gara-
tek eramandakoa izan
zen. 

Burutaingo Miguel
Villanuevak aurkeztu-
tako azienda bati eman
zioten buru onenaren
saria. Miguel Villanue-

va bera saritu zuten Ur-
teko Abeltzaina titu-
luarekin.

Latxa arrazako ardi 
buru-gorriak eta 
muturbeltzak

Baina behi aziendez
gain ardi azienda ere pi-
laka ikusi zen Elizon-
doko Merkatu Plaza eta
pilota plazaren ingu-
ruan. Bi kategoriatan
banatu ziren ardi lote-
ak, buru-gorriak eta mu-
turbeltzak, beti ere la-
txa arrazakoak.

Urtebete baino gu-
ttiago zuten bortz bil-
dotsen lote onena Pa-
txi Zalbak aurkeztuta-
koa izan zen; urtebete
baino gehiagoko lotea
Cenoz anaietako batek
aurkeztutakoa izan zen.
Zikirorik onenaren sa-
ria Jesus Mari Legazen
buru batek eraman zuen
eta bigarren saria Berro
auzoko Etxetxipiako Es-
teban Urrutia elizon-
darraren zikiro baten-
tzat izan zen. 

Burugorritan, urte-
bete baino guttiagoko
bortz bildotsen lote one-
na Antonio Huartere-
na izan zen eta artzain
berak eraman zue sail
honetako ahari onena-
ren saria.

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

eta KOLOKAZIOA
Material motak:
• Haritza
• Sapelly
• Iroko
• Elondo
• Pinua

ESKAILEREN
FABRIKAZIOA

eta KOLOKAZIOA
Material motak:
• Haritza
• Sapelly
• Iroko
• Elondo
• Pinua

Ventas Auzoa 27 (Landetxa) • 20305 IRUN
Tel: 943 628171 • Faxa: 943 632660 • e-mail: hoppe@euskalnet.net
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Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Braulio Iriarte ELIZONDO
& 948 581807 • 948 581853

e-posta: antxitonea@terra.es
www.antxitonea.com

Ferietako Menu BerFerietako Menu Bereziaezia
Entremes bariatuak

Garbantzuak
Legatza erromatar erara
Aretxe borobila saltsan

Euskal Pastela
Mahats xuria

Kafea, kopa eta puroa

FFFF eeee rrrr iiii aaaa   oooo nnnn aaaa kkkk   pppp aaaa ssss aaaa tttt uuuu !!!!

Jaime Urrutia 35 - & 948 58 01 28 • ELIZONDO

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

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

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

•Urdaiazpiko, oilasko, piper eta arraultze kroketak

AITZINETIK
PRESTATUTAKO

JANARIAK Materiale 
elektrikoaren 

salmenta

ELIZETXEELIZETXE

Jaime Urrutia 8 · ELIZONDO
& 948 581261 - Fax:948 452397

elicetxe1@terra.es

++ Oianko GARDE  Gartzaingo gaztea

«Bizitza soziala egiteko
egun polita da Elizondoko
feria, aspaldi ikusi gabeko
jendearekin elkartzen zara»

Lehendik ere Bazta-
nen aski neska ezaguna
baldin bazen ere, Euskal
Telebistako Basetxea pro-
graman famatu zen Oian-
ko Garde gartzaindarra.
Baina foko eta mikrofo-
noetatik urrun, Elizon-
doko feriak herrian pasa-
tzen ditu. Hori bai, au-
niztan lanean aritzea suer-
tatu zaio: «Zoritxarrez os-
talaritzan hainbertze urte
aritu naizenez, ostatuan ari-
tzea suertatu zait. Baina
goizez postuetan ikustea au-
nitz gustatzen zait. Lagu-
nekin gelditu, gosari on bat
egin, trago batzuk hartu eta

nola ez, regateoaren bitar-
tez zerbait erosi behar da,
hori polita da. Behin dan-
bor batzuk arras politak iku-
si nituen baina ez nuen eros-
teko asmorik. Tipoa hasi zi-
tzaidan erregateatzen niri,
zortzi milatan hasi eta lau
milatan eskaini zidan… az-
kenean erran nion, “ekar-
tzu!” eta nire danborrare-
kin martxa».

Beraz, eguneko eta
gaueko feria ongi ezagu-
tzen ditu Oiankok. «Egu-
nean disfrutatzeko arras bes-
ta polita da Elizondoko fe-
ria, postu pile bat izaten
da». Zerbait nabarman-

tzekotan, sortzen den gi-
roa eta etortzen den jen-
de pila azpimarratzen di-
tu Oiankok. «Sozialki bi-
zia egiteko polita da, jende
pila ikusten duzu… Zure-
kin ikasi duen jendearekin
elkartzen zara, aspaldi iku-
si ez duzun jendearekin, de-
nak han elkartzen gara».  

Egun horretan zerbait
gehitzekotan, arratsean
kontzerturen bat propo-
satzen du Oiankok, arra-
tsean ere parrandan segi-
tzeko. «Baina ongi  daude
dauden bezala, ni ez naiz
inor ferietako ja aldatze-
ko!». 
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SANSIÑENA
GARAGEA

Tel. eta Fax: 948 580 406 • ELIZONDO

CITRÖEN Zerbitzu Ofiziala
• Mekanika tailerra
• Kotxe konponketa
• Bigarren eskuko kotxeak

Zerbitzu Ofiziala

• Agria eta New Holland traktoreak
• Erabilitako nekazal tresneria

IPIPARLA KIROLAKARLA KIROLAK
• Kirolak orokorki
• Ekipamenduak

Santiago 51 • & 948 580585 • ELIZONDO

FERRETERIA
BAZTAN

Pintura
Aroztegiko gauzak

Kristalak
Erremintak

Opariak 

Jaime Urrutia, 20
ELIZONDO

Tel: 948 580 423

JJUULLII
ooss ttaattuu
jjaatteettxxeeaa

Ongi pasa
feriak!

& 948 580 288
Giltxaurdi 4
ELIZONDO

 



Xorroxin Irratiko la-
nak uzten dion tartean,
feria ikustea gustatzen
zaio Mari Karmen Irun-
garai azpilkuetarrari,
baina sobera feria zalea
ez dela onartzen du:
«Urriko feria egunak, as-
palditik errotuak dauden
egunak dira, nik lasai pa-
satzen ditut. Egunean be-
rean, ortzilerian, goizez
lan egiten dut Xorroxinen
programa berexia eginez,
lankideekin batera, kan-
poko giroa, elkarrizketak

eta bertze zuzenean es-
kainiz. Gero, Merkatu
zelaian bueltatxo bat ema-
tea gustatzen zait eguer-
di partean, aziendak iku-
si nahian batez ere. As-
paldiko urtetan etortzen
diren asto koadrila harri-
garriak ikustea gustatzen
zait. (lau hankakoak)». 

Arratsaldean, feria
ikustea gustatzen zaio
Mari Karmeni, baina ez
du deus erosteko ohi-
turarik: «Trankil aski, ge-
ro etxean bazkaltzen dut

eta arratsaldean dauden
postuak ikusten saiatzen
naiz. Denetatik izaten da,
horixe bai, deus erosi ga-
be bueltatzen naiz etxe-
ra, beharbada detailetxo-
ren bat, baina deus go-
gorrik ez». Izan ere, ka-
litate eskaseko produk-
tuak eskaintzen direla
uste du: «Ez zait gusta-
tzen erostea. Iruditzen
zait, orokorrean, dagoe-
nak ez duela kalitaterik,
bertako komertzioek al-
diz, kalitatea bai segur-

tatua dutela: arropak, oi-
netakoak, erramientak,
gozokiak… Dena den,
kontsumitzaileentzat au-
kera polita da, bakoitzak
nahi duena egin dezan.
Nekagarria izaten da buel-
ta eta buelta ibiltzea, pa-
sabide estuetatik ezin pa-
satuz, batekin eta ber-
tzearekin bulkaka eta bul-
kaka!». 

Atsoferiea izaten da

biharamonean, larun-
batean. Ohitura omen
da ortzilerian ikusi eta
larunbatean tratua egin
eta erosteko. «Nik aldiz,
larunbatean ere ez dut
erosten». Zerbait alda-
tzekotan, bertako ba-
razki eta produktuen
azoka bat faltan soma-
tzen du Mari Karmenek,
Berako Lurraren Egu-
naren gisakoa edo.

feriak08

Urrekin egina
Tartak eta pastelak

Etxean egindako izozkia

Gozotegia
Santiago, 15 • & 948 580061 • ELIZONDO

Zure
edertasuna

nabarmendu
ezazu,
Noa

lurrindegi
eta estetika
zentroaren
laguntzaz

Santiago 15 · ELIZONDO · Tfnoa: 948 581 969

Asteartetik ortzegunera
9:00-13:30 eta 15:30-19:30

Ortzirala 9:00-19:30
Larunbata 8:00-18:00

GOÑI
HARATEGIA
Feria onak pasa!

Santiago karrika • & 948 580164
ELIZONDO

GOÑI
HARATEGIA
Feria onak pasa!

GOÑI
HARATEGIA
Feria onak pasa!

Jaime Urrutia 26 • ELIZONDO • & 948 580 257

Ongi pasa 
Feriak!

INTZA
OSTATUA

Jaime Urrutia
948 580 417
ELIZONDO

INTZA
OSTATUA

++ Mari Karmen IRUNGARAI  Xorroxin Irratiko esataria

«Ez naiz sobera feria
zalea, postuetan baino
aise kalitate hobea
eskaintzen dute bertako
komertzioek»
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NNAAFFAARR
PPRREESSSS
LIBURUDENDA

Prentsa, aldizkariak,
eskola eta bulego

materiala

Jaime Urrutia 43 • & 948
580902 • ELIZONDO

Prolongación Braulio Iriarte, 8 Behea
31700 Elizondo
Tfnoa./Faxa: 948 58 13 00
e-posta: zergalan@ugaldea.com

Enpresendako aholkularitza 
zerbitzu integrala
• Fiskala
• Kontablea
• Laborala
• Autonomoak
• Enpresa berriak sortzea

Jaimerena
ileapaindegi 

mistoa

Estetika

Solarium

Estetika eta
ileapaindegiko 

produktuen
salmenta

Aurpegirako
kremak,

makilajea…

& 948 58 12 73
Santiago, 19
ELIZONDO

Jaimerena
ileapaindegi 

mistoa

Jaime Urrutia 22 · Tel: 948 580496
ELIZONDO

Ameztia 7 · Tel: 948 456188
DONEZTEBE

Feria onakpasa!

