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Baztandarren
Biltzarra
Hogei orga karrikaratu ziren Baz-
tandarren Biltzarrean. Tiburtzio
Arraztoa, Txuma Prim eta Juan-
jo Atxa omendu zituzten, pilota-
ren alde egindako lanarengatik.2004ko uztailaren 29a • XXIV. urtea

379

23Ander Rodriguez
igerilari bikaina
Aste hondar honetan Bartzelonan
jokatu den Espainiako igeriketa
txapelketan parte hartu du 16 ur-
teko beratarrak. Aitzinetik, Gi-
puzkoa eta Euskadikoan aritu zen.
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Joseba OLAGARAI
Etxebizitza libreen prezioa hagitz

garestia da gazte batendako eta ba-
bes ofizialeko etxebizitzak egiteko lu-
rrik ez dute Udalek. Gauza batenga-
tik edo bertzearengatik zaila egiten
zaie gazteei etxebizitza erostea, bai-
ta errentan hartzea ere. Bakarka ezi-
nezkoa da, bikotearekin ere nahiko
lan eta batzuk lagunartean hartu be-
har izaten dituzte etxebizitzak, ikasle
garaia gogoratuz. Ramon Etxebeste,
Doneztebeko alkateak aipatu digu-
nez, «etxeen prezioak garestiak dira,
baina orain pisu aunitz egiten ari di-
ra hemen eta araberan, Donostia edo
Iruñarekin konparatuz, merkeak dira
oraindik. Halere, gazteendako nahi-
ko garestiak dira.Etxeak egiteko lurra
behar da eta guk lur aunitz ez dugu.

Arazo larria da azken boladan etxebizitzarena. Gazteak
arrenkura dira gaur den egunean irabazten duten soldatarekin
nekez erosten ahal dutelako etxebizitzarik eta errentan
hartzeko ere hagitz garesti daudelako. Azkeneko lau-bortz
urteotan prezioetan igoera ikaragarria ikusten da, batere
normala ez dena. Erosterakoan %100 baino gehiago igo dira eta
errentak ere izugarri garestitu dira. Dagoen eskaintzak ez du
asetzen etxebizitza berrien eskaria. Egoera hau orokorra da,
herri guztietan gertatzen dena, eta horren erretratoa egiteko
eskualdeko zenbait alkate eta hirigintza zinegotzirekin bildu
gara. Argi eta garbi dago jendearen kezka handia dela.
Momentuko errealitatearen argazkia ez da batere polita, eta
udalen aldetik egiten diren ahaleginak ez dira gazteen eskaria
asetzeko modukoak. Arazoaren zergatia, udal agintarien iritziz,
babes ofizialeko etxebizitza berriak egiteko lur faltan dago.

ETXEBIZITZAREN AFERA ESKUALDEAN

Prezio garestiak eta lurrik eza dira
etxebizitza lortzeko traba nagusiak

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Iruña edo Donostiarekin konparatuz gero, etxebizitzen prezioa merkea da hemen, baina halere, gazteek nekez eros-
ten ahal dute etxebizitza.



Udaletxetik bada proiektu bat babes
ofizialeko hamabi pisu egiteko. Orain-
dik ez da hasi, baina asmoa hor da-
go». Berako Udalean hirigintza plana
onartu zen eta Nafarroako Gobernuak
berriki onartu du. Orain, etxebizitza ko-
lektiboak egin ahal izanen dituzte, Jon
Abril hirigintza zinegotziak aipatu di-
gunez: «Behin plana onartuta estra-
tegia bat planteatu beharko da, ikusi
lur jabeek zer prestutasuna duten etxe-
ak egiteko edo lurra saltzeko eta ber-
tzenaz legeak ematen dizkigun ma-
kuluak erabili. Orain arte babes ofi-
zialera bideratutako etxebizitzen ko-
purua guttienez  %15ekoa baldin ba-
zen, hemendik aitzinera %25a izanen
da babes ofizialeko etxebizitza eta  ber-
tze %25a tasatua edo paktatua dei-
tzen dena. Horrekin etxebizitzaren pre-
zioa jautsi nahi da edo bederen mer-
keago paratu zenbait jenderen esku-
ra egoteko. Horrek lagunduko du le-
hendabiziko etxebizitzaren bila dabi-
len jendeari edo alokairuan dagoena
eta etxea erosi nahi duenari aukera
emanen dio sarbide errexagoa izate-
ko. Gero, gure kezketako bat zen alo-
kairuko etxebizitza eta horretan uste
baino arazo edo traba gehiagorekin
gaude. Batetik, etxebizitza eskaintze-
ko udalak erosi beharko luke. Horrek
inbertsio haundia ekarriko luke, le-
henbizi pisua erosi, gero kontrolerako

nahiko mekanismo zailak ditu jarrai-
pena egiteko eta horrek denak egoe-
ra zailtzen du, udalaren egungo ego-
era ekonomikoak ez du inongo auke-
rarik ematen horrelako inbertsio erral-
doietan sartzeko».

BIZTANLE KOPURUA IGOTZEKO
EDO MANTENTZEKO SAIAKERAK

Jakina da azken urteotan herri tti-
kietatik handietarako edo hiriburueta-
rako emigrazioa ikusi dela gure he-
rrietan. Lana eta zerbitzuen bila doaz
gazteak eta joera hori gelditzeko eta,
ahal dela, jendea herrira itzultzeko as-
moa izaten dute udalek proiektu ez-
berdinekin. Lesakan, adibidez, 2.700
biztanle eskas daude gaur egun eta
garai bateko 3.400 ingurura ailega-
tzea da udalaren xedea eta horreta-
rako 400 etxebizitza baino gehiago
eginen dira, alkateak jakinarazi digu-
nez: «Babes ofizialeko etxebizitzak
egiten hasteko lizentzia emana da asi-
lo inguruan. Bertze aldetik, Landaze-
laian lurren erosketa egiten ari dira,
hemendik urte bete edo bi urtera proiek-
tua egin eta sei-zortzi urtean, 250 bat
etxebizitza eginen ziren. Hori pisuei
dagokienez. Badira bertze proiektu ba-
tzuk familia bakarreko edo bi familia-
ko etxebizitzak egiteko, bat Alkaiagan
40 etxebizitzarekin, bertzea Izotzal-
dean 22 etxebizitzarekin. Alkaiagan,

pisuak ere egin nahi dira, tunelaren
eta Estazio etxearen ondoan, hor ate-
ratzen dira 96 bat pisu, erdiak babes
ofizialekoak eta bertze erdiak libre. Ho-
riek martxan daudezin proiektuak di-
ra». Beran, Agerra auzotik herrirako
eramuan etxeak egiteko asmoa dago:
«Hirigintza planaren arabera –dio Jon
Abrilek– Babes ofizialeko 80 etxebizi-
tza dira, pisu libreak bertze hainber-
tze, baina badira familia bakarreko edo
bi familiako etxebizitzak ere. Herrian
badira bertze eremu batzuk etxebizi-
tza tipologia ezberdinak eraikitzen ahal
direnak. Hori plano batean marrazten
da non egiten ahal den, gero estudio
zehatzagoekin zer motako etxeak eta
zenbat egiten ahal diren erabakiko da.
Planak Berako egoera bat irudikatzen
du, non eta nola egiten ahal diren etxe-
bizitzak. Horrek ez du erran nahi de-
na garatuko denik, are guttiago dena
aldi berean eginen denik. Plan horren
arabera hurrengo urteetan Berak haz-
kunde handia edukiko luke eta horrek
ondorioak edukiko ditu populazio igo-
eran ere. Bistakoa da eskualdeko he-
rririk haundiena dela, errepidea ho-
betzera doaiela eta Irundik komuni-
kazio sare ona izanen dela eta horrek
estrategikoki leku garrantzitsuan pa-
ratzen ahal duela Bera. Horren baitan
egonen da zenbat etxebizitza egin».
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EGOERA HOBETZEKO ITXAROPENIK EZ
Han eta hemen babes

ofizialeko etxebizitzak, pak-
tatuak edo libreak egiten ari
dira eta egiteko asmoak ba-
daude. Dena den, etxebi-
zitzaren egoera orokorra
aunitz hobetuko den itxa-
ropen haundirik ez dute udal
agintariek. Jon Abril bera-
tarrak dioenez, «nik ez dut
egoera aunitz  hobetuko den
itxaropen haundirik. Nahi
nuke horrelako neurri ze-
hatz batzuen bidez, etxe-
bizitza sozialak bultzatuz
eta, zenbait jenderentzat
errexagoa izatea etxe ba-
terako sarbidea, baina az-
keneko aldian aditzen de-
na, etxeen prezio izugarri
jautsiko dela eta gisakoak,
ez dut sinisten. Gainera, le-
geak berak ez du hori au-
nitz errazten. Azkenean, lu-
rraren espekulazio ikara-
garria dago, eta horrek era-
gina du pisuaren prezioan.
Herri ttikietan igual ez hain-

bertze, baina hirietan etxe-
bizitzaren kontura zenbait
lur jabek eta enpresek ne-

gozio ikaragarria egin dute
eta horrek ondorioa izan di-
tu herritar guziengan etxe-

bizitzaren prezioan. Itxaro-
pentsu izateko arrazoi haun-
dirik ez dut ikusten».

ARGAZKIA: XAN HARRIAGUE

Etxebizitzen prezioa jautsiko dela diote batzuk, baina oraindik ez da horrelakorik so-
matzen inguru honetan.



Nola ikusten duzue etxebizitzaren
arazoa?
Arazoa nahiko larria da momentu ho-
netan Beran. Alde batetik etxebizitza
gutti dagoelako, bai alokairuan, bai sal-
mentan eta dagoena hagitz-hagitz ga-
restia delako. Azkeneko lau-bortz ur-
teetan izan duen igoera izugarria izan
da, batere normala ez dena, %100etik
goitikoa erosteko etxebizitzan eta alokai-
ruak ere izugarri garestitu dira. Horren
aitzinean zerbait landu nahi genuke bai-
na bi oztopo nagusi topatu ditugu: ba-
tetik, Berako hirigintza plan berria in-
darrean jarri aitzinetik, pisuak edo etxe-
bizitza kolektiboak deitzen direnak era-
bat geldituak zeuden. Orain, Nafarro-
ako Gobernuak onartu egin du eta Bo-
letinean agertzen denean, plan berria
indarrean sartuko da eta egoera alda-
tuko da. Bertze alde batetik, udalak ez
du lurrik herrian bertan eta hori muga
handia da etxebizitza politika bat ga-
ratu ahal izateko. Bi errealitate horie-
kin hirigintza planak  ematen dituen au-
kerak baliatu beharko ditugu. Udalak
hor baditu zenbait tresna, babes ofi-
zialeko etxebizitzak edo publikoak ba-
tez ere bultzatzeko.
Zer egiten ahal du Udalak arazo ho-
ri moldatzeko?
Udalak ez du lurrik eta lurrik ez duzu-
nean zaila da politika bat sustatzea. Lu-
rra baldin bagenuen, promozio bat es-
kaini ahal izanen genuke. Ez denez gu-
re kasua, legeak uzten dizkigun bide-
etatik aukera ezberdinak daude, lurra
urbanizatuz eta jabeei nolabait etxeak
eginaraziz. Babes Ofizialeko etxebizi-
tzak eginen diren lekuan bertzelako
etxeak ere joanen dira.
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Nola ikusten duzue etxebizitzaren
arazoa?
Behar handia dagoela ikusten dugu.
Badira urte batzuk saiatzen ari garela
babes ofizialeko etxebizitzak egiten.
Azkenekoak duela urte bat terdi eman
ziren, gasolindegia eta Villa Isabel ar-
tekoak. 43 etxebizitza egin ziren. Ho-
riek saldu ondotik ere jende kopuru han-
dia etxebizitzarik gabe gelditu zela iku-
sirik, udaletxetik joan den urteko abuz-
tu eta irailean inkesta bat egin genuen,
Lesakan zenbaterainoko beharra ze-
goen ikusteko. Inkestaren arabera 90
eskaera inguru zeuden eta aitzinera
segituz bertze proiektu bat dugu, da-
goeneko adjudikatu eta berehala hasi-
ko dena obretan. Lehengo erresiden-
tzia zaharrean, Osasun etxearen pa-
rean eginen da.
Zer egiten ahal du Udalak arazo ho-
ri moldatzeko?
Jendea norbaitekin harremana izaten
hasten denean eta gurasoen etxetik
ateratzeko gogoa hasten denean, etxe-
bizitzaren kezka sortzen da. Bitartean
gazteek ez dute etxebizitza behar han-
dirik somatzen. Lesakan urte aunitz
izan zen pisurik egin gabe eta etxebi-
zitza behar handia zen. Baina hemen-
dik aitzinera, datozen zortzi-hamar ur-
tetan hori betetzeko ez dugu arazorik
izanen dauzkagun proiektuekin. Lesa-
kako biztanle kopurua jausten aritu da
azkeneko urteetan eta berriz ere, ga-
rai bateko 3.400-3.500 biztanleak be-
rritu beharko liratekeela uste dugu. Ho-
ri lortzen saiatuko gara, ikusirik ingu-
ruko herrietan industria mugitzen ari
dela, errepideak moldatzen ari direla,
Gipuzkoatik hurbil gaudela…