BETIZU
ALBAITARItza  ZERBITZUAK

J Produktu zoosanitarioak
J Pentsuak
J Aziendendako tresneria

& 948 580 230 - Santiago 62 - ELIZONDO

BETIZU
ALBAITARItza  ZERBITZUAK

BAZTANgo
UDALA

Sukaldean erabilitako olioen 
bilketa egunak

2003ko urriaren 23an
Lekaroz 09:00-09:30 Karriketan barna
Gartzain 09:40-10:00 Karriketan barna
Irurita 10:10-11:00 Karriketan barna
Ziga 11:15-11:35 Karriketan barna
Aniz 11:40-12:00 Karriketan barna
Berroeta 12:10-12:40 Karriketan barna
Almandoz 12:50-13:20 Karriketan barna
Oronoz 13:30-14:00 Karriketan barna
Arraioz 14:10-14:30 Karriketan barna

%% 948 580 006 • Baztango Udala 

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

ANZABAL
A G E N T Z I A

ANZABAL
A G E N T Z I A

n Zurich Aseguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza aseguruak

n Lan aholkularitza
• Nomina eta Aseguru Sozialak

n Aholkularitza fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA…

n Inmobiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua

n Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren

berritzea eta edozein gisako gestioak

Santiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDOSantiago 15 - Tfnoa eta Faxa: 948 580804 - ELIZONDO

360. zbk. • 2003-X-16 • ttipi-ttapa Ferietako Gehigarriak
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N-121-B errepidea, 54 km. • Tfnoa: 948 45 23 74 • IRURITAN-121-B errepidea, 54 km. • Tfnoa: 948 45 23 74 • IRURITA

BAZTAN
ALTZARIAK

zzuurrggiinnddeeggiiaa

BAZTAN
ALTZARIAK

SSuukkaallddee,, llooggeellaa,, 
jjaannggeellaa eettaa 
eeggoonnggeellaarraakkoo
mmoobblleeaakk hhaarriittzz,, 
ggaazzttaaiinn eettaa 
ggeerreezziiaann eeggiinnaakk

DATUCELAY

MEKANIKA

ELEKTRIZITATEA

GASEN AZTERTZAILEA

ITVrako PRESTAKUNTZA

DIREKZIOAREN ZUZENKETA 

ORDENADORE BIDEZ

MEKANIKA

ELEKTRIZITATEA

GASEN AZTERTZAILEA

ITVrako PRESTAKUNTZA

DIREKZIOAREN ZUZENKETA 

ORDENADORE BIDEZ

BAZTAN • MALERREKA • BORTZIRIETAKO SEAT ZERBITZU OFIZIALABAZTAN • MALERREKA • BORTZIRIETAKO SEAT ZERBITZU OFIZIALA

Leon
berria
Leon
berria
Leon
berria

TTaaiilleerrrraakk:: EELLIIZZOONNDDOOkkoo ssaarrrreerraann 
TTeelleeffoonnooaa:: 994488 5588 0022 2255
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PEDRO GARMENDIA, S.A.
TFNOAK: 948 58 04 31 - 58 04 36 - FAX: 948 58 09 73 •

ELIZONDO

RENAULT kontzesionarioa
Frantziarako errepidea z/g • ELIZONDO

etxegintza eta 
saneamendu 

materialak

& 948 580 104 / 948 580 366
ELIZONDO

ALMACO 
BAZTAN

zeramikak velux-ak

erremintak

zeramikak

teilak

tximiniak



Sukaldeak, Egongelak, Logelak, Bainugelak

AUKERA HANDIAK
larunbat  

arratsaldetan
irekia

4000 m2 erakusketa

Sarrera 
BERAtik da
Sastrin karrika, 

3.2 - 3.4 Alkaiaga
31789 LESAKA

Tfnoa. 948 630 537 
Fax. 948 631 443

BISITATU GURE
WEB ORRIA

www.mueblesamets.com



herriz herri
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ttipi-ttapa
Umore Ona elkarte-

aren antolakuntzapean
urriaren 25ean ospatu-
ko den Zaharren Egu-
na aitzakitzat hartuta,
udala eta kultur taldea-
ren eskutik eginen diren
Artea eta Kultura kan-
painaren barreneko bi
ekitaldi interesgarri iza-
nen dira herrian.

Bietan bereziena se-
guru ask i ,  ur r iaren
25ean, larunbatean,
20:00etan elizan ema-
nen den organo eta txis-
tua kontzertua izanen
da. Organo jolea Az-
peitiko Udal Musika
Bandako zuzendaria
den Franzesena jauna
izanen da eta txistula-

ria, banda bereko mu-
sikari bat.

Biharamonean, Xe-
bastian Lizaso eta Ma-
ñukorta bertsolariak eto-
rriko dira herrira egun
guzirako. Bazkal aurre-
an, elkarteko balkoitik
saiotxo bat eskainiko du-
te, eta ondoren, Umore
Ona gainezka beteko
duten 65 urtetik goitiko
herritarrekin bazkaldu-
ko dute. Handik aurre-
ko bertso guziak hauek
eskainiak izanen dira.

Zaharren Egunaren aitzakian 
kultur ekitaldiak eginen dira herrian
Hilaren 25ean, organo kontzertua izanen da eta 26an X. Lizaso eta Mañukorta

ARGAZKIA: PILI Z.
Argazkian ageri diren neska-mutiko hauek, eskolako bosgarren eta seigarren mailako ikasleak, ha-
siera ezin hobea eman diote aurtengo ikasturteari, Cederna-Garalurek antolatutako programa batean
parte hartzeagatik lortutako sariari esker Galiziako lurrak bisitatzeko aukera izan baitute estatu oso-
ko beste hainbat ikaslerekin batera. Bidenabarkoan esan, 81 ikasle izanen dituela aurtengo kurtsoan
Andrez Narbarte «Xalto» eskolak.

Juana Mari SAIZAR
Ehiza postuko bide-

ak konpondu dira eta su-
bastan 29.800 euroko
dirutza lortu da, iaz bai-
no 6.000 euro gehiago.
Kotoa berritu dute, ha-
mar urterako eta Lei-
tzakoarekin batera, bat
egin dute. 

ETBko igandeko
meza Aresoko
elizatik

Euskal Telebistako
igandeko mezak herri-
ko parrokiatik botako di-
tuzte urriaren 26an eta
azaroaren 1 eta 2an.
Grabatzeko egunak,

egun horien bezperan
izango dira, oraindik ze-
haztu gabeko ordute-
gian.

Pareta
Zubiberrietan

Udara aldean Ma-
txain errekan Zubibe-

rrietako parean paretak
egin dira eta Nafarroa-
ko Gobernuak ordaindu
ditu obrak.

29.800 euro lortu
dira ehiza postuen
enkantean
Joan den urtean baino 6.000
euro gehiago dira

ARESO

GOIZUETA

ARTXIBOKOA

Matxain errekan, Zubiberrietako parean paretak egin dira uda honetan eta
Nafarroako Gobernuak ordaindu ditu lanak.



Aspaldi honetan, gai
hau askotan aipatzen
badugu ere, motiborik
ez da falta. Herritarrek,
azken manifestazioan
emaniko erantzun bai-
korra kontutan hartuz,
antolatzaileek, nolabai-
teko jarraipena ematea
pentsatu dute. Honeta-
rako, “Maxurrenea he-
rrintzat” idatzia sinatu
zuten herriko talde guz-
tiei gutun bat igorri die,
bakoitzak zer proposa
dezakeen jakin nahian.
Horrela, aukera ezber-
dinak hartuz, hilean
behin, “zerbait” antola-
tu nahi dute. Honen be-
rri, beste bide batzuen
artean, hemendik ere
zabalduko dute egita-
raua.

Bestaldetik, nahiz
hau bidaltzen dugune-
rako emaitzen berri ez
izan, urriaren 12rako “Al-
de Hemendik” lelopean

manifestazio bat dago
antolatuta herrian. Al-
dez aurretik idatzi bat
bidali zuten herriko tal-
de eta elkarteei eta ho-
gei taldek baino gehia-
gok azaldu dute bere
atxikimendua.

Zinea
Aurreko denboral-

diaren balantzea posi-
tiboa ez izan arren, hau
da, jende gutxi xamar
agertu zela, 2003-04
denboraldirako bi taldek
animatu dira filmen ema-
naldiekin jarraitzeko. Pe-
likulak ikustarazteko bi
makina erabiltzen ziren
orain arte eta horietako
bat-zaharrena- honda-
tu egin da. Beraz, ba-
liabideei dagokionez,
aur tengo he lburua
proiektore berri eta ba-
kar batez funtzionatzea.
Bitartean, “atseden” ba-
tez ikusi beharko dira fil-

mak. Hala ere, bolon-
dres talde honek jendea
animatu nahi du zinera
etro dadin eta probetxua
atera diezaiogun herriak
duen zerbitzu honi. 

Emanaldiak, oraindik
zehaztu ezin badira ere,
Nafarroa Oinezeko as-
tea igaro ondoren hasi-
ko dira. Egungo peliku-
lak eskainiko dira eta
horien artean aipatu, as-
paldi honetan hain os-
petsu egin den, Mede-

nen “La pelota vasca-
Euskal pilota”.

Mendi irteera
Urriaren 26an Udala-

itz mendira egun erdiko
irteera antolatuta dago.
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Mikel ILLARREGI
Aurreko Ttipi-Ttapan,

erdialdeko Lurra gehi-
garrian, "Begiaren mu-
gimendu soilaren bidez
ordenadorea erabiltze-
ko aukera" izenburupe-
an azaldu zen artikuluari
buruz aipamen bat edo
beste egin nahi dugu,
honek duen garrantzia
kontutan hartuz. 

Sagua edota tekla-
tua erabiltzeko zailta-
sunak dituztenei edo ezi-
nezkoa zaienei zuzen-
duta dago hau. "Escle-
rosis Lateral Amiotrofi-

ca" delakoa duten gai-
xoetatik, garun-perlesia
(buruko paralisia), par-
kinsona, tetraplegia, dis-
trofia muskularra eta
mugimendua zailtzen
duen edozein gaixota-
sun dituztenetara dago
zuzenduta. Begiaren
mugimendu soilaren bi-
deaz ordenadorea era-
biltzeko aukera ematen
duen programa bat da.
"Quik Glance" izeneko
sistema erabiltzen du,
begiaren mugimendua
segituz funtzionatzen
duena. Edozein orde-

nadoretan jarri daiteke
eta erabilera oso erra-
xa du.

Pedro Palomo infor-
matikan aditua da, or-
denagailu-programa di-
seinatu duena. Mun-
duan zehar zer dagoen
ikusi ondoren, Arizonan
dagoen enpresa bate-
kin harremanetan jarri
eta azkenean, IRISCOM
enpresa sortu du. En-
presa martxan badago
ere, egoitza nagusia Lei-
tzan jarriko du, Jose Ma-
ri Arrazolak utzitako
etxean, Patxi Arrazola

auzoan hain zuzen. 
Ordenadoreetako

teknologia berrien au-
kera guziak erabili dai-
tezke: idatzi, internete-
ko hainbat forotan par-
te hartu, txatean ibili,
posta elektronikoa ibili,
posta elektronikoa era-
bili, lagunak egin, mu-

sika aditu,... 
Bi programa mota

daude; burua mugitzen
duen ezinduentzat le-
henbizikoa eta inolako
mugimendurik ez due-
nentzat bestea. Inolako
dirulaguntzarik ez due-
nentzat 4.800 eta 6.000
euro bitartean balio du.

Iriscom empresa berezia jarri
dute Patxi Arrazola auzoan
Begiaren mugimenduaren bidez ordenagailua
erabiltzeko aukera ematen du

ARGAZKIA: GARA

Sagua edota teklatua erabiltzeko zailtasunak di-
tuztenei edo ezinezkoa zaienei zuzendutako pro-
grama egin du Iriscom enpresak.

iturgintza
kalefakzioa • saneamendua • gasa

& 948 510086 / 510156 fax: 948 610856 LEITZA

LEITZA

Argazki
zaharrak
behar dira

Aurrera dantza tal-
deak, 1900-1915. urte
bitartean jendeak zer
nolako janzkerak era-
biltzen zituen jakin as-
moz, garai honetako
argazkiak bildu nahi di-
tu. Honetarako argaz-
kiak liburutegira era-
man behar dira eta han
“eskaneatuko” dituzte,
kopia atera alegia. Ho-
rregatik argazkiren ja-
beak momentuan bil-
duko du berriro argaz-
kia. Orain hasi eta aza-
roaren 15 arte egin nahi
dute bilketa hau.

Maxurrenea bizirik

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Atakabeltza etxeari zer erabilera eman zain dago
herria.
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* 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

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • & 948 580 645

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

102 urte

102 urte dira, dagoe-
neko, guardia zibila Lei-
tzara etorri zela. 102 ur-
te hauetako balantzea
egiten hasiz gero, ezin
esan gozoa izan denik.
Epe horretan garai his-
toriko ezberdinak bizi ba-
ditugu ere, Goardia Zibi-
laren jokabideari dago-
kionez, bat eta bakarra
izan da beti: errepresioa.
Ez dugu besterik ezagu-
tu bere aldetik.

Errepresio eta gor-
dinkeria horren berri
eman dezaketenen ze-
rrenda luzea da oso, eta
era guztietako erasoak
konta litezke: atxiloketak,
tiroz zaurituak, tortura-
tuak, isunak, kontrolak…
Ugariak dira Leitzako
hainbat herritarrek jasan
behar izan dituzten era-
soak.

Baina historia luze hau
ahaztu gabe, ez baita no-
lanahi ahaz litekeena, be-
reziki salatu nahi dugu
azken hilabeteotan ger-
tatzen ari dena, azken hi-
labeteotako Goardia Zi-
bilaren jarrera: herriko
pestetan egun osoko kon-
trolak, pankartak kentzea,

tortura eta heriotz meha-
txuak, pankartak jartze-
agatik isunak… Honekin
aski ez, eta jendea ere
biluztuarazi eta larrugo-
rritan ere jarri dute; za-
lantzarik gabe, horrelako
jokamoldearekin, pertso-
na eta herria bera umi-
liatzea eta apaltzea bila-
tu dute.

Azken hilabeteotan
gertatu diren batzuk ho-
nako hauek dira:

• Kontrolak herri irte-
eretan nahiz herrian ber-
tan egiten dituzte, feste-
tan eta egun berezietan
kontrolak egun osoan ze-
har jarri dituzte.

• Festetan eta ihaute-
rietan kontroletan geldi-
tutako jendea katxeatu
eta biluzarazi zuten, bes-
te kontrol batean leitza
bat mendira joatera «gon-
bidatu» zuten. Irailean,
goizeko 4:30etan gazte
bat kontrolean gelditu eta
nahi zutena egin zie-
zaioketela mehatxatu zu-
ten, ordu erdiz geldiara-
zi zuten bertan.

• Manifestazioak de-
bekatu dituzte eta mani-
festazio legalizatuetan
okupazio militarra izuga-
rria da.

• Tabernetan mozkor-

tuta eta armatuta ibiltzen
dira, bezeroak eta taber-
nariak probokatzen, ar-
mak erakutsiz. Ezin ahaz-
tuko dugu orain bi urte ta-
berna batean metraileta
erakusten eta mehatxa-
tzen ibili zirela, bezeroak
pistolaz apuntatu zituz-
ten ere.

• Leitzako gazte bati
EHNA kendu zioten arra-
zoirik eman gabe.

• Euskeraz dauden
pankarta eta kartelako
kentzen dituzte erabat.

• Atakabeltza eta Ma-
xurrenea herriarentzat
zioen pankarta jartzea-
gatik multa jarri eta me-
hatxatu zituzten.

• 102 urtetan zehar he-
rriaren etxea den Ataka-
beltza okupatu dute eta
orain Maxurrenea he-
rriaren nahia bortxatuz.

• Herri sarreran eta in-
guruko trafiko indikado-
reak tiroz josiak daude.

Baina, zoritxarrez, ka-
te honetan ez dago ete-
nik eta azken egunotan
ere bide bide beretik da-
biltza: tabernaz taberna
mozkorkerian eta arma-
turik dabiltza, eta, esate-
rako, irailaren 24an To-
rrea tabernan 18 guardia
zibil egon ziren, bi ordu

eta erdi, mozkorkerian.
Maxurrenea etxea oku-
patu egin dute herriaren
nahiaren gainetik pasa-
tuz, Leitzako herriak,
behin eta berriz, garden
eta garbi, adierazitakoa-
ren gainetik pasatuz.

Argi dago, beraz, he-
rritarrontzat egoera jasa-
nezina bihurtzen ari de-
la. Baina ez hori bakarrik,
jasanezina izateaz gai-
nera arriskutsua ere ba-
da, gisa honetako jarre-
ra erakusten ari diren ho-
riek armaturik baitabiltza
herrian barna, prepoten-
tzia osoz.

Azaldu dugun hori da,
azken batean, Goardia
Zibilak Leitzan nahiz Eus-
kal Herri osoan duen ohi-
ko jarrera. Herritarren es-
kubideen ukazioaren ber-
mea izan dira beti, eta ha-
laxe jarraitzen dute egun
ere.

Honenbestez, ASKI
DA esan nahi dugu, eta
Leitzatik nahiz Euskal He-
rritik alde egin dezatela
eskatu. Urriaren 12an, es-
kakizun honekin bat egi-
ten duen manifestazioa
egin da Leitzan, eta ida-
tzi honen bitartez deialdi
horrekin bat egin deza-
zun dei egiten dizugu.

Erasoak jasan dituzten
hainbat herritar.

Manifestazioaren
deialdiarekin bat egin du-
te:

LAB sindikatua, Ama-
zabal Guraso Elkartea,
Aurrera K.E., Aizan Txi-
rrindulari Taldea, Adus
taberna, Orain elkartea,
Gaztañaga taberna, Au-
rrera Dantza Taldea, Lei-
tzako Gazteak, Leitzako
Euskaltegia, Leitzarra ta-
berna, Etxe-txuria elkar-
tea, Oialde taberna, Lei-
tzako Kultur Taldea, Er-
leta Eskolako Guraso El-
kartea, Musunzar osta-
tua, Zortziko Labetxea,
Euskal Herrian Euska-
raz, Karrape Irratia, Ara-
lar, Pilota Eskola, Torrea
herrikoa, Mendibil Men-
di Taldea, Larrain, Mar-
mari Euskara Taldea,
Euskara Zerbitzua, Kor-
nieta elkartea, Leitzako
Suhiltzaileak, Leitzako
Haurtzaindegia, Preso-
en Lagunak, EHNE, Ins-
titutuko Ikasleen Batza-
rra, Ikasle Abertzaleak,
EA eta Landa taberna.

DDDD OOOO NNNN EEEE ZZZZ TTTT EEEE BBBB EEEE
120 m2ko pisua salgai, 30 m2ko txapitela edo
teilatupearekin, baita garaje plaza ere. Prezioaz
solastuko dugu.

Baserria edo borda erosiko genuke.

EEEE LLLL BBBB EEEE TTTT EEEE
100 m2ko borda salgai, asteburuko aterpe gisara
erabiltzeko egokia.

LLLL EEEE IIII TTTT ZZZZ AAAA
Basakabi inguruan baserria salgai. Bizitzera
sartzeko moduan. Landaturismorako egokia,
Donostiatik 45 minutura eta Iruñetik 45 minutura.
Prezioaz solastuko dugu.

% 666 837228

• IRAKURLEAK MINTZO • 

% 948 124541

% 649 820193 (Manoli)

% 650 355477
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Tel.: 948453410
Fax: 948453378
ARIZKUN

ORDOKI likoreakORDOKI likoreak

ERRETEGIA
Parrilan egindako

haragi eta
arrainak

ERRETEGIA

Euskal sukaldaritza
Arrain eta haragia brasan

Bagordiko bidean • ELBETE
& 948 45 20 88Bittiria, 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

ttipi-ttapa
Zirkulaziorako arris-

kutsua delakoan, N-
121B errepidean Aska-
peko bihurgunea mol-
datzea eskatu dio be-
rriz ere Balleko Udalak
Nafarroako Gobernuko
Herrilan Departamen-
duari. Inguru horretan,
errepide nagusiko ibil-
gailuak, Orabideko sar-
bidea eta harrobiko ga-
rraiolariak elkartzen di-
ra eta Oronozko tune-
laren irteera ere hor iza-
nen da. Gainera, leku
suspela denez, neguan
oraindik arriskutsuagoa
da, horma eta hezeta-
sunarengatik.

Oronoz eta Orabi-
dea-Askapeko sarbide-
ak hobetzeko proiektua
joan den urtean onartu
zen, baina ez dirudi epe
laburrean gauzatuko de-
nik. Aurrekontu arazo-
ak dituzte, nonbait, Iru-
ñean eta horrek kezka
sortu du Balleko Udale-

an. Florentino Goñi zi-
negotziaren ustez, in-
guru horretan trafikoa-
ren egoera «arras arris-
kutsua» da eta neurriak
lehenbailehen hartu be-
harko lirateke. Herrilan
Departamenduari lanak
lehenbailehen hastea
eskatzeaz gain, Alvaro
Miranda Zuzendari Na-
gusiari bilera bat egite-
ko eskaria egin dio Baz-
tango Udalak.

Elizondo eta
Irurita arteko
platanondoak

Aspaldian Baztanen
solasgai izan dira Eli-
zondo eta Irurita arteko
errepide bazterretan
dauden platanondoak.
Errepidea zabaltzeko
moztu edo ez moztu, ez-
baika ibili da jendea ur-
tetan. 120 platanondo
hauen etorkizuna Ba-
lleko Udalaren eta Na-
farroako Gobernuaren
artean adostuko da. Mo-

mentuz, industrialde be-
rriaren lanetako sartu-
irteerak errazteko bortz
zuhaitz moztu dira.

Herrilan, Garraio eta
Komunikabideetako De-
partamenduaren ara-
bera, «errepide zati ho-
rretako segurtasuna ho-
betzeko hartu beharre-
ko neurriak oztopatzen
dituzte zuhaitzek». De-
partamenduaren ustez,
sustraiek zola «gogor-
ki» hondatzen dute.
Egokiena, Elizondo al-
dera begiratuta eskuin
aldeko zuhaitzak moz-
tea eta errepidea alde
horretara zabaltzea de-
la uste dute Departa-
menduan, baina Udala-
ren oniritzirik gabe ez
dutela ja eginen azpi-
marratu dute. 

Balleko Udalak ez du
oraindik zati honetara-
ko proiekturik, baina
gauzak ongi  egin nahi
dituzte eta behin betiko
soluzioa eman aferari.

Horregatik, saihesbide-
aren aurreproiektuare-
kin batera aurkeztu nahi
dute zati horretako au-
rreproiektua ere. Flo-

rentino Goñi zinegotziak
aipatu duenez, «oinez-
koendako bidea molda-
tu nahi da, zuhaitz be-
rriekin, bankuak…».

Askapeko bihurgunea
moldatzea eskatu du
berriz ere Balleko Udalak
Orabideko sarbidea, harrobiko irteera eta 
errepide nagusia elkartzen dira leku horretan

DIARIO DE NAVARRA

Bederatzigarren urtez Dantzari Eguna ospatu zu-
ten Iruritan irailaren 28an.Maribel San Jose eta
Iñaki Urrutiaren erranetara, 70 bat dantzarik har-
tu zuten parte ekitaldian. Eguerdiko dantza era-
kustaldiaren ondotik, herri bazkaria izan zuten.

BAZTAN

Ura hartzeko eskaerak aztertzeko
batzordea osatuko da
Ura hartzeko eta eramateko 38 eskari eztabai-
datu ziren San Migel eguneko Junta Generale-
an. Horrelako uholdearen aitzinean, eskaerak eta
beharrak aztertuko dituen batzorde bat osatzea
erabaki zuen Juntak. Virginia Aleman Baztango
alkatea izanen da batzordeko lehendakaria,
Amaiur, Aniz eta Elizondoko alkateekin batera.