“Eskuartean dauzkagun
proiektuekin Lesakak
garai batean zituen 3.500
bizilagunak berrituko
duela uste dugu”

J.F. MITXELENA Lesakako alkatea

“Berako Udalak ez du
lurrik herrigunean eta
lurrik ez duzunean zaila
da etxebizitza politika bat
sustatzea”

Jon ABRIL Berako Hirigintza zinegotzia

Nola ikusten duzue etxebizitzaren
arazoa?
Etxebizitzarena arazo haundia da, ba-
tez ere dauzkaten prezioengatik. Bizia
nola dagoen eta hilabetean irabazten
den diruarekin soluzio zaileko arazoa
da. Gaur egun ikusi da etxebizitza zer
preziotara joan den eta gazte batek
duen irabaziarekin etxe baten jabe iza-
tea zail da. Herri honetan eta oroko-
rrean nahiko arazo da hori. Prezioek
gorakada ikaragarria izan dute. Etxa-
larren ere ageri da egoera hori. Gaz-
teen aldetik eskaera eta nahia bada,
dudarik gabe, baina gaur egun ez du-
gu beraiek behar duten etxebizitza ho-
ri eskaintzerik. Etxebizitza batzuk egi-
ten ari dira, baina adosatuak edo bi fa-
miliako horietarik dira eta horiek pre-
zio altuan ateratzen dira. Gazte ba-
tendako ezinezkoa da horiek eskura-
tzea.
Zer egiten ahal du Udalak arazo ho-
ri moldatzeko?
Udalak lehenbiziko egiten ahal duen
pausua bere planeamenduan babes
ofizialeko etxebizitzak egiteko lurra ka-
lifikatzea da. Hortik sortzen dira gero
babes ofizialeko etxebizitzak, lur ho-
rrek badituztelako baldintza batzuk, pre-
zio mugatuak… hori da udalak egiten
ahal duena. Orain 12 etxebizitza egi-
teko proiektua dugu eta laburki hasiko
dira. Aspaldixko egiten hastekoak zi-
ren, proiektua hor dago duela hiru ur-
tetik, baina afera batengatik edo ber-
tzearengatik gibeleratu da. Enpresa ba-
tek egitekoa zuen, baina desegin zen
eta orain Lesakako Etxartek hartu du
proiektua eskutan, lurra erosi eta abu-
do hasiko da lanean. 

“Gazte batendako
ezinezkoa da orain
eskaintzen diren familia
bakarreko edo bi familiako
etxebizitzak erostea”

Jose Mª MAIA Etxalarko hirig. zinegotzia
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Egia erran
Herria Aintzineraren

izenean, Iban Maiak si-
natutako idatziari eran-
tzunez, talde honek Uda-
lan aurkeztutako mozio-
ari eman genion eran-
tzuna publikoki agertze-
ko beharrean aurkitu ga-
ra, erantzuna eman ez
izana leporatzen digute-
lako.

Maiatzaren 13an
(1402. sarrera Erregis-
tro Orokorrean), jaso zen
akordio proposamen bat
“apartheid politikoa”ren
kontrakoa, Herria Ain-
tzineraren izenean.Horri
buruz, Udalan ordezka-
ritza dugun taldeok ekai-
naren 11an ospatutako
osoko bilkuran erantzun
bat eman genion, eta pro-
posamen alternatibo bat
aurkeztu genuen Herria
Aintzinera bertan zego-
larik.

“EAJ-PNV / EA 
ETA ONIN TALDEEK
ADOSTUTAKO 
MOZIOA.
SARRERA:

1– Jakitun izanik aniz-
tasuna gure gizartearen
ezaugarririk aberasga-
rrienetako bat dela, udal
taldeek publikoki eska-
tzen dugu errespetatu
dadila aukera politiko
guztiek beren ideiak adie-
razteko duten eskubidea.

2 – HERRIA AINTZI-
NERAren parte hartzea
galarazteko egindako
saiakerak salatu nahi di-
tugu, kalte larria eragi-
ten baitiete berdintasun,
aniztasun eta sufragio
unibertsalaren printzipio
demokratikoei. Gure us-
tez, politikan parte har-
tzeko eskubidea biziki-
detza arazoak kudea-
tzeko lehentasunezko
baliabide demokratikoa
da, eta ezin onar deza-

kegu eskubide hori mu-
rriztea.

3– Mozio hau izen-
petzen dugunon ustez,
bakea eraikitzeko beha-
rrezkoak dira gizartean
errotuta dauden sentsi-
bilitate politiko guztiak.
Ilegalizazioak berarekin
dakar normalizaziorako
eta bakerako beharrez-
koa den sektore politiko
bat kanpoan uztea eta
horrek elkarbizitza  urra-
tu eta bakerako bideak
bilatzen lagundu partez,
herritarren arteko ga-
tazka eta sumindura sus-
tatzen ditu.

4– Udal honek lege-
ak dioena bete behar du,
eta gainera Herria Ain-
tzinerak planteatzen
duen 182. Artikuluaren
formula ezin da eskatzen
duten bezala aplikatu, ai-
patzen den zerrenda ho-
rietan beraien izenak ez
daudelako.

5– Beste aldetik, udal
funtzionamenduan par-
te hartzeko eskubidea
duzuela badakizue. Etor-
tzea zuen esku dago.

HORREGATIK 
AURKEZTUTAKO 
MOZIOTIK HAU DA
ONARTU GENUENA

1– Udal honek, tris-
turaz gogoratu eta ozen-
ki salatzen du, duela ur-
tebete Madrilek gure he-
rriaren eta herritarren es-
kubide politikoak urra-
tzeko egindako saiake-
ra. Zoritxarrez, ez lehe-
na eta azkenekoa ere
izanen ez dena.

2– Udal honek, herri-
tar oro eskubide zibil eta
politiko guztien subjetu
dela aldarrikatzen du. Era
berean, Euskal Herritar
orori dagokigu gure he-
rriaren etorkizuna era-
bakitzea, eta hori lortze-
ko eta benetako demo-
krazia bat lortzeko al-
derdi politiko, sindikatu,

gizarte eragile eta insti-
tuzio guztiei elkarrizke-
ta eta konponketarako
konpromisoa eskatzen
die.

Argi geldi tzen da
erantzun bat eman ge-
nuela, beraien gustokoa
ez bada ere, bainan gu-
re erantzuna da. Ezin du-
gu gure gain hartu bes-
teen erabakiak eta joka-
erak. Gure erabakien eta
jokabideen erantzunle-
ak gara eta eztabaida
hau bertan utzi behar du-
gula argi utzi nahi dugu.
Lesaka denon inplika-
zioa eta laguntza behar
du. Herriaren alde lana
egin nahi baduzue ba-
dakizue nun gauden eta
zer egin behar duzuen.

Lesakako EAJ/PNV-
EA eta ONIN taldeak

Sanferminak
Besten balorazioa po-

sitiboa egin bidenabar,
eskerrak eman nahi diz-
kiogu antolakuntzan ari-
tu den Besta Batzorde-
ari eta hainbat lanetan
laguntza eskuzabala
eman duten herritar ano-
nimo guztiei.

Pentsatzen genuen
bezala, aurten bistan gel-
ditu da adin eta sektore
guztietako zenbat eta he-

rritar gehiagok parte har-
tu bestak prestatzen, or-
duan eta besta hobeak
izaten direla. Programa-
ko aktibitateetan agertu
den jende guztiak hori-
xe erakusten du.

Gorabehera  batzuk
ere izan dira, portada jen-
deartean hautatzeari
egindako boikota, adibi-
dez. Euren botoarekin
123 pertsonek hautatu
nahi izan zuten besteta-
ko portada, baina azke-
nean, botoemale baino
boto gehiago zeudenez,
hautaketa baliorik gabe
utzi behar izan genuen.
Hala ere, saiakera ez da
alferrik izan, eta heldu
den urtean berriz ere par-
te hartzeko gonbitea egin
nahi dizuegu hemendik.
Espero dugu heldu den
urteko emaitza ona iza-
tea. 

Negatiboa izan da ere
Joseina Etxeberriaren
Diskofestarekin gertatu
dena, jende multzo ba-
tek ez baitu onartu Bes-
ta Batzordearen eraba-
kia. Batzordeak herrita-
rren partehartzea hobea
eta handiagoa izateko
antolatzen dira, eta lan-
taldeetan hartzen diren
erabakiak errespetatu
beharrekoak dira, ados
egon edo ez. Funtsez-
koa da lantaldean har-
tutako erabakiak erres-
petatzea, norbera erres-
petuz tratatua izatea nahi
baldin bada.

Besta Batzordean
parte hartzera animatu
nahi zaituztegu, gauza
jakina baita jende gehia-
goren partaidetzarekin
errazagoa izanen dela
gusto eta gogo desber-
dinekin asmatzea.

Esker mila eta nahi
duzuen arte.

Lesakako 
Kultur Batzordea 
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Amets bat?
Ikasten eta igeriketan segitzea eta biak
ahalik eta hobekien egitea.
Hondartza edo igerilekua?
Igerilekua urte guztian eta hondartza
neguan, entrenatzeaz bukatzean.
Uda edo negua?
Biak gustatzen zaizkit, baina udako
eguraldia nahiago dut.
Zer dute Berako bestek bertze edo-
zein bestek ez dutenik?
Nere herriko bestak direla eta aunitz
gustatzen zait gaue-
kogiroa. Egunez
ere bai, eh!
San Esteba-
neri zer es-
katzen diozu
aurten?
Eguraldi ona
egi-

tea, denek ongi pasatzea eta jendea
etortzea.
Kukaña azpiko putzuan igeri egi-
teko asmorik bai?
Urtero ateratzen naiz eta beti bota-
tzen naiz kukañatik. Aurten ere, nos-
ki
Egun guzia uretan ematen duen mu-
til batek besta egiteko ere ura eda-
nen du, ez?
Ura bai, baina zerbait gehiago ere bai:
kas limon eta horrela.
Ostatuan jende artean igeri gustu-
ra ibiltzen zaren horietakoa zara?
Bai, bai… hori ere gustatzen zait, nos-
ki.
Besta hauetan Berako igerilekura
egunez igeri egitera edo arratsez
neskarekin?
Egunez igeri egitera ez naiz etorriko,
denboraldia bukatu dut eta. Neskare-

kin ez dakit honaino ailegatuko
naizen (irriak).