2003/10/16 • 360. zbk. 

herriz herri 23

ttipi-ttapa
Elizondoko udal ige-

rileku estaliak kudea-
tzeko zerbitzua Mutiloa-
goitiko Gesport Gestion
Deportiva enpresak egi-
nen du. Lehiaketara aur-
keztutako proposamen
ekonomiko eta tekniko-
ak aztertu ondotik, era-
baki hori ahobatez har-
tu zuen Baztan Balleko
Udalak irailaren 19ko
batzarrean, aukerarik
onena zelakoan. Ges-
port enpresak urteko
3.487,87 euro ordaindu
beharko dizkio udalari.

Igerilekuen kudea-
ketaren inguruan, Bida-
soa Kultur Zerbitzuak
enpresaren izenean,
Mattari Altzuarte aniz-
tarrak aurkeztutako erre-
kurtsoa ere aztertu zu-
ten batzar berean. BKZ-
ren ustez, lehiaketa ber-
tan behera utzi behar
da, «kudeaketa plana
egiterako orduan en-
presa guziek ez dugu-
lakoz aukera berdinak
izan». Deialdia berriz
errepikatu beharko li-
tzakeela uste du BKZk,
proiektua puntuatzera-

koan zer hartzen den
kontuan argi eta garbi

zehaztuz. Deialdia deu-
seztatzea eskatzeko bi

arrazoi ematen ditu
BKZk. Alde batetik, Baz-
tango Udalak «ez du be-
re hizkuntz-erregimena
errespetatu plegua egi-
terakoan, gazteleraz ba-
karrik idatzi duelakoz eta
ez bi hizkuntzetan». Ber-
tzetik, «kudeaketa pla-
nean puntuatzen zuten
atalen berri ez genuen,
guk behin ipe in  e ta
proiektuaren atal batzuk
puntuatu izanak, bide-
ragarritasun plana erra-
terako, parte harte du-
ten enpresen arteko ez-
berdintasunak eragin di-
tu» beti ere BKZren us-
tez.

Balleko Udalak, al-
diz, kudeaketa emate-
rakoan lehiaketa deial-
diaren irizpide guziak
bete dituela jakinarazi
zuen eta, honenbertzez,
ez zuen BKZren erre-
kurtsoa onartu.

Elizondoko igerileku estaliaren
kudeaketa eman du Balleko Udalak
Mutiloa-goitiko Gesport Gestion Deportiva enpresak hartu du

BAZTAN

ARGAZKIA: JOSUNE ITURZAETA

Nafarroako Gobernuko Kultura eta Turismo De-
partamenduak antolatuta, Arizkungo Aingeruen
Amabirjinaren monastegian bisita gidatuak egin
zituzten urriko lehen aste hondarrean. Ekitaldiak
arrakasta izan zuen, 200 bat bisitari izan baitzi-
tuen ahizpa klarisek erabiltzen duten komentuak.

Eskisaroi
jatetxea

Jaime Urrutia, % 948 580 013
ELIZONDO

ARMUA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km

& 948 599 131 - URDAZUBI

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • & 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

Ohikoa da artistek be-
raien erakusketen ire-
kiera ekitaldietara gon-
bidatzea eta halaxe egin
zuen uda hasieran  Xa-
bier Soubelet margola-
riak. Arizkungo Saster-
nean dagoen Xubiltz el-
kartean izan du era-
kusketa uda osoan Zi-
burun sortu eta Bazta-
nen bizi den artistak.
Orai, erakusketa itxiko
duela eta, urr iaren
18an, larunbatarekin,
19:00etatik aitzinera
eginen den ekitaldira-
ko gonbidapena egin
du. Soubelet-en lagu-
nak diren kantariak, mu-
sikariak eta margola-
riak izanen dira itxiera
ekitaldian.

Arizkungo
erakusketaren
itxierara ere
gonbidatu du
margolariak

PERTSONAIA
Xabier SOUBELET

Oronozko San Martin eskolako
ikasle ohiak bildu ziren
San Martin eskolako ikasle ohien elkarteak Urrez-
ko Ezteiak ospatu zituen urriaren 4an. Pilotaleku
berrituan elkartu ziren profesionalen arteko esku
pilota partida ikustera: Mikel Goñi eta Unai Apez-
tegia, Capellan eta Goñi III.ren kontra aritu ziren. 
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Saski eta Xan
Antolatzaileek suer-

te pixka bat ukan zuten
bi euriteen artean des-
filea egin ahal izan bai-
tzuten. Denbora zela eta
orga guttiago aurkeztu
zen urriaren lehen igan-
de huntan. Hala ere ha-
mar bat karro ailegatu
ziren Uztaritzeko pla-
zaraino. Desfile jende-
tsu baten ondotik elga-
rrekin bazkaldu zuten
eta Lapurdi ospatu zu-
ten eguna finitu arte.

Joan den urtean Sa-
rako gazteek urruneko
aktualitatea aipatu bai-
tzuten Ben Ladenen ka-
rro bat eginez, aurtez al-
diz hurbil hurbileko ger-
takari bat aipatu dute,
hala nola azken hilabe-
te huntan Saran aho gu-
zietan aditzen den ger-
taera, eliza dorrearen
erretzea.

Bezperan egiten den
kontzertuan Sarako Mu-
sika talde berriak, BK-
BOk, jo zuen ehun bat
lagunen aitzinean.

Errugbian
puntuen ondotik

Nahiz eta sasoin has-
tapen on bat egin Sa-
rako errugbi taldeak ez
du oraindik puntu bat
ere eskuratu. Lehen ma-
txan, hemen jadanik ai-
patu bezala, Hossego-
ren kontra berdindu zu-
ten bainan matxa hori
berriz jokatu beharko
dute, epai leak nor-
gehiagoka gelditu baitz
zuen min hartu ondotik.

Buruilaren 28an Uz-
taritzen kontra aritu zi-

ren Animainean bainan
nahiz eta joko ona era-
kutsi garaipena eska-
patu zitzaien, eta galdu
egin zuten 12 eta 17.

Ondoko igandean Kan-
bora joan ziren eta hor
ere galdu zuten 11 eta
6. Bainan hor bai bazi-
tuztela triste izateko

arrazoinak, matxa ona
egin zuten bainan huts
egin zuten puntuak har-
tzeko momentuetan eta
horrela bizpahiru en-

tsegu huts eginez, be-
rriz ere norgehiagoka
eskapatu zitzaien.

Oraindik, nahiz eta
matxa guziak galdu, Sa-
rako taldeak erakutsi du
maila horretan aritzen
ahal dela, bainan orain-
dik zertxobait falta zaio
puntuak Sarara ekar-
tzeko.

Herriko gazteek bere orga plazaratu zuten
Uztaritzeko Lapurtarren Biltzarra kari
Eliza dorrearen erretzea irudikatu zuten

SARA 

Tel.: 948 62 55 55 • Faxa: 948 62 55 05
Banarta, 2 • Alkaiaga ind. • 31789 LESAKA

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519

ARGAZKIA: SASKINET

Sarako gazteek ez zuten huts egin Lapurtarren Biltzarraren hitzordura.

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA

iturgintza • gasa • kalefakzioa

Tfnoa: 629 44 96 02 • BERA

Javier ManterolaJavier Manterola

ARTXIBOKOA

Garaipenaren bidea bi-
latu nahi dute Sarako
Basurdeek
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Franc DOLOSOR
Lizardia lan zelai-

ko Orma lantegia hes-
tekotan omen da CFDT
sindikataren arabera.

Gan den primaderan,
3 hilabeteko langabezia
teknikoaren ondotik,
orain afera iluntzen ari
da jateko izoztuak pres-
tatzen dituen enpresa
hunek zailtasun ekono-
miko haundiak jasaten
dituelakotz. Iduriz, Or-
maren zorra biziki haun-
ditu da azken hilabete-
etan. CFDT sindikatak
dionaz bi aukera daude
orain afera xuxentzeko:
bankuek Orma lagun-
tzen segitzea, halere ja-
be berri batekin. Hori ez
bada gertatzen, Ormak
bilana pausatu beharko
du eta 61 langileak kan-
poratuak izanen dira.
Hauetarik gehienak
emazteak dira. Gaine-
rat, langileen laurden
bat, Yplon eta Saupi-
quet, duela urte batzuk
hetsi ziren lantegietako
langile ohiak dira. CFD-
Tren ustez, azken urte-
etako plan sozialen plan

soziala egin beharko da
laster egoera ez bada
hobetzen.  Bertzalde,
CFDT sindikata kexu da
informazio guti delakotz
gai hunen inguruan.

Bere aldetik, Emma-
nuel Lafont Ormako zu-
zendariak ez du gorde-
tzen diru problema
haundiak direla enpre-
san. TTIPI-TTAPAri
erran dionaz, bi urtez,
bere salmentak %30
apaldu dira eta txipiroiak
egiteko lehen gaia de-
sagertzen ari da Hego
Ameriketan. Lafont-en
erranetan langile gehie-
gi daude gaur Ormaren
lana egiteko eta ban-
kuek ez badute lagun-
tzen ondoko egunetan
kanporatzeak gerta di-
taizke.

Ormaren diru pro-
blemek golpe berri bat
ekarri diote Senpereko
ekonomiari. 1999an,
Yplon lantegiak bere ate-
ak hetsi zituen eta 60
langile kanpo eman zi-
tuzten. 1996an, justizia
likidazioan egon zen ja-
neko Orma enpresa.

Egun  hauetan bil-
kurak antolatu dituzte
Ormako langileek beren
kezka jakinarazteko. Be-
re aldetik, zuzendaritzak
informazio gehiago
emanen du ondoko egu-
netan urri edo hazil hon-

darrean bankuen erre-
pusta izanen baitu jaki-

teko laguntzen segitzen
ote duten.

Orma lantegia hetsiko ote
den beldur da CFDT sindikata 
Zuzendariak onartu du egoera biziki iluna dela
geroari begira

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
FD. Orma lantokiko CFDTko arduradunak.

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

SCC-02-0199

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • & 948 631209

ARGAZKIA. STUDIO DE LA NIVELLE

Herriko kontseilariek eta elkarteeko arduradunek Bernard Ameztoi herriko
erretor berriari ongi etorria egin zioten buruilaren 25ean. Sortzez Bidarrai-
tarra da Ameztoi eta azken urteetan Mugerren egon zen. Larrungo Santa-
Espirituko koordinatzailea izanen da hemendik goiti.



Azken zenbakian
erraten ginuen bezala,
Herriko Etxeak kirol os-
tatuaren kudeatzearen
formula berpentsatu
nahi du. Egia da aben-
duan hartu zuten kude-
atzaile berriak gan dira
uztailaren bukaeran,
zortzi hilabete ez gehia-
go pasatuz geroz, lekua
ez baita egokia. 

Ohartuz gauzak ez
direla gehiago bide ho-

netan segitzen ahal, He-
rriko Etxeak azkenean
elkarteeri proposatu die
lokala hori baliatzea. 

Kirol ostatua baliatu
nahi duten elkarteek pro-
jektu bat muntatu dute,
herriko etxeari aurker-
tuz, bainan puntu ba-
tzuk argitzekoak izan di-
ra, hautetsiek diru pix-
kat sartu nahi dutela-
kotz, ostatuko kreditoa-
ren parte bat bederen

pagatzeko. Horrek erran
nahi du partikularieri alo-
katu beharko dela, -Az-
kaingo elkarteek bixtan
da lokala urririk balia-
tzen ahalko dutelako-   

Urriaren 6an izan den
bilkuran, aterabide bat
atsemana izan da. Alde
batetik elkarte berri bat
muntatua izanen da in-
teresatuak diren elkar-
te guziekin. Elkarte be-
rri horrek ostatuaren jar-

tzearen egutegia anto-
latuko du, Azkaingo el-
karteen beharren ara-
bera, Kiroleta baliatzen
dutenentzat lehentasu-
na emanez. Bestalde-
tik, herriko etxeak par-
tikularieri alokatzea be-
re gain hartuko du, el-
karteak ostatua libro
utziko duelarik. Erran-
bide hori frogatzeko, en-
tsegu bat egina izanen
da ekaina arte.
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Angela eta Xamo
Azkaingo gau esko-

lak aldaketa batzu ja-
satu ditu klaseak berriz
hartu aintzin. Erran be-
har da lau erakasleeta-
tik Oihanak bakarrik se-
gitzen duela, Mathilde,
Sandrine eta Maianak
utzi behar baitzuten la-
nagatik edo ixtudiaga-
tik. Abiadura horiek or-
daintzeko, Azkaingo gau
eskolak erakasle berri
bat atseman du, Eneko
Jorajuriak bere baime-
na eman baitzion azken
finean. Beraz, hiru kla-
se idekiak izanen dira
aurten, hiru mail des-
berdin proposaturik.  

Oihanak, lehen eta
bigarren maila bere gain
hartuko ditu, Enekok hi-
rugarrena. 

Kurtsoak urriaren le-
hen astean hasi dira bai-
nan izenak ematen ahal-
ko dira hilabete bukae-
ra arte, interesatuak di-
renentzat, Jauregia el-
kartetxean 19:00etan. 

Erakasle
berri bat
gau
eskolan
Hiru klase
idekiak izanen
dira aurten

AZKAIN

Herriko elkarteek kudeatuko dute Kirol Ostatua

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia Gasoila etxera eramaten dugu

Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)

BURKAITZEA
oossttaattuu

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

BURKAITZEA
Altzate, 19•948630786 •BERA

Elkarrizketa Maritxu TELLETXEA Gau eskolako lehendakaria

Nola pasatzen da aurtengo sar-
tzea?
Aurten 32 ikasle izanen ditugu,
hiru taldeetan banatua. Lehen
maila 8 ikasleekin asteart eta or-
tzegun goizetan, bigarrena 14
ikasleekin, astelehen eta aste-
azkenetan, gauez, eta hiruga-
rrena 10 ikasleekin, gauez. Kur-
txoak Jauregia etxean emanak
dira, gela bat badugu gau esko-
larentzat. Ikasle gehienak az-
kaindarrak dira, zonbeitzu Sen-
peretik heldu dira ere. 

Gan den urtean 4 klase ideki
zenituzten. Aurten hiru baka-
rrik... 
Gan den urtean, lehen mailan
ikasle ainitz ukan genituen (23),
beraz bi taldeetan banatu geni-
tuen. Hortako klase bat gehiago
zen, bainan hiru maila ziren ha-
laere, aurten bezala. Erran be-
har dugu erakasle faltaz, lehen
maila egunez proposatu dugu-
la, eta 7-8 ikasle ezin izan zute-
lako, Donibane edo Endaiara jo-
an dira. Beraz, orotara ikasle ko-

pulu berdintxua izan dugu aur-
ten ere.
Zein dira gau eskolako beha-
rrak geroarendako? 
Falta duguna da permanenterik
ez dugulako, bulego azkar eta
dinamiko bat. Alde batetik gau
eskola bera dinamizatzeko, eta
loturak segitzeko AEKrekin. Ma-
terial mailan iaz minimoa erosi
ginuen (hiztegi batzu, telebixta
bat), bainan halere gure liburu-
tegia behar ginuke handitu. 
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SORTZEAK HERIOTZAK

Julia Fernandez del Puerto, Elizondo-
koa, irailaren 19an.
Unai Urrutia Ballarena, Erratzukoa, irai-
laren 20an.
Oier Urrutia Maisterrena, Elizondokoa,
irailaren 21ean.
Beñat Etxebehere Etulain, Amaiurkoa,
irailaren 21ean.
Jon Irigoien Urrutia, Anizkoa, irailaren
26an.
Luis Angel Carbonell Gimenez, Elizon-
dokoa, irailaren 23an.
Irati Santesteban Elizalde, Errenterikoa,
urriaren 2an.

EZKONTZAK

Iñigo Lertxundi Irurueta eta Maria Pilar
Rekarte Rekarte, Elizondo eta Erratzu-
koa, irailaren 20an.
Miguel Maria Rekarte Ariztegi eta Izas-
kun Iturriria Ormart, Erratzu eta Baio-
nakoa, irailaren 27an.
Miguel Errandonea Goikoetxea eta Ma-
ria Lourdes Garbalena Argain, Bera eta
Lekarozkoa, irailaren 27an.
Igor Elizegi Erbiti eta Maria Lourdes
Loiarte Eskudero, Goizuetakoak, iraila-
ren 27an.
Valeriano Aranburu Beratarbide eta Mi-
ren Alazne Mutiloa Irazusta, Donostia-
koa eta Hernanikoa Goizuetan, irailaren
20an.
Alberto Garcia Lanz eta Marta Castillo
Lazkanotegi, Berakoak, irailaren 23an.
Javier Elizalde Aldaia eta Maria del Co-
ro Bujan Arraras, Eratsun eta Leitzakoa,
irailaren 27an.
Iñigo Irazoki Ibarra eta Miren Jaione
Razkin Calderon, Lesaka eta Leitzakoa,
irailaren 27an.

Clotilde Marinea (Lapizen alarguna),
Azkaingoa, abuztuaren 30ean, 91 urte.
Ignace Oronoz Salaberria, Azkaingoa,
irailaren 1ean, 87 urte.
Joseph Telletxea, Azkaingoa, irailaren
21ean, 77 urte.
Simone Tapia (Ibarraren alarguna), Az-
kaingoa, irailaren 23an, 84 urte.
Francisco Adansa Baratzeondo, Iruri-
takoa, irailaren 8an, 83 urte.
Maria Antxorena Dorremotz, Berroeta-
koa, irailaren 11n, 78 urte.
Maria Rosario Maeso Herrero, Elizon-
dokoa, irailaren 12an, 77 urte.
Basilio Zapirain Urdanpilleta, Lesaka-
koa, irailaren 15ean, 71 urte.
Martxeli Almandoz Mitxelena, Arantza-
koa, irailaren 18an, 47 urte.
Manuel Amondarain Bayones, Elizon-
dokoa, irailaren 19an, 50 urte.
Antonia Hualde Iriarte, Elizondokoa, irai-
laren 21ean, 79 urte.
Jose Ezkurra Mutuberria, Saldiaskoa,
irailaren 22an, 76 urte.
Isabel Errandonea Endara, Berakoa, irai-
laren 25ean, 74 urte.
Martin Muxika Loiarte, Zubietakoa, irai-
laren 30ean, 82 urte.
Clementina Jorajuria Etxandi, Donez-
tebekoa, irailaren 30ean, 86 urte.
Monica Orkin Iraizoz, Doneztebekoa,
urriaren 1ean, 93 urte.
Pedro Tapia Elgorriaga, Igantzikoa, urria-
ren 1ean, 52 urte.
Estefanía Vicente Telletxea, Elizondo-
koa, urriaren 2an, 99 urte.
Francisco Gorostiaga Escala, Ezkurra-
koa, urriaren 3an, 73 urte.
Maria Etxeberria Uitzi, Goizuetakoa, urria-
ren 5ean, 76 urte.

Isabel 
ERRANDONEA ENDARA

Beran, 2003ko irailaren 25ean, 74 urterekin
GOIAN BEGO

Txorien kantak isildu dira
eta zerua dago goibel
zure irria ez dute somatzen
gure adiskide Isabel.

GIMNASIAKO ZURE LAGUNAK

Irache Tanatorio Taldeak beilatoki berria ireki
du Leitzan, herri honi ez ezik Areso, Uitzi eta
Gorritiri ere zerbitzua eskainiko diona.
Inaugurazio ekitaldian, Patxi Saenz Leitzako
alkatea, Joaquin Ortigosa Irache taldeko sor-
tzaileetako bat, Mikel Legarra taldeko admi-
nistratzailea eta Bautista Irazoki Leitzako ape-
za izan ziren, besteak beste. Instalazio berri
hauekin, inguru horretako 3.500 bizilagunek
ez dute beste herrietara joan beharrik izanen
zerbitzu hauek kontratatzeko.
Beilatoki berria, Landa  II kaleko, 1ean dago

eta ehun metro koadro ditu. 70.000 euro bai-
no gehiagoko inbertsioa egin da, Leitzari le-
hen mailako funeraria zerbitzua eskaintzeko,
azken 25 urteetan Nafarroan nagusi den tal-
de honek egiten duen bezala. Orain, Nafarroa
osoan 20 tanatorio eta beilatoki ditu Irachek
eta laister Agoitz, Altsasu eta Burlatan ere ire-
kiko du.

Irache Tanatorio taldeak
Leitzako Beilatokia ireki du
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A.A.
Joxemari Olasagas-

ti igeldoarra ez da hila-
ren 26an Donezteben
jokatuko den Euskal He-
rriko Aizkolari Txapelke-
tako finalean arituko.
Urriaren 5ean Etxarri
Aranatzen egin zen kan-
poraketan ez zuen le-
hendabiziko seien arte-
an sailkatzea lortu. Den-
borarik onena, Floren
Nazabalek, egungo
Euskal Herriko eta Na-
farroako txapeldunak,
egin zuen eta bere gi-
beletik Larretxea, Pe-
ñagarikano, Mindegia,
Azurmendi eta Barbe-
rena sailkatu ziren. Sei
aizkolari horiek, Do-
neztebeko finalean iza-
nen dira lehian. 

Garaileak 17 minutu
baino gutxiago behar
izan zituen lanak egite-
ko. Kana-erdiko bi en-
bor, 60 ontzako bi eta
oinbiko bertze bi moztu
behar izan zituzten. Ola-
sagastik, berriz, ezin

izan zuen proba lehen
seren artean bukatu, eta
ezustekoa eman zuen. 

Iazko finalarekin al-
deratuz gero, aldaketa
bakarra izanen da. Miel
Mindegia beteranoak,
Fausto Mugerza mutri-
kuarraren tokia beteko
du. Jakina denez, Ez-

kurrakoak bigarren mai-
lan aritu behar izan zuen
iaz, duela bi denboraldi
ez baitzuen parte hartu
lehen mailako txapel-
ketan. Joan den urtean
bigarren mailakoa ira-
bazi ondotik, aurten ez
du arazorik izan finale-
an sartzeko. Donato La-

rretxeak eman zezake-
ena ere zalantzan ze-
goen. Sukarrak jota,
nahiko lan izan zuen Na-
farroako txapelketaren
finalerako txartela es-
kuratzeko baina guziz
osatua dagoela eraku-
tsi zuen eta lan txuku-
na bete zuen.
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Euskal Herriko aizkolari txapelketaren
finala urriaren 26an Donezteben
Joxe Mari Olasagastik ez du sailkatzea lortu

HERRI KIROLA
Euskal Herriko
hirugarren
mailako
txapelketa
Luis Angel Zubiaga ara-
barra izan zen nagusi
irailaren 28an Euskal
Herriko Hirugarren Mai-
lako aizkolari txapelke-
tan. Zubiagak aise men-
deratu zituen finalean
izandako bertze bost
aizkolariak. Arabarrak
13 minutu pasatxotan
amaitu zuen bere lana
eta artean, bigarren sail-
katu zenak, Luis Mari
Belarra doneztebarrak,
minutu bat gehiago be-
har izan zuen lana aki-
tzeko. Honela, Nafarro-
ako bigarren mailakoan
bezalaxe, Euskal Herri-
ko hirugarren mailako-
an ere azpitxapeldun
izan da Belarra.  Bai Zu-
biagak, baita Belarrak
ere, bigarren mailan ari-
tzeko txartela eskuratu
zuten. 