Besta hauetan dantza Gure
Txokoa dantza taldearekin

edo arratsean bakarka?
Lehenbiziko festibalean

Gure Txokoarekin eta
gauez bakarka edo la-
gunekin, posible den

bezala.
Igerilekuak udarako di-
ra?
Bertzeentzat igual bai, ne-
retzat urte osorako dira.

• 11 GALDERA LABUR•

«Bestelako mundu bat
posible dela uste dut
nik, eta liburuan
antzeman daiteke hori.
Ez da liburu
panfletarioa, baina
interesatzen zaidan gai
bat da. Antropologia
ikasketak egiten hasiko
naiz orain. Sistema
honek xurgatu egiten
gaitu, baina oraindik
ere pertsona garela
sentiarazten diguten
gauzak baditugu.
Egiten dugun lana
egiten dugula ere,
espresiobideak hor
daude».

Hasier LARRETXEA
Arraiozko idazlea
Berria 2004-07-17

«Pilotari bezala egiten
joan naizela uste dut,
Lanbide guzietan ikasi
egiten da denbora
pasatzen den neurrian
eta nik ere pilota
guttiago galtzen ikasi
dut. Beharbada orain
segurtasun
haundiagoa ematen
dut».
«Enpresen artean
ezberdintasunak
badira, baina
azkenean guzietan
kantxara irabaztera eta
balio duzuna
erakustera atera behar
duzu».

Iñaki OTXANDORENA
Oronoz-Mugairiko pilotaria
GARA 2004-07-21

Berria 2004-07-17

• PRENTSATIK BILDUTAKOAK •

Ander RODRIGUEZ KORTA
Berako igerilaria

abokatua
Altzate 17 • BERA •  & 948 630 763

Alberto RETEGIAlberto RETEGI

SOULE
Hileta artea

Tel: 948 453444 • 629 659583
ARIZKUN

«USOA»
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena
Tfnoa: 948635214

ETXALAR Jatetxea - Ostatua
Hotela - Trinketea

Menu BerMenu Bereziakeziak
Braulio Iriarte
ELIZONDO

& 948 581807 • 948 581853

MAIXAN ETA VÉRONIQUE

SARA • TEL 0559542519
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ttipi-ttapa
Arkupeak erretira-

tuen elkarteak abuz-
tuaren 5ean Aralarko
San Migel baselizara bi-
daia antolatu du. Izen
ematea uztailaren 14tik
24ra egin behar zen eta
horretarako 25 euro or-
daindu behar ziren. Au-
tobusen irteera ordute-
gia izena eman ondotik
jakinaraziko da. 10:45ak
aldera ailegatuko dira
autobusak Aralarrera.
11:00etan Meza Sain-
dua izanen da eta gero
norberak nahi duena
egiteko asti pixko bat
izanen da. 13:00etan
aterako dira autobusak
Gorraiz aldera, bertan
14:30etan izanen bai-
tute bazkaria honako
menuarekin: terrinak eta
txigorkien dastatzea,
Gorraiz fritu ezberdinak,
baratzeko barazki-me-
nestra, txangurro gai-
nerrea, arkume errea
bere saltsarekin eta idia-
zabal saltsa, ostopila
bainila kremarekin, ma-
gurdi sorbetea eta txo-
kolate karraskatsua.
Edateko Señorio de Sa-
rria gorria eta beltza, ka-
ba, ura, kafea eta liko-
reak izanen dituzte.
17:00etatik 20:00etara
dantzaldia izanen dute
leku berean, etxera itzu-
li aitzin.

Bertze aldetik, iraila-
ren 15etik 24ra Katalu-
niako Kosta Bravara,
L'Estartit ingurura bidaia
eginen dute Arkupea-
keko erretiratuek.

Irailaren 15ean, goi-
zeko 6:30etatik abiatu-
ko dira irunetik, bidean
bazkaldu eta L'Estarti-
teko Panorama hiru iza-
rreko hotelera ailegatu-
ko dira. Hotela hondar-
tzatik 30 metrora dago
eta pizsina klimatizatua
dauka. L’Estartiten dau-
den bitartean zenbait
txango aukeratu behar-
ko dituzte, izan ere Cap
Roig-Palls-Monelillise-
ko lorategi botanikoa,
Erdi Aroko herriak, An-

puriaseko hondakin ar-
keologikoak, Lescalako
antxoa dastatzea, Pa-
lau Satozeko baserriko
tresna zaharren muse-
oa, La Bisbaleko zera-
mika, Figereseko Dali
Museoa, Roses, Anpu-
ria Brava, Gironako au-
zo zaharra, Kadakes,
Bañolas, Palamos, Pla-
ya de Aron erosketak,
L’Empordako hezeto-
kien parke naturala,
Ullastreteko herriska
iberikoa, gaztelua, Olo-
teko Garotsako sumen-
di eremua edo Medes
irlen barna itsasontzian
itzulia egiteko modua
izanen baita. Beharba-
da Bartzelonako Foru-

mera ere joanen dira,
baina ez da segurua.

Itzuleran, Pilarika
agurtu bidenabarkoan
Zaragozan bazkalduko
dute.

Bidaiaren prezioan,
autobusa eta lekuak
ikusteko eginen diren bi-
daien berenduak sar-
tzen dira. Sarrerak eta
Medes irletako itsas ibi-
laldia, ordea, norberak
ordaindu beharko ditu.
Honela, hotelean pen-
tsio osoa logela bikoi-
tzean 420 euro gosta-
ko da. Bakarkako loge-
la izanez gero, 525 eu-
ro gostako da. Izen ema-
tea uztailaren 23an egin
behar zuten.

ttipi-ttapa • herriz herri
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Hostala

14 logela, 
bainu eta TBrekin

Aralar eta Costa Bravara bidaiak
prestatu ditu Arkupeak elkarteak
Abuztuaren 5ean San Migel bisitatu eta Gorraizen bazkalduko dute

ADINEKOAK

ttipi-ttapa
Ekaina akabailan 488

lagunek emana zuten
izena Doneztebeko En-
plegu Bulegoan, maia-
tzean baino 17 guttia-
gok. Langabetu horie-
tatik 289 emakumeak zi-
ren eta 199 gizaseme-
ak, beraz hilabeteko 17
lanpostuak gizonentzat
izan dira, maiatzean 289
emakume eta 216 gizon
baitzeuden lanik gabe.
Honela, joan den hila-
betean %3,4 jautsi zen
langabetu kopurua oso-
tara eta gizonen kasuan
%7,9. Urtea hasi zene-
tik 132 pertsona guttia-
go daude langabezian
eskualdean, izan ere ur-
tarrilean 620 langabetu
zeuden (258 gizon eta
362 emakume). Lan
merkatua %21,30ean
hobetu dela adierazten
du datu horrek. Eskual-
deko langabezia kopu-
ru haundiena 2000ko
otsailean eman zen, 695
langabeturekin eta tti-
kiena urte bereko ekai-
nean, 471 langabeture-
kin.

Ekainean 488
langabetu
zeuden
Doneztebeko
INEMen

LANA

Aralarrera bisita eginen dute jubilatuek abuztuaren 5ean.
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Amaia eta Ainhoa
Besten inguruan  are-

to-futbol txapelketa an-
tolatu zuen hainbat ur-
tez Baietz peñak. Lan
horretaz aspertu eta utzi
egin zuen duela bi ur-
teko txapelketaren on-
dotik. Beraz, joan den
urtean ez zen txapelke-
tarik izan, baina aurten
Gazte Asanbladak le-
kukoa hartu eta futbito
txapelketa antolatu du.
Auto istripuan hil zen
Imanol Zubieta «Fash»
Memoriala izena hartu
du txapelketa honek.
Guztira hamar taldek
eman dute izena eta ja-
danik hasiak dira parti-
duak jokatzen. Bi talde-
tan multzotu dira ekipo-
ak eta ligaxka moduan
aritu dira hilaren 28a bi-
tartean.  Multzo bakoi-
tzetik lehenengo bi sail-
katuek uztailaren 28an
finalerdiak jokatuko di-
tuzte, hurrengo egune-
an final nagusia izanen
delarik.

Akabera ona emate-
ko, partaide guztiek eta,
nahi duen bertze edo-
zeinek, Zubiondo jate-
txean antolatu duten afa-
rian parte hartuko dute
eta bertan eginen da sa-
ri banaketa. Antolatzai-
leek ohiko lekuetan sal-
gai jarri dituzte afarira-
ko txartelak 12 eurotan.

Futbito txapelketa antolatu du
Gazte Asanbladak lehen aldiz
Imanol Zubieta «Fash» Memoriala izanen da

Ane Bergara Espainiako selekzioarekin
Ane Bergara gazte beratarra Europako emakumezkoen «sub-19» hirugarren
txapelketarako deitua izan zen ekainaren bukaeran. Prestakuntza fasea Vi-
llalongan egin du Espainiako selekzioarekin uztailaren 5etik 25era bitarte-
an eta orain, abuztuaren 9a arte Eurocopa jokatuko du. Uztailaren 25ean Ma-
drilen elkartu zen ekipoarekin. Ane orain Helsinkin (Finlandia) dago Euro-
pako azken fasea jokatzen eta Finlandia, Alemania eta Suitzako nesken kon-
tra aritu beharko da Espainiako selekzioarekin. Estatuko selekzioa hagitz
talde onarekin doa Finlandiara (30 gol sartu dituzte sailkapeneko sei parti-
dutan) eta emaitza politak lortzeko asmoarekin doaz. Ane Bergarak konta-
tuko digu etxera bueltatzen denean.

BERA
Erakusketa
Abuztuaren 1a arte za-
balik izanen da Luis de
Vera margolariaren era-
kusketa. Astelehenetik
larunbatera ikus ahal
izanen da Kultur Etxe-
ko erakusketa gelan,
10:00etatik 14:00etara
eta 16:00etatik 19:00e-
tara. Igandean, aldiz,
goizez bakarrik egonen
da irekia, 10:00etatik
14:00etara.

Matxainetik 
ur-hartzea
Nafarroako Gobernuko
Toki Administrazio de-
partamentuak 27.537
euroko dirulaguntza
eman dio Udalari, Ma-
txain errekatik ur har-
tzea egiteko. Aurrekon-
tu osoa 41.565 eurokoa
da eta gaur egungo ur-
hartzea moldatuko da.
Lan honekin, udan iza-
ten diren ur-hornidura
arazoak moldatuko di-
rela uste du Helena San-
testeban alkateak.

Besta aitzinetik
ere ekitaldiak
Berez Sanestebanak
abuztuaren 2ko altxa-
feroarekin hasten badi-
ra ere, aitzineko aste-
buruan ere izanen da
zer ikusi. Larunbatean,
uztailaren 31n plater ti-
raketa eta Iparraldeko
dantzak ikasteko auke-
ra izanen da Patxi Pe-
rezekin. Arratsean He-
rriko Etxeko Plazan kon-
tzertua eskainiko du
Carlos Piñuela y su son
taldeak. Igandean, hau-
rrentzako puzgarriak
igerilekuan eta 15:30-
etan 4x4 autoen ikuski-
zuna antolatu da Pos-
tasen.