Lizuniagako
Igoera urriaren
26an
Gure Txokoak antolatu-
tako Lizuniagako XXIII.
Igoera Herri Lasterketa
eginen da urriaren 26an,
goizeko 10:30etatik ai-
tzinera. Korrikalariek Ez-
tegara pilotalekuaren
ataritik abiatu eta Lizu-
niagako kaxkoan izanen
dute helmuga, kasik 9
kilometro egin ondotik.

Euskal
pilotalekua itxia
Erremontearen mun-
duak albiste txarra jaso
zuen irail hondarrean.
Bi pilotalekutan jokatzen
dira gehien bat modali-
tate honetan, Hernani-
ko Galarretan eta Huar-
teko Euskalen eta az-
ken honetan profesio-
naletako partidarik ez
jokatzea erabaki du en-
presak. Erabakiak ezus-
tean hartu ditu pilotari
eta pilotazaleak.

FLASH

ARTXIBOKOA

Nafarroan jokatu den Euskal Herriko txapelketako azken finala 1999an izan
zen Donezteben. Orduan Joxe Mari Olasagasti izan zen txapeldun eta Min-
degia bigarren. Aurten Igeldokoak ez du finalean sartzea lortu.

Floren Nazabal erraz nagu-
situ zen irailaren 28an Nafarro-
ako lehen mailako aizkolarien
kanporaketan. Nazabalek ia mi-
nutu bateko abantaila atera zion
Mikel Mindegiari. Bi kanaerdiko,
bi 60 ontzako eta oinbiko bat
mozteko, hamabi minutu eta ha-
mazortzi segundo behar izan zi-
tuen Floren Nazabalek. Atzoko
kanporaketan aritu ziren hamar
aizkolarietatik bostek Nafarroa-

ko txapelketako final nagusian
sartzea lortu zuten. 

Floren Nazabal eta Mikel Min-
degiaz gain, Joxe Juan Barbe-
rena, Antonio Senosiain eta Do-
nato Larretxeak lortu zuten Na-
farroako Txapelketako finalera-
ko txartela. Azken honek, Do-
nato Larretxeak, juxtu-juxtuan
lortu zuen astean zehar sukarra
izan baitzuen eta bere parte-har-
tzea kolokan egon baitzen txa-

pelketa hasi baino egun gutti le-
henago arte. Azkenean, lau se-
gundu bertzerik ez zizkion ateri
Daniel Vicenteri. Honekin bate-
ra, Jose Antonio jaunarena zu-
bietarra, JuanJose Lopez eta Ai-
tor Senosiain gelditu dira finale-
tik kanpo. Juanjo Erdoziak, ho-
rretaz gain, maila ere galdu du.

Nafarroako Herri Kirol Fede-
raziotik jakinarazi dutenez, fina-
la azaroan jokatuko da Lekun-
berrin seguruenik. Hasieran, Do-
nezteben egitekoa baldin bazen
ere, Euskal Herrikoa ere bertan
egitekoa denez, bertze nonbait
egitea erabaki da.

Nafarroako txapelketaren finala
azaroan jokatuko da Lekunberrin



A.A.
Irailaren 27an jokatu

zen Igantzin Nafarroa-
ko koxkor biltze txapel-
ketaren finala. Bertan,
azken urteotako txapel-
duna, Fernando Etxe-
garai beratarra zen fa-
borito nagusia eta aisa
bete zuen pronostikoa.
Gainera, Nafarroako eta
Euskal Herriko errekor
berri bat ezarri zuen, sei
minutu, bi sedundu eta
23 zentesimatan bete
baitzuen lana, berak ai-
tzinetik zuen errekorra
baino 21 zentesima gu-
ttiago. Aparteko anima-
zioa zegoen Igantziko
pilotalekuan, jende au-
nitz ikusten eta giro be-
roa. 

Beratarraren gibele-
tik, bigarren posturako
lehia ikusgarria izan zen.
Etxagarai ezik, bertze
finalista guziak Berrio-
zarkoak ziren. Azkene-
an, Roberto Larranua
izan zen azpitxapeldun
(6’28” 76). Jose Anto-
nio Lopez hirugarren
izan zen ( 6’30” 89) eta
Iñaki Ekisoain laugarren,
(6’ 32” 73). Beraz, bi-
garrena eta laugarre-
naren artean lau se-
gundu eskaxeko aldea
izan zen. Bosgarren
postua Josu Jimene-
zentzat izan zen (6’ 58
61).

Koxkor biltzearen on-
dotik, Nafarroako zaku
lasterketa txapelketa jo-
katzekoa zen, baina az-
kenean ez zen horrela-
korik egin, Ultzamako
taldeko kirolari batek min
hartu zuelako. 
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Koxkor biltzen Nafarroako txapela
lortu du Fernando Etxegaraik
Beratarrak berak zuen Euskal Herriko marka ere hobetu
zuen Igantzin

HERRI KIROLA
SAILKAPEN OROKORRA
1. Fernando Etxegarai ........................................6' 02” 23
2. Roberto Larranua..........................................6' 28” 76
3. Jose Antonio Lopez........................................6' 30” 89
4. Iñaki Ekisoain...............................................6' 32” 73
5. Josu Jimenez ...............................................6' 58” 61
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g ZINEMA

BERA
Urriaren 16an «Bowling for
Columbine» filmea ikusgai,
Kultur Etxean 20:30etan.
Urriaren 30ean «Nómadas
del viento» filmea ikusgai,
Kultur Etxean 20:30etan.

g ANTZERKIA

BERA
Urriaren 31n Lixoia ostatuan
EBEL taldeak «Baserritik
baserrira» lana aurkeztuko
du 22:00etan, Kafe Antzerki
Zikloaren barnean. 

ETXALAR
Urriaren 18an «Euskara
sencilloaren manifiestoa»,
Bikoteatroa taldearen
antzezlana 19:00etan Kultur
Etxean.
Urriaren 24an, Azika
txotxongilo taldearen «Kontu
konta zan» lana Kultur
Etxean 18:00etan.

g ARGAZKILARITZA

BERA
Urriaren 18an «Berandu»
argazki liburuaren
aurkezpena. 12 argazkilarik
denbora hizpide hartuta
argazki eta testu bana bildu
dituzte. Bertze hainbertze
lagunek kantu bana egin
dute, argazkia eta hitza
oinarri hartuta. Ertz Arte
Guneak antolatua.

g JARDUNALDIAK

LESAKA
Urriaren 28 eta 29an
elikadura eta nutrizioari
buruzko jardunaldiak, goiz-
arratsaldez Zambran.

g KONTZERTUAK

BERA
Azaroaren 1ean arratsaldez
YPAVSKA Abesbatza Kultur
Etxean eta gauerdian Petti
Bidaxkan.

30
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 23,00 E (+2,00)

Zerri gizena
0,955 E kiloa.  (-0,045 E)

Zerramak:
0,45 E Kg/bizirik. (+0,01)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3,04 (=)
1.koa 2,92 (=)
2.koa 2,82 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,06  (=)
1.koa 2,98  (=)
2.koa 2,87  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   220,00 E(=)
idixkoak 225,00 E (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 182,00 E (=)
idixkoak 206,00 E (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,75/2,90
Zaldi-behorrak: 1,75/1,86
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 7,90 / 8,00
8-10 kilokoak: 6,45 / 6,75

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Irailaren 26tik urriaren 3ra bitarteko prezioak)

Azaroaren 1ean ospatuko da hiru-
garren aldiz Elizondon Kirikoketa
eguna. Txalapartaren aitzindari-
tzat hartzen den musika tresna be-
rexi honen doinuak zabalduko di-
ra herrian barna, Jo ala Jo kultur
elkarteak antolatutako egitaraua-
ren arrimuan. Bertzeak bertze, sa-
garra xehetuko da Elizondoko pla-
zan eta egindako sagardoa bildu-
takoen artean banatuko da. Arra-
tserako hainbat kontzertu antola-
tu dituzte, kirikoketa eta txalapar-
tarekin eginen denarekin batera. 
Egun berexi honen aitzakian, Jo
ala Jo elkarteko kide batzuekin el-
kartuko da Joseba Olagarai lanki-
dea eta musika tresna berexi ho-

nen inguruko erreportaia eskaini-
ko digu ortziralean. Oianko Gar-
de, Xabi Torre eta Txomin Petriko-
renaren eskutik kirikoketaren his-
toria, jotzeko modua, kuriositate-
ak eta eurek izandako hainbat bi-
zipen ezagutu ahal izanen ditugu
albistegiaren ondotik.

UDAZKEN-NEGUKO MODA
ASTEAZKENERO
Asteazkenero, informatiboaren on-
dotik, Udazken-Neguko Modaren
azken joeren berri emanen digu
Ainara Mindegiak, dendaz denda-
ko ibilbidean. Asteartetan berriz,
«Alkateekin solasean» segituko du
Joxemanuel Irigoienek.

LANERAKO ETA MUSIKARAKO TRESNA

Baztango kirikoketariak
ttipi-ttapa telebistan

Angel Unzu, gure herriko
gitarra jole eta konposa-
tzailerik esanguratsuena
dugu. Musikari bezala,
hainbat zuzeneko zein
grabaketatan hartu du
parte (Ganbara, Kepa
Junkera, Benito Lertxun-
di...); bere eskutatik eto-
rri dira, era berean, az-
ken garaiko diskorik ga-
rrantzitsuenetako pro-
dukzioak ere (Olatz Zu-
gasti-ren “Bulun-Bulun-
ka”, Alaitz eta Maider-en
“Auskalo”, Benito Ler-
txundiren “Nere Ekialde-
an”...). Konposatzaile be-
zala, hauxe duzu bere bi-
garren diskoa, sokarako
bereziki moldaturik; 10
melodia gozo eta hega-
lari, larru-azaletik barru-
ra gogoa irudiz betetzen
duten hamar sentimen-
du sakon; musika mol-
daketa bero bezain inti-
moak erabiliz, Angel Un-
zuren musikak izaera
aparta hartzen du, per-
tsonala, diferentea eta
gustagarria, eskuzabal
eta anitza.

«Melodias 
de piel»

ELKAR, 2003
ANGEL UNZU

DISKAK
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g ERAKUSKETAK

BERA
Irailaren 26tik urriaren 18ra
Encuentros (arte plastikoak)
erakusketa Kultur Etxean,
astelehenetik larunbatera
18:00etatik 20:00etara.
Nafarroako artista gazteei
bideraturiko lehiaketara
aurkezteko lanen hautaketa.

BERA
Urriaren 24tik azaroaren
8ra Haurren begiradak
erakusketa Kultur Etxean,
astelehenetik larunbatera,
18:00etatik 20:00etara.
Angela Mejias eta Antonio di
Bellonio argazkilariek
munduko haurrei ateratako
argazkiak biltzen ditu
erakusketa honek.

URDAZUBI
Azaroaren 20a arte
Courougnon frantziarraren
margo erakusketa
monastegian. 

ARIZKUN
Urriaren 18an Xabier
Soubelet margolariaren
erakusketaren itxiera.

g KONTZERTUAK

BERA
Urriaren 25ean Karidadeko
Benta kontzertua, Kultur
Etxean 22:00etan.

g GUARDIAKO FARMAZIAK

112 TFNORA. DEITU

Urriaren 13tik 19ra
Arantza, Bera (M.L.
Apeztegia), Sunbilla,
Elizondo (F. Garcia Mata),
Oronoz-Mugairi, eta Leitza
(A. Jimeno).