FLASH

Foruen Plaza 1 • & 948 631155 • BERA

ANSONEA jatetxea
Eguneroko menua eta karta

Asteburu eta jai egunetan menu
berezia

Rafa
600 819 640

Eztegara 26, 2.C - BERA

arropak • maindireak
Mantak • nordikoak 

toallak • kortinak
Alfonbrak

Altzate, 5 • & 948630083 BERA

GOYAGOYA



Aitor AROTZENA
Ez da Sanferminen

ondoko hamabortzaldia
berriak sortzeko –eta
idazteko– tenorerik one-
na. Besten ondotik lo-
zorroan sartzen dira he-
rria eta herritarrak eta
normalki igerilekuetara
jo behar izaten da mu-
gimendu eta berri bila.
Dena den, aurten udal
igerilekuan proposatu-
tako igeriketa ikastaro-
rik ez da eginen, jende
guttik eman duelako ize-
na. Beraz, norbere gi-
sara igerian, saltoka edo
eguzkia hartzen ari di-
renak bertzerik ez ditu-
gu topatuko uda hone-
tan. Ondoan, Mastegi
futbol zelaian udako fut-
bol campusetan ikusi di-
tugu gaztetxoak. Uztai-
lean ohiko campusa izan
da eta abuztuko bi as-
tetan, 8tik 14ra eta 15etik
21era, lehen aldiz egi-
nen den euskal campu-
sekoak arituko dira.

Uztail honetan zer-
bait azpimarratzekotan,
nazioartetik etorritako
dantzarien saioak azpi-
marratu beharko geni-
tuzke. Sanferminen ai-
tzineko aste hondarre-
an Galiza, Katalunia eta
Eskoziatik etorritakoak
ikusteko modua izan ge-
nuen eta joan den as-
teburuan, Bielorrusiako

Chabarok, Greziako He-
lidonaki, Behobiako
Eraiki eta Lesakako Tan-

tirumairu dantza talde-
koak izan ziren, jaialdi
ikusgarrian. Lehen al-

diz izan dugu herrian ho-
rrelako jaialdia, baina ez
al da azkenekoa izanen!

UTZITAKO ARGAZKIAK

“Helidonaki” ume eta gazteen dantza tradizionalen taldea 1996ean sortu
zuen Hungariako Greziar Elkarteak, sustrai greziarrak dituzten umeei beren
guraso eta aiton-amonen herrialdeko ohitura eta folklorea erakusteko. Cha-
barok taldea 1986an sortu zen Minsk Palacen.

ttipi-ttapa • herriz herri

2004/07/29 • 379. zbk. 

10

Nazioarteko dantza jaialdi ikusgarria
ikusgai izan zen uztailaren 24an
Bielorrusia, Grezia eta Behobiako taldeak aritu ziren, herrikoarekin batera

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

Tfnoa: 948 637 127
LESAKA

EERRRREETTEEGGIIAA

Gasoila etxera eramaten dugu
Tel. 948 63 74 60 31770 Lesaka (Nafarroa)

Tantirumairu
ikastola eta
Irain
eskolako
garbiketa
lanak
lehiaketara

Iraila arte ateak
itxiak izanen dituzte
Irain eskolak eta Tan-
tirumairu ikastolak, bai-
na 2004-2005 ikastur-
tean bi ikastetxe horien
instalazioak garbitze-
ko eta zabor bilketa egi-
teko kontratuak lehia-
ketara atera ditu Uda-
lak.

Irain eskolakoa har-
tu nahi duenak abudo
mugitu beharko du, uz-
tailaren 30ean, 13:00-
etan akautuko baita
proposamenak aur-
kezteko epea. Aurre-
kontua 20.404 eurokoa
da, BEZ barne. Adju-
dikatzeko era proze-
dura negoziatua iza-
nen da, prentsan ira-
garri gabe.

Bertze aldetik, Tan-
tirumairu ikastolaren
garbiketa eta zabor bil-
keta lanak hartu nahi
dituenak abuztuaren
9ko eguerdiko 13:00ak
arteko epea izanen du
proposamenak aur-
kezteko. Aurrekontua
9.724,22 eurokoa da.
Bi kasuetan, lehiake-
taren baldintzak inte-
resdunen eskura dau-
de, Herriko Etxeko
idazkaritzan.

LESAKA



Joseba eta Nerea

Etxalar aukeratu
zuen Arkupeak jubilatu
eta pentsionisten elkar-
teak Aitatxi-Amatxien
Nazioarteko Eguna os-
patzeko. Horren aitza-
kian, eskualdetik eta in-
guruko bertze hainbat
herritatik etorritako ju-
bilatuak bildu ziren he-
rrian. 12:30etako Meza
rekin hasi zuten eguna.
14:00etan bazkaria izan
zuten Etxalarko Bentan.
Hala ere, bertan denak
kabitzen ez zirela eta,
98 lagunek Etxalarko
Herriko Ostatuan baz-
kaldu zuten. Bazkalon-
dotik, aitatxi eta amatxi
bakoitzari oparitxo bat
ema n  z i t za i on  e ta
17:00etatik 19:30ak ar-
te dantzaldia izan zu-
ten. Guztira 460 jubila-
tu bildu ziren giro onak
eta umoreak hutsik egin
ez zuten egun honetan. 

Nazioarteko
dantzak

Urtero uztaila hon-
darrean egiten den be-
zala, aurten ere Bida-

soaldeko Nazioarteko
Gazteen Folklore Jaial-
diak Etxalar bisitatu
zuen.  Joan den igan-
dean, Bielorrusia eta
Greziatik etorritako dan-
tzariak aritu ziren herri-

ko plazan. Eraiki Dan-
tza Taldeko antolatzai-
leak gustura zeuden bai
Etxalarren bai bertze he-
rritan jaialdiak izanda-
ko arrakastarekin eta
heldu den urtean ere ai-

tzinera segitzeko ani-
moz agertu ziren.

Puzgarriak
igerilekuan

Igande honetan hau-
rrentzako puzgarriak pa-

ratuko dituzte herriko
igerilekuan. Berez joan
den uztailaren 18an egi-
tekoa zen baina egu-
raldi txarrarengatik atze-
ratu egin zituzten. 

Eguraldiak laguntzen
badu bederen, igande
honetan goiz eta arra-
tsaldez nahi duten gu-
zientzako irekia egonen
da.

Clara
Santamariaren
erakusketa

Abuz tua ren  6an
inauguratuko da herri-
ko Clara Santamariaren
koadro erakusketa
18:00etan eginen den
luntx-arekin. Clara San-
tamaria 2001eko Malón
de Echaide Sariko fina-
lista dugu eta erakus-
keta honetan oihalaren
gainean egindako oleo
pinturak erakutsiko di-
tu. Irailaren 5a bitarte
egonen da Kultur Etxe-
an. Astetartez 10:00eta-
t i k  13 :30e ta ra  e ta
18:00etatik 20:00etara;
asteburuetan 12:00e-
tatik 14:00ak arte, eta
18:00etatik 20:00etara.

herriz herri
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400 jubilatutik goiti bildu ziren Etxalarren
Aitatxi-amatxien Nazioarteko Egunean
Haurrentzako puzgarriak izanen dira herriko igerilekuan igande honetan

ARTXIBOKOA

Udalekuen akabila
Ortziral honetan akabatuko dira bigarren aldiz Bortzirietako Euskara Man-
komunitateak antolatu dituen Udaleku Irekiak. Amaia Agirre begiralearen es-
kutik hilabete osoan ibili dira herriko hainbat neska-mutiko goiz partean eki-
taldi desberdinak egiten: kirolak, eskulanak, sukaldaritza, irteerak… asper-
tzeko modurik bederen ez dute izan uztail osoan luzatu diren Udalekuetan.
Azkeneko eguna gosari eder batekin eta jostetan ospatuko dute. Bi begira-
leak hagitz kontent daude udalekuek izandako martxarekin eta hurrengo ur-
tean ere gustura segituko dutela adierazi digute.

ETXALAR

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak •

Albistur, 39-K
% 627542 
LESAKA

loredendaloredenda
Prentsa
Liburuak
Tabakoa
Opariak
Kukuxumusu
kamisetak

Fax publikoa
Plastifikazio
a
Enkuadernazi
o
lanak
Inprenta
lanak

Egunero irekia
Tfnoa./Faxa: 948 63 70 30 • Albistur, 9 •



Oskar TXOPERENA

Xabier Sein kirolariak
bi txapela ekarri zituen
Iruñean Sanferminetan
jokatutako Nafarroako
Txapelketetatik. Fardo
altxaketan Iñaki Bereau
bere lagunak lortutako
altxaldi kopuru bera lor-
tu zuen berak, baina se-
gundu bat guttiagoz. On-
dorioz, beretzat izan zen
txapela. Ingudearekin
ere lan ederra egin zuen
hurrengo egunean. Be-
re arerioaren altxaldi be-
rak lortu zituen ingude-
arekin baina aitzinetik
aritu zenez berari eman
zioten garaipena mo-
dalitate honetan ere.

Besten egunak
Bilkura bat edo ber-

tze eginak ditu dagoe-
neko bestak prestatze-
ko antolatu den batzor-
deak. Pentsakoa denez,
gauza anitz izanen du-
te oraindik lotzeko eta
izanen dugu oraindik as-
tia xehetasunak aipa-
tzeko, baina guttienez
bestak zer egunetan egi-
nen diren jakin dugu:

irailaren 28an, San Mi-
guel egun bezperan, ha-
siko dira bestak eta urria-
ren 2an, larunbatez,
akautuko dira. Lau egun
eta bezpera izanen di-
ra denetara.

ARGAZKIA: OSKAR TXOPERENA

Hauexek dira uda honetako ekitaldiak irudikatzeko aukeratu ditugun argaz-
kiak. Alde batetik bazkalondoan igeriketa ikastaroetan aritzen diren haurrak,
eta bertzetik Bortzirietako
Euskara Mankomunitateak
prestatutako aisialdi ekin-
tzetan jostetan ari direnak. 
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Iaz baino eguraldi
nahasiagoarekin doa denboraldia
Bi txapela lortu zituen Xabier Seinek Nafarroako Txapelketan

IGANTZI

Oihanberri
Herritik begiratuta Pa-
gola mendiaren gibe-
leko aldean dagoen lur
eremua da Oihanbe-
rri. Garai batean bi za-
titan egoten zen ba-
natua: Oihanberri eta
Mizpirandi –Sunbilla-
rekin mugatzen duen
zatia–, baina gaur
egun mendi osoari
erraten zaio Oihanbe-
rri. Pagolako mendia
kaxkoz-kaxko egiten
du bere mendebalde-
ko mugak, Bidasoan
dauka ekialdekoa,
Sunbillako eremuare-
kin mugatzen du he-
goaldetik eta Larritze-
ko parajeekin iparral-
detik. XIX. mendea bi-
tartean herriarena zen
mendi zati hau. Ber-
tan egiten ziren Berri-
zaungo olak behar iza-
ten zituen ikatzak,
etxeak egiteko behar
ziren zurak eta mate-
rialak eta bertan baz-
katzen ziren herriko
hazindak. XIX. men-
dearen erdi aldera, or-
dea, Herriko Etxea be-
har eta zorrei erantzun
ezinik zebilela ikusita,
aukera probetxatu
zuen Martin Belarra
jauntxoak hagitz diru
guttirekin eskuratze-
ko. Hagitz berandu ar-
te bertako uren eta
bazken gainean zuen
eskubidea defendatu
behar izan du herriak
eta azkenik 1949 si-
natu zuen akordioa ja-
beekin, Ostatilegi eta
Larritzen artean dau-
den 24 hektareak be-
rreskuratuz.  