Urriaren 20tik 26ra
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (M. Etxarte),
Elizondo (R. Gezuraga) eta
Leitza (I. Larraia)

Urri. 27tik azaroaren 2ra
Bera (A. Fernandez), Igantzi,
Ituren, Arizkun, Irurita, eta
Leitza (M. Plaza).
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Eguraldiaz hizketan

ELKARLANEAN, 2003

Mikel PERUARENA

Zererranik ez dugunean hitz
egiten omen dugu eguraldiaz.
Peruarenak, hortaz, ironiaz au-
keratu du izenburu hori, erra-
tekoa ez baitzaio falta, ezta
horretarako gogoa eta jakin-
tza ere. Izan ere, lehenengo
liburua izateko indar, trebezia
eta etorri harrigarriak erakus-
ten ditu hernaniar gazteak.
Poesia-liburu bat da «Egural-
diaz hizketan», baina poesia-
modu berezi eta berea lantzen
du Peruarenak: apaindura edo
apainkerietatik urruti, hitzen

zaparradaren bitartez sentsa-
zio-andana bat piztu nahi du
irakurlearen gogoan, identifika-
zioa edo erreakzioa bilatuz ba-
tzuetan, bere min edo pozak
erakusteko beste batzuetan,
“zu” erreal edo poetiko baten
erantzunaren zain, tarteka.
Indartsua dela esan dugu li-
buruaren estiloaz: nortasuna,
ausardia, irakurlearengana iris-
teko ahalmena adierazi nahi
ditugu hitz horrekin, eta ber-
tze dohain aunitz ere aipa ge-
nitzake…

LIBURUAK

Maitasuna sentimen-
du hagitz positiboa eta
esker onekoa da, bai-
na beti ere muga ba-
tzuk gainditzen ez ba-
dira. Izan ere, maita-
suna gehiegizkoa bal-
din bada norbere in-
dibidualidadea gal-
tzeko arriskua dago
eta horrek bikotearen
barnean arazoak sor-
tzen ahal ditu.
• Maitasun obsesibo
hau erakusteko joera
duten pertsonak se-
gurtasunik gabeko
pertsonak izan ohi di-
ra eta dituzten gabe-
ziak bere bikotearen
maitasunaren bidez
estali nahi dituzte. Be-
re bikoteak momen-
tuoro eta leku guzie-
tan bere maitasuna
adieraztea nahi iza-
ten dute, bertzenaz
baztertuak eta maita-
tu gabeak sentitzen
baitira.
• Pertsona hauek baz-
tertuak sentitzen di-

renean, bere bikotea
estutzen dute eta mai-
tasun erakustaldi ho-
ri eskatzen diote. Ba-
tzuetan egitan itoga-
rria suertatzen ahal
da. Honekin, pertso-
na horrek ez du bere
nahia lortzen (bertze-
ak maitasun gehiago
erakustea) alderan-
tziz baizik, pertsona
hori azkenean hotz
agertzea lortuko du,
eta horrek xehetzeko
hagitz zaila den es-
kakizun-baztertze sor-
gin-gurpila sortzen du.
• Egoera honetatik
ateratzeko, pertsona
bakoitzak bere eremu
propioa behar duela
ulertzea ezinbertze-
koa da. Baina horre-
tarako, nahitaezkoa
da «itotzen» duen per-

tsonak bere burua
gehixeago maitatzen
ikastea. Bikotea ez de-
la bere jabetza bat
ulertu behar du, ha-
rreman horretan bere
borondatez sartzea
erabaki duen eta be-
re indibidualidadea
duen pertsona baizik.
• Bikoteko kide ba-
koitzak bere lagun tal-
dea mantentzea edo

hobbi ezberdinak iza-
tea, egoera honetatik
ateratzen laguntzen
ahal du. Gustoko ak-
tibitateak egin behar
dira eta bakarrik go-
zatzen jakin, gero es-
perientzia horiek bi-
kotearekin konparti-
tzeko. Bertzenaz,
«gehiegizko» maita-
sun horrekin bertze
pertsona hain itoa
sentituko da, ez dau-
kan eremu horren bi-
la ihesi joanen dela.

Rakel AMIGO
Bortzirietako Gizarte Zerbitzua

JAKIN BEHARREKOAK

Maitasuna
obsesio 
bihurtzen denean

Pertsona bakoitzak bere eremu propioa behar
duela ulertzea ezinbertzekoa da. Horretarako,
nahiatezkoa da «itotzen» duen pertsonak bere

burua gehixeago maitatzen ikastea.

Maitasun obsesiboa erakusteko joera duten
pertsonak segurtasunik gabeko pertsonak izan
ohi dira, eta dituzten gabeziak bere bikotea-
ren maitasunaren bidez estali nahi dituzte.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 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 eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez edo postaz.948 63 11 8800-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

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

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

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

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

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

g HARREMANAK
801. Agurrak

da Donostian etxe batean

lan egiteko. % 943 428750

(Begoña).

BERA. Jatetxea batean zer-

bitzaria behar da. % 948

631106.

Lesakako ileapaindegi ba-

tean laguntzailea behar da

egunero lan egiteko. % 659

075659.

Jangelako kamarera eta

asteburutan ostatuan lan

egiteko bi barman behar di-

ra. % 948 631394.

Igantzin emakumea behar

da etxeko lanak eta haurrak

zaintzeko. Aseguratu eta pa-

ga extrarekin. % 649

939282.

Neska euskalduna behar

dut astelehenetik ostiralera

gurekin bizitzeko, etxeko la-

nak egiteko eta haurrak zain-

tzeko Donostian. Ongi or-

dainduko dut. % 607 183166

(Izaskun).

Emakumea behar da etxe-

ko lanak egiteko, astean egun

batez, 5 orduz, nahi duen

egunean. % 948 630734.

Bi neska behar dira Irungo

jatetxe batean, egun erdiz

lan egiteko. % 659 585620.

Gidariak, Udaletxe eta Fo-

ru Aldundietan lan egiteko.

Presta zaitez. Informazioa

doan. % 948 199596.

Haur Hezkuntza, haurtzain-

degi eta eskola publikoe-

tan lanpostuak. Presta zai-

tez. Informazioa doan. % 948

199596.

Administrari laguntzaile-

ak, Zarautz, Irun, Hernani

eta Andoainen 10 lanpostu

libre. Presta zaitez. Informa-

zioa doan. % 948 199596.

LANA
301 Eskariak
Neska eskaintzen da gar-

biketa lannetan, haurrak zain-

tzen edo jatetxean lan egi-

teko. % 626 852937.

Neska eskaintzen da or-

duka lan egiteko Beran. %

628040310.

Gizasemea prest edozein

lanetan aritzeko, baserrian,

mendian… % 665 049 777.

Neska eskaintzen da, etxe-

ak garbitzeko orduka. % 660

455277.

Neska eskaintzen da adi-

nekoak eta haurrak zaintze-

ko, edo ostatuak garbitzeko.

Berehala hasteko prest. %

660 455277.

Emakume heldua eskain-

tzen da adineko pertsonak

etxean zaintzeko goizetan.

Esperientziaduna, euskal-

duna eta kotxearekin.%948

635113 edo 626 088309.

Neska eskaintzen da or-

duka etxeko lanak egiteko.

% 699 478028.

Emakume batez astebu-

ruetan lan eginen luke, gar-

biketa lanetan eta jetetxeko

sukaldean laguntzaile. %

676222055.

Emakumea eskaintzen da

9:00etatik 17:00etara lan egi-

teko, haurrak edo adineko-

ak zaintzen, etxeko lanak…

% 690 001667 (Natalia).

LANA
302 Eskaintzak
Sukaldaria eta zerbitzaria

behar dira Iruñeko sagardo-

tegi batean. % 626 706042.

Neska euskalduna behar

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai, poliki-

roldegi ondoan. Hagitz eguz-

kitsua eta kalefakzioarekin.

Nahi izanez gero, garajea ere

bai. % 948 630579.

LEITZA. Pisua salgai gan-

bara rekin. Sukalde ekipatua

eta bainugela berria. % 948

510056 (arratsaldez).

IGANTZI. Etxe adosatua sal-

gai, 3 solairu, erdi moblezta-

tua. 3 logela, 2 komuna, su-

kaldea mobleekin, ganbara…

%948 637783 (19:00-21:00).

DONEZTEBE. pisua salgai.

Garajearekin eta moblezta-

tua % 948 450040).

ARIZKUN. Pisu mobleztatua

salgai prezio onean. Traste-

ro eta garajearekin. Sartze-

ko moduan. % 639 012085.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
BERA. Pisu handia, bero-

gailuarekin, errentan ema-

nen nuke. % 948 315040

(21:00etatik 22:00etara).

IRURITA. Pisua errentan

emanen nuke. %635364383.

BERA. Baserri moldatu ba-

tean pisu bat errentan ema-

ten da. Kalefakzioarekin. %

948 630446.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua bilatzen dut.

Premiazkoa. % 628 040310.

BERA. Pisua errentan har-

tu nahi dut. % 676 222055.

ETXEBIZITZAK
105 Etxe konpartituak
BERA. Pisua osatzeko la-

guna behar da. % 652

725037.

ETXEBIZITZAK
106 Bertzelakoak
Etxe bila zabiltzan ikasle

(neska) zara? Emakume ba-

ten etxean konpainia egite-

aren alde eta ahal duzun mo-

duan lagunduz lo egiteko to-

kia izan dezakezu Donos-

tiako Gros-en. % 645 719484.

GARAJE/LOKALAK10
109 Errentan eman
ELIZONDO. Paularena in-

guruan, garajea errentan

emateko. % 948 581009.

LURRAK/ORUBEAK0
113 Erosi
ELIZONDO-ELBETE. 2000

m2ko lur eremua erosiko nu-

ke. % 690 621836.

• BERA. Telefonica zonaldean
+/- 30 m2ko garajea salgai.
- Terreno bat erosi nahi da.
- Beran pisu bat erosten da.
• DONEZTEBE. - Santa Luzia
plazan apartamentu berriak
17.000.000 pta. - Ostiz denda
ondoan pisu berria salgai. 
- Terreno eraikigarria salgai.
• ELIZONDO. - Pisu pare bat salgai 
- Terreno bat erosi nahi da.
• LESAKA. - Pisu pare bat salgai
- Terreno bat erosi nahi da.

BAZTAN-BIDASOAN: borda eta
baserriak erosi nahi dira.
Zonaldean borda, baserriak, 
lur-eremuak… erosi nahi dira.

948 451 841 / 607 978 656

ADOSADOS
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Kontsultarako eskatu ordua 

%% 948 272011 (IRUÑA)

%% 948 580975 
Jaime Urrutia 42-2.D - ELIZONDO

arantza
ZurginDegia

Jose Miguel Errandonea
Klase guztietako 

zurgin lanak
Osiña auzoa & 948-634068 • ARANTZA

LEITZAN
Patxi Arrazolan, 3 pisu

salgai. Bat garajearekin.
& 649 476 615

& 948 510 534 bulegoa

BULDAINBULDAIN

IKASTAROA
• Lana bilatu nahi duzu?
• Ahal duzu? • Badakizu?

LANA BILATZEKO
TEKNIKAK

Emakumea zara eta uni-
bertsitateko formakuntzarik
gabekoa? Informazioa eta
izen ematea 619829289 te-
lefonoan edo Alkaiagako Po-
ligonoko Cederna-Garalu-
ren bulegoetan azaroaren
3a baino lehen (ikastaroa
dohainik izanen da).
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Suhiltzaileak, lanpostu li-

break. Baldintza ekonomiko

ezin hobeak. Presta zaitez.

Informazioa doan. % 948

199596.