Herria ezagutuz

Oihanberri

Zaldubi Poligonoa • & 948 580 562 IRURITA

Martin Lizasoain Adansa

• SUKALDE MOBLEAK

• BAINU MOBLEAK

• MANPARAK

ZZAALLDDUUBB IIZZAALLDDUUBBII

Zarandia, 4 - LESAKA

KKOOXXKKIILLAAKKOOXXKKIILLAA
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

Berriro mus Koxkilan!Berriro mus Koxkilan!
Astero opari ederrekinAstero opari ederrekin

     



Nerea ALTZURI
Udari hilabete pasa-

txo joan zaio, eta agu-
do joan zaigu guri ere
opor aurreko epea. Opo-
rraldi aitzineko herriko
kronika honetan, mugi-
mendurik ez dela falta
garbi geratu zaigu. Ur-
teroko legez, osagai ba-
tzuk izaten ditu udak be-
te betean: eguraldia,
oporrak, aisialdirako
epealdi gehiago…

Abuztuko barnete-
giak hurbil daude. Ia bi
talde bertan egon dira
euskara praktikatzen.
Dudarik ez da, bisitariek
herriari bixitasuna ema-
ten diotela.

Udalekuetan haurrak
ere gozatzen ari dira.
Eurekin, Aitziber Al-
mandoz eta Sonia Li-
zardi begiraleak lanean
ari dira. Abuztuaren 13ra
bitarte, astean bitan eta
arratsaldetan eginkizun
ezberdinak egiten di-
tuzte. Haurrek irakasle-
ekin ikasten dute, bai-

na begiraleek aitortu di-
gutenez, umeekin ere
ikasgai ezberdinak har-
tzen dituzte. Helburua
udako jostaldia euska-
raz egitea da eta ongi
pasatuz betetzen ari di-
ra xedea. Hala ere, he-
rrian hortan inoiz ez da
arazorik izan. 

Gazte Asanblada
ere, heldu den abuz-
tuaren 21eko Arantza
Rock 2004 aurrera era-
mateko jo ta su lanean
ari da. Astero bilerak egi-
ten dituzte eta kolore eta
diseinu ezberdinetako
kamisetak edozein le-
kutan 10 euroen truke
salgai daude: Fjord, Ku-
raia, Afrika eta Surfin
Kaos izanen dira aur-
tengo edizioan.

Bestak pasatu eta
hurrengo asteburuan
beraz, aurtengo Rock
jaialdia izanen da. 

Urteroko herriko jaiak
ere hamabortz egunen
buruan ditugu. Norbe-
rak ideiak izanen ditu

bestak ahalik eta hobe-
kien prestatzeko. Ba-
tzuetan besta egiteko

ez delako sobera behar!
Edozein modutan, irai-
lean urte sasoiaren erre-

pasoa joanen da. Bitar-
tean ahalik eta hobekien
pasa dezazuela!!

herriz herri
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Udaldi betean
dago herria
Barnetegiak, udalekuak, bestak,
kontzertuaren prestakuntza eta
oporraldia urte sasoi honetako
osagaiak

Udalekuetan haurrak ere gozatzen ari dira. Eurekin, Aitziber Almandoz eta
Sonia Lizardi begiraleak lanean ari dira. Abuztuaren 13a bitarte, astean bi-
tan eta arratsaldetan aritu dira.

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera

• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina…)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak…)

Igantziko Bentak • & 948 637 411 • Faxa: 948 637 313

A U X I L I A R  D E
TRANSFORMADOS
METALICOS, S.A.



Mikel ILLARREGI
Aspaldian eskolako

etorkizunaz maiz hitz
egin da komunikabide
ezberdinetan, herriko
etxeetan, Hezkuntza
Departamentuko bule-
goetan eta eskolako ata-
rian ere, noski. Ibili eta
buelta datorren ikastur-
terako eskolak aurrera
eginen duela ziurtatu da.
Eskolako guraso batzuk,
irakaslea eta eskualde-
ko ikuskaria den Felix
Otano eskolan bertan
bildu ziren eta eskola-
rekin aurrera egiteak al-
de batetik eta ixteak bes-
tetik zer suposatzen
zuen aztertu zuten. Gar-
bi ikusi zuten datorren
urterako aurreikuspe-
nak ez direla hobere-
nak; eskolan hiru ikas-
le besterik ez. Bat lau-
garren mailan, bestea 5
urtekoa eta bestea 4 ur-
tekoa, Haur Hezkun-
tzako 2. eta 3. mailan,
hurrenez hurren. Egoe-
ra eskas honetan, hu-
rrengo bi urtetan beste
bizpahiru ikasle izanen
direla aurreikusi zen.
Honegatik, herritarren
partetik, eskolarik ga-
beko herriak bere etor-
kizuna laburtzen duela
mahai gaineratu zuten.
Herri batek, herri txiki
batek aurrera egin ahal
izateko gutxienezko zer-
bitzuak izan behar di-
tuela gaineratu zuten.
Amaitzerakoan, ikuska-
riak, eskolaren etorki-
zuna hurrengo ikastur-
teko ikasleen gurasoen
esku utzi zuen, zabalik
egoteko posibilitatea
erabat eta aurtengo bal-
dintza berdinetan utzi
zuen. Beraz, hainbes-
teko zalantzen ondoren,

Saldiasko eskola au-
rrera. Aipatu gabe ezin
utzi azken lau urte haue-
tan irakasle izan dena
badoala.

Bestetik aipatu be-
harra da, ikasturte bu-

kaera oparoa izan de-
la. Alde batetik, Male-
rrekako V. Ipuin eta Ber-
tso Paper Idatziaren
Lehiaketan, 5. eta 6.
mailetakoari dagokio-
nez, Udako Oporrak

gaia landuz Mireia Ez-
kurrak irabazi zuen Zor-
tziko txikian eginiko lau
bertsoekin. Nafarroako
Gobernuko Euskara
Zerbitzuak Bertso eta
Kopla lehiaketa antola-
tu zuen eta hemen ere

Goretti Urrutia saldista-
rrak 6. mailan, lehen sa-
ria lortu zuen eta Asier
Erasunek aipamena 3.
mailakoen artean. Lei-
tzan ospatu zuten jaial-
dian beraien bertsoak
kantatu zituzten.
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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…

Saldiasko eskola aurrera
Datorren ikasturtean ere zabalik izanen da

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI
Ikasturtearen amaieran, Eratsungo eta Beintza-
Labaiengo eskolako ikasle eta irakasleekin bate-
ra hiru eguneko egonaldia igaro zuten Izabako
kanpin batean. Hemen ohikoak ez diren hainbat
ekintzaz gozatu ahal izan zuten; eskalada, rappe-
la, espeleologia,… eta elkarrekin bizitzea, gusto-
ra bizitzea gainera. Honekin batera aipatu beha-
rra da, Beintzako ostatuko Mikelek, azken egune-
an, ibilaldi zoragarri bat antolatu zuela hiru esko-
lako ikasleentzat. Eskerrik asko Mikel. Ondoren
herriko gurasoek prestatutako hamaiketakoaz
amaitu zen ikasturtea. 

MALERREKA

Irakaslearen
agurra

Amaitzeko, tarteka
herriko kronika idatzi
izan duena, oraingo ho-
netan bezala, azken ur-
te hauetan Saldiasko
irakaslea izan denez,
hainbat ohar adierazi
nahi ditu:

-Lehenik eta behin
agurtu urte hauetan
ikasle izan diren guz-
tiak (Maite, Garikoitz,
Endika, Goretti, Mireia,
Aritz, Asier,Julen eta
Ibai) eta, bihotzez diot,
agurrik beroena eta
etorkizun polittena izan
dezazuen opa dizuet. 

-Eskola inguruan,
eskolaz ere, interesa-
tu zareten guraso eta
bertako guztiei ere adio
goxo bat.

-Herri osoari, agur
bat.

-Lau urte hauetan hi-
tzez eta idatziz ere,

erantzuna behin ere  ja-
so ez dudalako, eska-
tu izan dut funtziona-
mendua koordinatzeko
bilera eta amaitzeko
une honetan, oraindik
orain, bilera hori ospa-
tu gabe dagoela modu
tristean esanez agurtu
behar dut. Herrian, gai
honetan ere, ardura
gehien izan beharko lu-
keenak Eskolaren ego-
eraz eta etorkizunaz
hitz egiteko adorerik ez
du erakutsi eta horrek
min egin dit. Eta mina
ere, pertsona horrek
zenbait tokitan, (Lei-
tzeko zenbait baserri-
tan adibidez) nire kon-
tra beste aukerarik ga-
be egin dituen adie-
razpenak. 

-Gazi-gezak amaie-
ran baina ahal den ho-
beren eutsi lortutakoa-
ri eta lortu beharreko-
ari. Adio!

Mikel ILLARREGI



Margari eta Koro

Abuztuaren 7an, la-
runbatarekin, Kultur
Eguna antolatu du Ur-
dazubiko Udalak. Goi-
zeko 11:00etan infantil
mailako pilota partidua
jokatuko da, Urdazubi-
ko eta Zuberoako Idau-
ze-Mendiko mutikoen
artean. Ondotik, Idau-
ze-Mendiko dantzariek
dantza saioa eskainiko
dute. 13:00etan, Jean
Haritschelhar Euskal-
tzaindiako presidente-
ak Goardak –Frantzia-
ko aduaneroak– eta
kontrabandoari buruz-
ko solasaldia eskainiko
du. 14:00etan zikiro ja-
tea izanen da, Joxe An-
gel Elizalde musikarie-
kin. Otordu honetara
hainbat pertsonai eza-
gun gonbidatu ditu Ur-
dazubiko Udalak: Pello
Salaburu Euskal Herri-
ko Unibertsitateko errek-
tore ohia, Juan Ignacio
Perez gaur egungo
errektorea, Patxi Sala-
berri idazlea (Axular eta
Bruno Etxenikeri bu-
ruzko hainbat idazlan

egindakoa), Juan Mari
Irigoien idazlea, Mikel
Laboa kantaria edo
Uxue Barkos politikaria,
bertzeak bertze. Zikiro
jatearen ondoko dan-
tzaldiarekin akautuko da
Kultur Eguna.

Ander Gillegi
apez berria
Duela bi urte etorri zi-
tzaigun Pedro Lasku-
rain, herriko apeza, irai-
lean joanen zaigu. Da-
kizuen bezala,  apezen
lantokia Obispadotik
erabakitzen da eta ka-
su honetan Obispado-
ak Pedro Olazagutiara
igortzea erabaki du. Be-
re ordez Erratzuko ape-
za, Ander Gillegi, aritu-
ko zaigu, bainan alda-
keta nabarmen batekin:
Zugarramurdin sekulan
gertatu ez den bezala,
orain apeza ez da he-
rrian berean biziko. An-
derrek hiru herri atendi-
tu beharko ditu (Erratzu,
Urdazubi eta Zugarra-
murdi) eta berarekin ba-
tera Imanol Prieto, dia-
kono laguntzailea, ari-
tuko da. 

Courougnon
margolariaren
erakusketak
Urdazubin

Courougnon margo-
lariak Urdazubiko hiru
tokitan erakusketak ja-
rriak ditu. Monastegiko
klaustrotan jarria dago-
enak “Zorte” dauka ize-
na eta abuztuaren 7an

izanen da aho bustitze-
ra joateko aukera (do-
hainik);  La Koskan da-
goenak “Mementoak”
izenekoa da eta aho
bustitzea abuztuaren
2an eginen da. Ikabu-
rukoak berriz “Harriak”
izenekoa da eta  uztai-
laren 28rako prestatu da
aho bustitzea. Uztaila-
ren erditik abuzturaren
ondarreraino izanen di-
ra irekiak.

Trafiko araudi
berria
Zugarramurdiko
bestetan

Aurtengo Zugarra-
murdiko “Andremari”ko
bestetan aldaketa bat
izanen dugu. Aldaketa
ez da bestetako pro-
graman izanen, herriko
karriketan baizik: plazan

egiten diren ikuskizu-
netan kotxeen zirkula-
zioa oztopo haundia iza-
ten denez, Herriko Etxe-
ak zirkulazio hori mu-
gatzea erabaki du. Ar-
gazkian ageri den be-
zala, plazatik pasatuko
diren kotxeak sentido
bakarrean ibiliko dira
(Dantxarineako bide-
runtz), eta Dantxarine-
atik herri aldera heldu
direnak Sagarditik goiti
joan beharko dute eta
plazara sartu gabe Ka-
talenea aldera segitu.
Etxenikea eta Palazio-
ko aintzineko aldetik
ezin izanen da pasatu.
Aldi berean herritarrei
erregu berezi bat ere
egin nahi zaie: egun
hoietan Kataleneko tar-
tekan kotxe aparkaturik
ez uzteko.

herriz herri
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TOLDOAK SALMENTA-KONPONKETA-ALOKAIRUA-ERROTULAZIOA

MOSKITERAK, PERTSIANAK MOTORIZATUAK,

VENECIANAK… PVCzko LEIHO ETA ITXITURAK

Ekitaldiz gainezka ospatuko da
agorrilaren 7an Urdazubiko Kultur Eguna
Euskaltzaindiako presidenteak kontrabandoari buruzko solasaldia eskainiko du

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

Zugarramurdiko plazan bestetan egiten diren ikuskizunetan kotxeen zirku-
lazioa oztopo haundia izaten denez, Herriko Etxeak zirkulazio hori muga-
tzea erabaki du.

ZUGARRAMURDI
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Ingurumenaren aldeko jarduna
abuztuaren 21 eta 28an
Astomela-Matxain erreka garbitzeko bandoa atera da

Esteban AROTZENA
«Azkenean herria-

rentzat izanen da lur sail
hori eta beste biderik ez
baldin bada espropia-
ziora joko dugu». Ima-
nol Legarreta alkatea-
ren hitzak dira eta Pla-
zeneko Eulogia Nava-
rro zenak elizari eman-
dako alorraz ari zen.
Orain dela hilabete ba-
tzuk 74.500 euro eskai-

ni zizkion Udalak Ar-
tzapezpikutzari herriko
lekurik ederrenean ko-
katurik dagoen 1.426
metro koadroko lur sai-
laren truke. Honen eran-
tzuna uztailaren 9an ai-
legatu zen eta gutunak
dioenez, bere tekniko-
aren balorapen ekono-
mikoa ez dator bat uda-
larenarekin. Beraz, alo-
rra enkante publikora

aterako zutela zioen gu-
tunak. Horrela ez egi-
nez gero, «Eulogia Na-
varrok eskuzabaltasu-
nez emandakoari me-
rezi bezalako etekina ez
zitzaiola aterako»zioen
azkenean Iruñetik bida-
litako erantzunak.

Herriko gazteentzat
pisuak egin nahi dira
Plazenekoa izandako
alorrean, eta 10-12 etxe-

bizitza eraiki daitezke-
ela uste dute udalean.
Gazteen eskaerei eran-
tzuteko herrian bertan
ia lur propiorik ez due-
nez, Udalak lehentasu-
na eman dio lur sail ho-
netaz jabetzeari.

Usurbideko
harriko pinuak

Usurbideko harria in-
guruko insignis pinua-

ren 6.642 metro kubi-
koak 323.337 eurotan
saldu ditu Udalak.

Nafarroako Kutxak
dirulaguntza

Nafarroako Kutxak
9.000 euroko dirula-
guntza eman dio Uda-
lari lehengo urrian ate-
ak zabaldu zituen Za-
harren Egoitzan egin-
dako lanen truke.

Elizak ez dio
Plazeneko
alorra herriari
saldu nahi
Iruñeko Artzapezpikutzak ez du
aintzat hartu udalaren eskaintza
eta subastan jarriko du

GOIZUETA

Juana Mari SAIZAR
Ingurumenaren  al-

de borondatez egiteko
jardunaldiak antolatu di-
tu Udalak eta astome-
la-Matxain  erreka gar-
bitzeko bandoa zabal-
du du alkateak, Olaza-
rretik hasita leitzaran
errekara iritsi arte.  Na-
farroko Kutxako funda-
zioaren dirulaguntza
2220€ izanen du proiek-
tu honek. Materiala, ja-
naria , garraioa eta

proiektuaren prebisioa
estaltzeko erabiliko da.
Abuztuaren 21eta 28an
gonbidatuta daude he-
rritar guztiak.parte har
dezaten. 

Festak
antolatzeko
batzordea

Festak antolatzeko
lehenengo aldiz  udalak
batzorde bateri 9000€
eman dizkio. Zezenak,
plater tiraketa eta argi

indarretaz udala ardu-
ratuko da, medikua eta
erizaina  ekarriko dituz-
te zezenak plazan dau-
den bitartean eta zezen
arduradun Migel  Mari
Pellejero izango da.

ARGAZKIA: GARA

Sokatira taldeak txapela lortu zuen 560 kilotan 
Lehiatua suertatu zen, Gaztedirekin tiraldi gogorrak eta puntuetan berdin-
tsu zirenez, azkenean berdinketa hausteko  tiraldia gogorra jokatu zuten.
600 kilotan, berriz, bigarren postua lortu zuten Nuarbe arerio gogorraren
kontra. Orain 640 kiloko prestatzen jarraitu beharko dute.

ARESO

ARGAZKIA: IÑIGO LUJANBIO
Elizari ez dio kezkarik sortzen etxebizitza faltaren egoera larriak. Argazkian,
hainbeste eztabaida sortzen ari den Plazeneko alorra.
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Asteartea 3
19:30etan suziriak eta
ondoren txistulariak he-
rria alaitzen ibiliko dira.
21:00etan zopak herri-
ko ostatuan.

Asteazkena 4
Santo Domingo eguna

11:00etan kalejirak txis-
tulariekin. 12:00etan
Meza Nagusia. Ondo-
ren salda beroa Herriko
Ostatuan. 18:00etan pi-
lota partidoak (Erreka-
ko Pilota Eskolakoak).
20:00etatik 22:30etara
dantzaldia AGERRAL-
DErekin.

Osteguna 5
16:00etan mus eta par-
t x i s  t xape l ke tak .
21:00etan afaria Herri-
ko Ostatuan.

Ostirala 6
9:00etan gosaria Herri-
ko Plazan. 14:00etan
herri bazkaria. Arra-
tsaldean herri kirolak
eta ondoren dantzaldia
AGERRALDErekin.
22:00ak aldera afaria
herriko plazan.

Larunbata 7
Haurren Eguna

Arratsaldez haurren-
dako jokoak (puzgarriak,
karts, zezen mekanikoa,
etabar…). Eta ondoren

txokolatada. 20:00eta-
tik 22etara eta 1:00eta-
tik 4:30etara  dantzal-
dia TRIKIDANTZ talde-
arekin. Goiz aldera Ro-
deo Americano.

Igandea 8
10:00etan kalejirak.
13:00etan aizkora apos-
tua: Mikel Mindegia
Azurmendiren aurka.

18:00etan trikitixa era-
kustaldia (Lesakako tri-
kitixa taldea). Ondoren
ahari apostua. 20:00eta-
tik 22:30etara dantzal-
dia AGERRALDErekin.

Santo Domingo bestak
abuztuaren 3tik 8ra
Larunbat goizaldean rodeo amerikarra izanen da

GAZTELU

Elgorriagako umeek ederki pasatu zuten pailazoekin duela bi urteko San-
tiago bestetan.

Pilota
txapelketako
finalak jokatu
dira ekainaren
23an
Kontxi KLABER

Uztailaren 23an jo-
katu ziren pilota txa-
pelketetako finalak.
Neskak, palaz 6 biko-
tek osatutako taldea
izan da eta finalean Na-
gore–Mai tane e ta
Maialen–Nerea izan zi-
ren finalean. Mutilak,
berriz, palaz 13 bikote
elkartu ziren eta Iña-
ki–Iñaki eta Eñaut–Ma-
ñel  izan ziren finale-
an. Azkenik, mutilak,
eskuz 8 bikoteko tal-
detik Xabier–Gorka eta
Joxe Anjel–Iker izan zi-
ren finalistak.

Aerobikeko
afaria

Urtean zehar aero-
biken ibili direnak ekai-
naren 30an kurtsoa
amaitutzat eman zuten
iraila artean eta joan
zen larunbatean el-
kartu ziren hogei lagun
inguru kontzeju taber-
nan afaltzera.

ARANO

• Logelak
• Gosariak, bazkariak, afariak…
• Eguneko menua eta 

asteburutan menu bereziak
• Ospakizunak, kinto bestak, etabar…
• Terraza

Tel: 948 450105 • Mug.: 647 043501

TXARUTA, S.L.
Iturgintza, Kalefakzioa eta Gasa

Tel: 948 45 17 63 - 659 77 00 15 • GAZTELU

Ongi pasa bestak!

ARGAZKIAK: KONTXI

Umore ederrean el-
kartu ziren afaltzera ae-
robikeko emakumeak.
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Asteartea 10
18:00etanproba konbi-
natua. Desafioa bi koa-
drilen artean.
20:00etan suziria herri-
ko etxetik, ondotik kale-
jira Beti-Alai txaranga-
rekin.
21:30etan Baztan zo-
pak Ulibeltza Elkartean.
0:30etatik 4:00ak arte
dantzaldia GAUBELA
taldearekin.

Asteazkena 11
Tiburzio

Deunaren eguna
10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.

11:00etan Meza Nagu-
sia Tiburzio deunaren
ohorez.
12:15etan afizionatuen
arteko pilota partiduak:
• Txikiak: I. Espelosin
eta A. Espelosin; G. San-
jurjo eta J. Juankorena-
ren kontra.
• Gazteak: M. Jorajuria
eta J. Juankorena; J.
Sanjurjo eta J. Joraju-
riaren kontra.
• Afizionatuak: Etxebe-
rria eta Otxotorena; Al-
tzugarai eta Erasoren
kontra.
19:00etan Ramon La-
tasa saria:
• Aizkolariak:

Larretxea-Olasagasti. 
Nazabal-Mindegia.
Peñagarikano-Arrospide.
• Harrijasotzaileak:
Ostolaza - Goenatxo.
22:30etan su artifizia-
lak Astondoa pirotek-
niarekin.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia SALABE-
RRIrekin.

Ortzeguna 12
Koadrilen eguna

Egun guztian herrian
barna Tren txutxua. 