Lorezainak, harreragileak,

mantentze-lanak, 10 lan-

postu libre Hernani, Arrasa-

te eta Aretxabaletan. Pres-

ta zaitez. Informazioa doan.

% 948 199596.

Laborategi teknikari eta la-

guntzaileak. Udaletxe eta

Erakunde Ofizialetan lan egi-

teko lanpostu libreak. Pres-

ta zaitez. Informazioa doan.

% 948 199596.

Informatika teknikari eta

laguntzaileak. Udaletxetan

lan egiteko lanpostu libreak.

Presta zaitez. Informazioa

doan. % 948 199596.

Fisioterapeutak, Erakunde

Ofizial, geriatriko eta Egu-

nerako Zentruetan lanpostu

libreak. Presta zaitez. Infor-

mazioa doan. % 948 199596.

Basozainak, lanpostu libre-

ak. Natura ingurunean lan

egin ezazu. Presta zaitez. In-

formazioa doan. % 948

199596.

Udaltzaingoa, 17 lanpostu

libre. Hondarribia, Hernani,

Lasarte eta Eibarren. Pres-

ta zaitez. Informazioa doan.

% 948 199596.

ZALAIN MOTOR
Z a l a i n  a u z o a  /  B E R A /  9 4 8  6 3  1 1  5 7

URTE 1eko GARANTIA

FORD MONDEO GHIA 2.0 TDI 115
CV 5 ATEKOA
2001/06, beltza, 44.887 km, EEX4,
CC,DA, ABS+EBA, 6 airbag +IPS,klima,
Xenon,llantak, GPS nabegatzailea+ 6
CD, kristal termikoa, ispilu elektriko-
ak, asientoak kalefakzioarekin… Ga-
rantia 12 hilabete. Merke.

Ford KA 4 1.3i 60 CV 3 atekoa 2002/06,
16.446 km, EE, CC, AA, DA Airbag, 100
irratia… garantia 12 hilabete.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV fami-
liarra 2001/06, urdina, 42.114  km, EEx4,
CC, DA, klima, ABS+EBA, 6 Airbag+IPS,
llantak, Xenon, Nabegaxor GPS, 6 CD…
garantia 12 hilabete.
Ford Mondeo Ghia 2.0 TDI 115 CV fami-
liarra: 2001/03, grixa, 39.255 km, EEx4,
CC,DA, Klima,ABS+EBA,6 airbag +IPS,6
CD, Xenon,llantak, Gar. 12 hilab
Ford Focus Ghia 1.8 TDI 90 CV Familia-
rra: 1999/09, urdina, 79.106 km,EE,CC,
DA, AA, 2 Airbag… Garantia 6 hilabete.
Merke.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI 115 CV Fa-
miliarra 2002/11, grixa, 15.644 km, EE,
CC, DA, AA, ABS+IPS, 4 airbag, 5000 irra-
tia, ispilu termoelektrikoak… garantia
12 hilabete.

Ford Focus Ambiente 1.8 TDCI 115 CV 5
atekoa 2002/08, grixa, 19.655 km, EE, CC,
DA, AA, ABS+IPS, 4 airbag, 5 irratia, is-
pilu termoelektrikoak… Gar. 12 hilab.
Ford Focus Ambiente 1.8 TDI 90 CV 5 ate-
koa 2002/07, xuria, 22.195 km, EE, CC,
DA, AA, ABS, 4 airbag,5000 irratia, ispi-
lu termoelektrikoak… Gar. 12 hilab.
Ford Focus Trend 1.8 TDDI 90CV 5 ate-
koa 2000/10, grixa, 27.936 km, EE, CC,
DA, ABS, 4 airbag, 5000 irratia, llantak…
Garantia 12 hilabete. 
Ford Focus Trend 2.0i 16v 130cv 3 ate-
koa 1999/08, urdina, 78.041 km, EE, CC,
DA, AA, ABS+KT, 4 airbag, 5000 irratia,
llantak… Garantia 6 hilabete. Merke.
Citroen Xsara SX 1.9 TD 90 CV familiarra

1998/06, 86.122 km, EE, CC, klima, airbag,
irratia, garantia 6 hilabete. Merke.
2 Ford Fiesta 1.1, 2 Opel Kadett 1.7 D, Renault Ex-
press 1.6 D, eta Totota Karina2.0i, merke.merke.

IBILGAILUEN ERAKUSKETA
Bigarren eskukoak eta KM0

ETORRI, ETA ZUK ZEUK

IKUSIKO DITUZU

MOTORRA

501 Salerosketak
Opel Monterey 3.1TD In-

tercooler 4 x 4 salgai. 7 eser-

leku, 5 atekoa, erremolkea

engantxearekin. Egoera ha-

gitz onean. % 666 407214.

Mitsubishi Montero 4x4 sal-

gai. Erremolke-engantxea-

rekin eta 4 zirrika aluminioz-

ko llantekin. 1986koa. %948

453037 (eguerditan, Jesus).

Seat Cordoba TDI 90 CV

salgai, gris metalizatua. SX

seriekoa, NA-AV matrikula-

duna eta 1998koa. % 629

424577 (Migeltxo).

Trail 125 DT motoa salgai.

NA-AZ, km. guttirekin. %948

631252.

Gas-Gas TXT 280 motoa

salgai, 2002koa. Matrikula-

tua eta hagitz gutti erabilia.

% 617 613210.

Rieju RR motoa salgai, 50

cckoa. Urtebetekoa. % 948

630446 edo 635 729858.

Renault Espace salgai, NA-

AL. % 948 630708.

Audi A4 1.9 TD salgai. Ego-

era hagitz onean. Larruzko

eserlekuak. Gris metaliza-

tua. % 666 407214.

Nissan Terrano II TDI 2.6

salgai, Diesela, NA-0269-AT.

% 948 631397.

Nissan Patrol 2.8 salgai, 6

zilindrokoa, direkzio lagun-

dua. 130.000 km, 7 urte. %

943 490324 edo 619 576606.

Honda CRM motoa salgai,

125 cc, 7.000 km, 7 urte. Ma-

trikulatua. % 943 490324 edo

619 576606.

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

BOAN
TAILERRA

AUTOEN MEKANIKA 
ETA ELEKTRIZITATEA

% 948 63 06 23 • BERA

GGAANNIIXX
Tailerra

Iturlandeta, 9 • & 948 630669 • BERA

IBILGAILUEN MEKANIKA
ETA ELEKTRIZITATEA
FIAT Zerbitzua

LLLL EEEE SSSS AAAA KKKK AAAA
Herrigunetik 800 metrora dagoen etxea salgai
- Garajea, beheitiko solairua 51 m2 erabilgarriak
- Beheko solairua, 107 m2 erabilgarriak
- Bigarren solairua, 113 m2 erabilgarriak
- Tximeneta, berogailu zentrala eta lorategia.
- Ekipatua eta mobleztatua.

% 948 637281 (denda orduetan)

DDDD OOOO NNNN EEEE ZZZZ TTTT EEEE BBBB EEEE

AZKEN HIRU APARTAMENTUAK SALGAI.
17.000.000TIK GORA (BEZ barne). 
2004ko MARTXOAN EMATEKO.

ADOS INMOBILIARIA
% 948451841- 607978656

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Opel Astra, Jeep Grand Cherokee, Musso 5
atekoa, Mitsubishi Montero 5 atekoa, Opel

Combo, Golf GTI, Polo, Suzuki Grand Vitara
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN
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3434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

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

ANE TELLE-
TXEA OIARTZA-
BAL lesakarrak
urtea beteko du
azaroaren 8an.
Zorionak Berri-
zaungo familia-
ren partetik, be-
reziko Xabier
eta Jon.

JOSU DAGERRE

MARTIRENA

elizondarrak 2
urte bete ditu.
Zorionak eta
muxu bat
familiaren
partetik.

OLAIA OTXO-
TEKO DOMIN-
GUEZ irunda-
rrak 6 urte bete
ditu urriaren
10ean. Aritz eta
gurasoen
partetik 6 muxu
potolo. Aunitz
urtez.

Mexikoko
NEKANE

IRIGOIENENeri
zorionak
urriaren 5ean 7
urte bete
dituelako. 7
muxu. Nekane
eta Mª Carmen.

MIKEL

BALEZTENA

TABERNAk 3
urte beteko ditu
urriaren 23an.
Zorionak eta 3
muxu Aurtizko
familia eta
Ekiñeren
partetik.

ANE BEREAU

ETXEBERRIA

aranztarrak
irailaren 28an 3
urte bete
zituen.
Zorionak familia
guztiaren
partetik.

OIHANA

BERASATEGI

ARTIEDA

beratarrak
urriaren 16an 4
urte beteko
ditu. Zorionak
eta muxu handi
bat familia guzi-
aren partetik.

IBAN TELLE-
TXEA IRIBA-
RREN berata-
rrak 4 urte be-
teko ditu urria-
ren 29an. Zori-
onak eta muxu
bat atta, ama
eta familiaren
partetik.

ANIMALIAK

601 Emateko
Zakurkumea opari emate-

ko. Ama euskal artzain arra-

zakoa eta aita ehiza zaku-

rra. % 948 637277.

Zakurkumeak oparitzeko,

Hispan Breton arrazakoak.

% 948 631106.

Zakur xarbuxo bat opari-

tzeko Arantzan. % 658

728717.

ANIMALIAK
602 Salerosketa
Collie arrazako zakurku-

meak salgai. % 948 450563.

Zakurkumeak salgai, oila-

gor ehizako setter ingeles

arrazakoak, beren papere-

kin. % 616 059612.

Hiru urteko behi gris ele-

gantea salgai. Josetxo, Le-

sakako frontoiaren ondoan.

Etorri bertara.

DENETARIK
701 Galdu-aurkituak 
Kotxe giltza bat aurkitu da

Toki-Onako aparkalekuan.

% 948 625000.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Lineako patinak saltzen di-

tut, 39. zenbakikoak. Erabi-

li gabeak. % 619 200759.

Sukalde kalefaktorea sal-

tzeko, guti ibilia eta merke.

% 948 580812.

Remington 280 riflea sal-

gai, bere mira teleskopiko-

arekin. Merke-merke. %660

947620.

Arizkunen arkazi eta gaz-

tain piketeak salgai. %616

756359.

Agria traktorea salgai, 30

zaldikoa, trakziodun karro-

arekin. % 666 914359.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
40 antxumerendako baz-

ka salgai. Azaroaren 1etik

maiatzaren 1era. % (0033)

559542 337. Arratsetan.



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

e-Posta: betikopvc@teleline.es

4 arrazoi on PVC jartzeko4 arrazoi on PVC jartzeko

Kalefakzioan
% 35a 

irabaziko
duzu

Ez du 
pintura
beharrik

Ur eta 
haizetik

babesteko,
baita soi-

nuetatik ere

Denborak 
ez du 

aldarazten

ISOLAMENDUA

MANTENU ERREXA

HERMETIKOTASUNA

IRAUNKORTASUNA

Deceuninck markaren perfilak 
kalitaterik handienekoak dira,

Aenor eta NFren zertifikatuarekin, 
bertzeak bertze.

15 urteko
garantia.

Eskatu aurrekontua loturarik gabe 948 453 259 telefonoan edo bisitatu gure erakusketa

AteakAteak
Leihoak

Portxeak

BETIKOn era guztietako itxierak egiten ditugu, 
kolore diferentetan, baita haritz, pinu, kaoba, etabar ere

Zertarako pasa hotza, 
soluziorik dagoenean

Estalpe irekia

Estalpe itxia

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Zaharberritzeak
obrarik gabe

Aluminio eta
PVC 

zurgindegia
Fabrikanteak

garenez
preziorik
onenak

eskaintzen
ditugu

Kontraleihoak
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