10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.
10:00etan jubenilen txi-
rrindulari proba.
14:30etan bazkaria
Bustitz ostatuan Beti-
Ala i  txarangarekin.
17:00etan trikitixa jaial-
dia.
19:30etan Sunbillako
segalari txapelketa bi-
naka: M.Mitxelena-P. Mi-
txelena; M. Irazoki-I. Mi-
kelarena; S. Espelosin-
L. Petrirena.
Arratsaldez eta gauez

dantzaldia SALABE-
RRIrekin.

Ortzirala 13
Haurren eguna

Goiz eta arratsaldez
kart eta gazteluak.
11:30etan goitibeherak.
12:30etan akordeolari
talde baten emanaldia.
15:30etan plater tirake-
ta.
19:00etan toka-aitzur-
zartana txapelketa.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JALISKO
BAND taldearekin.

Larunbata 14
Ezkonduen eguna

10:00etan argi soinuak
herriko trikitilariekin.
10:00etan mus txapel-

Santiburtzio
bestak
abuztuaren
10etik 14ra
ospatuko dira
Ramon Latasa aizkolari saria
jokatuko da egun haundian

ARGAZKIAK: JOSEBA OLAGARAI
Urtetik urtera arrakasta haundiagoa dute zartagi eta aitzur tiraketa txapel-
ketek. Ondoko orrian, txapelketa horietako irabazleak eta goitibehera lehia-
ketako irudi bat.

Maria Jesus
HARATEG IA
Bertako haragia saltzen dugu

Ongi pasa bestetan!
Karrika Nagusia, 11
Tfnoa: 948 45 15 30

SUNBILLA

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA

GAZTANDEGIA

Etxeko 
Ardi Gazta

Ongi pasa bestak!Ongi pasa bestak!

SUNBILLA

MMAARRIISSOOLL
JJAANNAARRIIDDEENNDDAA

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

FONDAFONDA
o s t a t u a

Donibane karrika 
Tfnoa: 948 45 01 80 

SUNBILLA
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Garraioak
Mendeberri • SUNBILLA
% 948 450778 • 639 723673

Sunbillako Udalak
Besta zoriontsuak 

opa dizkizue
sunbildar 

eta bisitari guztioi

Nissan Pick Up, Lada Niva,  
Nissan Patrolak motzak eta luzeak
Opel Frontera motzak eta luzeak

Terrano II eta Patrolak luzeak eta motzak

Iruribieta etxea
SUNBILLA
& 948 450 399
& 696 974 454

Besta ederrak pasa!!

ERAIKUNTZAK
Auloa Baserria

Tfnoa: 948 45 07 73
Mugikorra: 619 416 959

SUNBILLA

ESPELOSIN
keta. 12:00etan igeri-
lekuan haurrendako
probak.
18:30etan pilota parti-
duak. • Gazteak: Ape-
zetxea eta Ibarra; Ola-
zabal eta Beteluren kon-
tra. 
• Handiak: G. Elizalde
eta Uharte; Etxebeste
eta Etxegarairen kon-
tra.  Larralde eta X. Eli-
zalde; Arraztoa eta X.
Arraztoaren kontra. 
Arratsaldez dantzaldia
SALABERRI musika-
riarekin.
0:30etan Txutxin Iba-
ñez eta Jesus Tapiz.
1:30etatik 4:30etara
dantzaldia JALISKO
BAND takdearekin.

GAZMENDI
eraikuntzak

SAN JUAN KARRIKA • GURE BORDA

SUNBILLA
TFNOAK: 948 450130 - 948 451666

MUGIKORRA: 619 469 784

GAZMENDI
eraikuntzak

% 948 635458
Faxa 948 635457
ttipi-ttapa@ttipi.net
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Ortzirala 30
20:00etan Altxaferoak,
besteei hasiera emate-
ko.
Ondoren kalejirak herri-
ko trikitilariekin.
21:00etan Zopak herri-
ko ostatuetan.
Gauez   dan tza ld ia
FRANZISKO akordiola-
riarekin.

Larunbata 31
11:00etan kalejira he-
rriko trikitilariekin.
12:30etan Pilota parti-
doak:

Babaze -  Ezkurra
Urrutia  -  Arregi

19:00etan Aizkora
apostua:
Mikel Mindegia - Floren
Nazabal; Donato Larre-
txea-Antonio Jaunare-
na
Arratsaldez eta Gauez
dantzaldia GAUBELA
taldearekin.

Igandea 1
11:00etanArgi-soinuak
Iturengo txistulariekin.
12:00etan Meza Nagu-
sia.
13:30etanHerri Kirolak:
Josetxo Urrutia harrija-
sotzailearen emanaldia.
AIZKORA APOSTUA:
Javier Mindegi- Jon Te-
lletxea; Jose L. Telle-
txea–Jexux Etxeberria
Arratsaldez: JOLAS
PARKEA.
20:00etatik 22:30etara
dantzaldia: JALISKO
BAND eta CHUCHIN
IBAÑEZen eskutik. 
Ga u e z  d a n t z a l d i a
FRANZISKO akordiola-
riarekin.

Astelehena 2
11:00etan kalejirak.
12:00etan Plater haus-
tea.
17:00etan Mus txapel-
keta.

Arratsaldez  Jolas Par-
kea.
18:30etan abere era-
kusketa, Gorritiren es-
kutik.
Atsaldez eta gauez dan-
tzaldia LAJA eta ARRI-
ZABALAGA trikitilarien
eskutik.
22:30etanTortilla lehia-
keta.
Irabazlearendako saria:
urdaiazpiko bat.

Asteartea 3
11:00etan kalejira, Itu-
rengo txistulariekin.
Eguerdian Herri Kirolak.
14:00etan herri bazka-
ria Xebastian LIZASO
eta ANGEL M. PEÑA-
GARIKANO  bertsola-
riekin.
Bazkal ondoren karrika
ronda Iturengo txistula-
riekin.
Arratsaldez eta gauez
dantzaldia JOXE ANJEL
akordiolariarekin.

Herriko bestak
uztailaren 30etik
abuztuaren 3ra
Larunbat eta igandean aizkora apostuak izanen dira

BEINTZA-LABAIEN

ttipi-ttapa
Uda ailegatzearekin

batera, hainbat pintura
erakusketa zabaldu di-
ra eskualdeko erakus-
tokietan. Gehienak Baz-
tanen izanen dira. Uz-
tailaren 16tik abuztua-
ren 16ra Juan Carlos
Olaetxea beratarraren
margolanak ikusgai
daude Jaime Urrutia ka-
rrikaren 38.ean. 11:00e-
tatik 14:00etara eta
18:00etatik 21:00etara.

Uzta i la ren 24t ik
abuztuaren 31ra Tomas
Sobrino margolariaren
"Begiradak" erakuske-
ta zabalik dago Arizku-
nenean. Egunero 11:30-
etatik 13:30etara eta
18:00etatik 21:00etara.

Uztailaren 23tik irai-
lera Ana Marin margo-
lariaren erakusketa iza-

nen da Bergarenean,
11:30etatik 13:30etara
eta 18:00etatik 21:00e-
tara.

Jose Mari Apeze-
txearen margolanak
Erratzuko Zubietean
ikusgai izanen dira
abuztuan 11:00etatik
13:00etara eta 18:00-
etatik 21:00etara. Xa-
bier Soubeleten lanak
uztail eta abuztuan ikus-
gai daude Arizkungo
Sasternean, 11:30etatik
14:00etara eta 16:30e-
tatik 20:30etara. Fer-
nando Gorostidiren
margolanak Bozateko
Sokoan izanen dira, irai-
laren 4a bitartean. Be-
goña Durruty eta Amaia
Zinkunegiren margo eta
eskulturak Arizkungo
Ostatuan izanen dira
ikusgai arratsaldez.

% 948 635458

BBEEIINNTTZZAAkkooBBEEIINNTTZZAAkkoo
OOSSTTAATTUUAAOOSSTTAATTUUAA

& 948 450 014
BEINTZA-LABAIEN

KULTURA

Hainbat margo
erakusketa zabaldu
dira Baztanen

Juan Carlos Olaetxea margolari beratarrak Le-
sakako zubia irudikatua du bere margolaneta-
ko batean.



Urko Arozena musikariak, kontzertua eskai-
niko du Maxurrenea Kultur etxea leloarekin
bat eginez. Hau aprobetxatuz elkarrizketatxo
bat egin diogu. Hemen bizi bada ere, lehen-

dik ere, Incansables txarangarekin etortzen
zelako ezaguna dugu eta berak ere ederki
ezagutzen zuen herria, juerga egunetan, behi-
nik behin.
-Noiz hasi zinen Leitzara etortzen?
-1992. urtez geroztik. Eta esan beharra da-
go Lesakakoekin batera  ezagutu ditudan fes-
tarik hoberenak zirela. Kriston juergak egiten
genituen jotzearekin batera. Dena den gero,
bakailao musika nagusitu zen eta giroa al-
datu ere bai. Gero Gotzone ezagutu nuen (ge-
ro umea), Alai ekarri genuen,… eta hemen-
txe nago…
-Baina zure lanbidea orain zein da? 
-Ni musika irakaslea naiz, musikaria lanbidez
eta musikaria afizioz . Nire aita, aitona eta au-
rrekoak ere txistulariak ziren. Inguru hau ze-
la eta txarangarekin ateratzen nuenarekin Za-
ragozara joan nintzen hiru urtez perkusio ikas-
ketak amaitzera. Ondoren Perkusio irakas-
lea naiz Beran, Hernanin, Donostian,…
-Orain Maxurrenearen alde zerbait egitea
bururatu zaizu, zergatik?
-Hemen bizi garelako herriko gauzetan par-
te hartzea inportantea iruditzen zait, eta gai
honetan gehiago agian. Hori oinarritzat har-

turik, nik zer egin dezaket? pentsatu nuen eta
musikarekin zer ikusi zuena behar zuela izan
pentsatu nuen. Gaiaz aparte aitzaikiren bat
behar da musika mundua kanpoan ere lan-
tzeko.
-Txistua eta marinba?
-Bai, arraro xamarra badirudi ere, biak herri
tresnak dira, folklorikoak alegia eta biak mu-
sikaren mundu klasikora igaro dira eta ho-
rregatik aukera ezin hobea dela uste dut, ba-
karlari gisa jo behar dudala kontuan hartuz.
-Kontzertuak 5 euro?
-Bai, eta ez dira niretzat, “Maxurrenea he-
rrintzat” ekitaldietarako da. Hemen pagatze-
ko ohiturarik ez dago. Hori garbi ikusi zen Sa-
hararen aldeko kontzertuan. Nire ustez eki-
taldietako lana baloratzeko modu bat da zer-
bait pagatzearena. Denak ekologistak, edo-
ta edozein aldarrikapenaren aldeko gure pol-
tsa ikuttu arte…
-Aholku bat.
-Bakoitzak eta norberak instrumenturen bat
ikas dezala, horrekin gozatuko du.Musika egin
ahal izateak pertsona asko osatzen du eta ia
herri guztietan dauzkagu musika eskolak es-
kura. Aprobetxatu!

herriz herri
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Mikel ILLARREGI
Batetik eta bestetik,

tarteka halako berriak
iristen zaizkigu. Duela
hilabete eta erdi Iñaxio
Perurena izan zen es-
ku batez errekorra jarri
zuena. Ondoren san-
ferminetan harri txikia-
rekin, bere aitaren txan-
da izan zen, Iñakirena
alegia. Honetan biga-
rren Josetxo Urrutia ger-
tatu zen. Kirolarekin ja-
rraituz Beñat Saralegi
gaztearena izan zen.
Honek lehenbiziko aldiz
parte hartu zuen Nafa-
rroako Aizkolari Gazte-
txoen Txapelketan. Ai-
patu beharra dago, be-
re lehengusua Ruben
hirugarren gelditu zela.
Aipatzeko asko badira
ere (sanferminetako en-

tzierroaren lasterketan
parte hartu zuten Irazo-
ki anaiak, hau idaztera-
koan amaitu gabe joka-
tzen ari den plazako bi-
nakako pilota txapelke-
tako txapeldunak,…)
bestelakoa da Baztan-
Malerreka-Bidasoako
Trikitixa txapelketan
Olatz Alduntzin eta Ira-
ti Olanok lortu zuten txa-
pela. Hau Lesakan os-
patu zen eta bertan zo-
naldeko hainbat trikiti-
lari eta pandero jotzai-
lek parte hartu zuen.

Maxurrenea
herrintzat

Abuztuaren 1ean, Ur-
ko Arozenak, bakarlari
gisa, marinba eta txistu
kontzertua eskainiko du
udaletxeko Batzar are-

toan eguerdiko 12:00e-
tan. Sarrera 5 euro.

Begira zenbat
beira

Bidrio edota beira bil-
tzeko zazpi edukiontzi
daude herrian. Azkene-
ko seihilekoan 46.486
kilo beira jaso da. As-
ko? Gutxi? Normala?

Zaila da erantzun zuzen
eta bakar batez eran-
tzutea. Dena den, biz-
tanle kopurua kontuan
hartuz eta beste herrie-
tako datuekin konpara-
tuz, beheragotik gabil-
tzala esan beharra da-
go. Hemen biztanleko
2,6 kilo hileko ateratzen
da eta besteetan 3,5 ki-

lo biztanleko, gutxi go-
ra-behera. Hala ere ko-
puru hauek –segur as-
ki- gora eginen dute hu-
rrengo hamabost egu-
netan festak direla me-
dio. Beno eta festak ai-
patu dugunez, festa
onak, umoretsuak eta
gozagarriak iraun di-
tzazuen, iraila arte!

Berriz ere txapeldun
han eta hemen
Herri kirolean hainbat txapel eta
marka lortu dituzte gure kirolariek

LEITZA

ARGAZKIA: MIKEL ILLARREGI

Sahararrak itzuli dira
Bost dira aurten hona etorritakoak. Kopuru txikia izanda ere, nabariak dira,
ez azal koloreagatik soilik, bizikletan nonahi ikus daitezkeelako edota gau-
za eta egoera askoren aurrean jartzen duten arretagatik.

«Bakoitzak eta norberak
instrumenturen bat ikas
dezala, horrekin gozatuko du»

Urko AROZENAPERTSONAIA
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Ortzileria 6
20:00etan suziriak bes-
tei hasmenta emateko
eta ondotik musikariak
karr iketan barrena.
21:30etan Baztan-zo-
p ak  E t xezu r i an .
00:30etan dantzaldia
KLAIN-KLAIN taldeare-
kin. 6:00etan gosarie
denendako.

Launbeta 7
Gazteen Egune

10:00etan argisoinuak.
14:00etan gazteen baz-
karia Tellerin. Ondotik
sorpresa zutik dagoe-
narendako. 18:00etan
VI. pala txapelketa he-
rrikoia. 20:30etan dan-
tzaldia IÑAUS taldearen
eskutik. 22:30etan he-
rriko frontoian afaria. On-
dotik Josetxoren xele-
brekeriekin dantza alai-
tuak. 00:30etan gaupa-
sa IÑAUS taldearekin.
6:00etan xinger jatea.

Igendia 8
9:00etan argisoinuak.
10:00etan Meza Nagu-
sia. 11:30etan Zigako
VII. mus txapelketa.
18:30etan goitibeherak
Iruñeko eskuderiaren
eskutik. 20:00etan dan-
tzaldia FRANTZISKO
akordiolariarekin.

Astelehena 9
Haurren Egune

10:00etan argisoinuak.
14:00etan haurren baz-
karia. 14:30etan gazte-

en bazkaria Zigako be-
giratokian inaugurazioa
emateko. 16:00etan
haur jokoak herriko pla-
zan eta ondotik txoko-
latada goxoa. 18:00etan
haurrendako gaztelu
puzgarriak. 17:00etan
trikipoteoa etxez etxe
(kasuman!). 20:00etan
dantzaldia ILUN talde-
arekin. 22:30etan he-
rriko afaria frontoian.
00:30etan dantzaldia
I L U N ta l d e a re k i n .
6:00etan gosaria.

Asteartea 10
San Lorentzo Egune

10:00etan argisoinuak.
12:00etan Meza Nagu-
sia. 13:00etan herriko
argazki zaharren era-
kusketa eliz atean. On-
dotik hameketakoa.
18:30etan Baztango
d a n t z a r i e n  s a i o a .
20:00etan dantzaldia
TRIKIDANTZ taldeare-
kin. 22:30etan afarie
frontoien.  00:00etan
TRIKIDANTZ taldeare-
kin gaugiroa. 6:00etan
plater konbinatuak eta
ondotik TRIPUTXIN
txarangaren saioa.

Asteazkena 11
Zikiro Egune

9:00etan gosarie su-
kaldariendako. 10:00e-
tan argisoinuak azken
aldiz. 11:00etan VII. Mus
txapelketaren finala.
14:00etan zikiro jatea
JOSETXOk alaitua.
20:00etan dantzaldia

NARRATS taldearen es-
kutik. 22:00etan zikiro

afaria. 0:00etan Gaixoa
Ni bestak akitzeko.

6:00etan gosarie eta pa-
rranda gehiago.

Zigako San
Lorenzo
bestak
abuztuaren
6tik 11ra

BAZTAN

Zigako gazteak Modesto akordiolariarekin, herritarrak lagunarteko mahai in-
guruan eta beheitian zikiro jateko irudia. Aurten ere gisako irudiak errepi-
katuko dira San Lorentzo bestetan.
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ttipi-ttapa
Hamabortz herrieta-

ko orgak karrikaratu zi-
ren uztailaren 18an os-
patu zen Baztandarren
Biltzarraren 41. edizio-
an. Guzi horien artean,
Elizondoko Beti Zurruak
taldeak egin zuen Go-
rramendiko Base Ame-
rikarra izan zen onena
epaimahaiaren ustez
eta beraientzat izan zen
garaipenaren atabala.
Felix Iriarte zenaren se-
meak, Mikelek eman
zien garaikurra irabaz-
leei. Arizkungo orgak,
bere aldetik, atabalari
historikoa omendu zuen.

Bigarren saria Oro-
nozek eraman zuen.
Oronoztarrek Arretxea-
ko Manuel Arregiri ome-
naldia eskaini zioten.
Berriki moldatu dute
Arretxea eta jauregi ho-

rren maketa egin zuten
eta bizitza osoa bertan
bizitu den Manuel orga
gainean izan zen.Hiru-
garren saria Gartzain-
go orgak eraman zuen,
garai bateko gasna egi-
tea irudikatuz.

Hauetaz gain, orga
ikusgarriak izan ziren:
Almandozko ihizilarien
gorabeherak, Berroeta-
ko Gerra Zibilari buruz-
ko orga, Anizko garai
bateko artzain jokoak,
Zigako auzolana, Iruri-
t ako  z i nbe l  eh i za ,
Amaiurko «Gazteak be-
ro, elizak hotz», Arraioz-
ko laxoa plaza, Elbete-
ko txopo goratzea, Az-
pilkuetako asto ferie,
Erratzuko damak, Le-
karozko baztan-zopak,
Herri Ekimena eta Eli-
zondoko bortz koadrilek
aurkeztutakoak: irabaz-

leez gain, Aise taldeak
Baztandarren Biltzarra
eguna irudikatu zuen,

Maidernekoak taldeak
txikito trena, Belatzak
taldeak Baztango etxe-

etako armarriak eta Fal-
farak taldeak Kinto Re-
aleko auzia.

Hamabortz
herrietako orgak
karrikaratu ziren
Baztandarren
Biltzarrean
Elizondoko Beti Zurrutak taldeak
irabazi zuen lehenbiziko saria

BAZTAN

MENDI
OSTATUA

Santiago 25 - & 948 580313
ELIZONDO

MENDIALDE
Jatetxea

AMAIUR • & 948453060

Carlos
Garaikoetxea

Etxenike
abokatua 

Aseguru orokorrak

& 948581468 • 948580433 
Frantziarako etorb. 12 •

Ameztialde 3B • ELBETE

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Beti Zurrutak taldearen Gorramendiko base militarra izan zenn orga irabaz-
lea. Saria, Mikel Iriarte, Felix Iriarte zenaren semearen eskutik jaso zuten.
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Franck DOLOSOR
Merkatua Senperen

ez da amets bat egia
baizik. Herriko etxeak
eta saltzaileak lanean
aritu dira proiektu hau
sortzeko. Orain egia
bihurtu da eta larunbat
goiz guziz elizako pla-
zak merkatu baten itxu-
ra hartzen du. Saltokien
artean denetarik ikus di-
taike, ogi bereziak, frui-
tuak, ezpartinak, ba-
razkiak eta gasnak ber-
tzeak bertze. Berritasu-
nen artean, arto xaha-
rrekin edo xingar xerra
ttikiekin egin ogiak, Sa-
boiako gasnak ala ez-
partina modernoak dau-
de. Merkatuak giro ede-
rra sortzen du aste oroz
karrika nagusian eta ez
da dudarik ondoko ur-
teetan eraikiko den he-
rriko saihesbideak on

eginen diola oinez ibili
nahi duenari. Saltzaile-
ek pario bat egin dute
animazioak sortzeko he-
rrian.

Euskal musika
nagusi izanen
da udan

Uda guziz bezala,
animazio ainitz bada he-
rrian. Behi lasterkaldiak,
euskal dantzak, anda-
luziako feriak edo pilo-
ta erakustaldiak ikusten
ahal dira astelehenetan,
asteartetan eta ortzira-
la arratsetan. Ekitaldi
hauek zezen plazan, pi-
lota plazan, Arbixaren
etxean eta Gantxiki ki-
roldegian egiten dira.
Bertzalde, asteazken
arratsetan Euskal He-
rriko boza ederrenak en-
tzun ahal izanen dira eli-
zan. Kantaldi hauek

gaueko 9.30tan hasiko
dira. Uztailaren 28an Xa-
ramela izanen da, ago-
rrilaren 4, 11 eta 18an

Arraga, Gaztelu Zahar
eta Errobi kanta talde-
ak. Azkenik, buruilaren
lehenean, Elhea kora-

laren kantaldia eginen
da. Bortz kantari talde
hauek Euskal Herriko
hoberenetarik dira.

Larunbat goizetako
merkatuak giro
ederra sortzen du
karrika nagusian
Uda huntan ere Euskal Herriko
koralik onenak elizan entzunen
dira

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Herriko hautetsiek elkarteen lana maiz goraipatzen dute sariak banatuz. Be-
rriki herriko kirolariak eta asteazkenetan haurren denbora pasaz arduratzen
diren lagunak eskertu ditu herriko etxeak.

SENPERE

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

(Sarrera Beratik)

SALMENTA
MARKA GUZIEN KONPONKETA

LLaannddiibbaarrLLaannddiibbaarr ZZEENNTTRROO KKOOMMEERRTTZZIIAALLAA
UURRDDAAZZUUBBIINN

& (0034) 948 599 400 • EEGGUUNNEERROO IIRREEKKIIAA

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…

EEuusskkaall HHeerrrriikkoo pprreezziioorriikk hhoobbeerreennaakk

330000 mm22 ppeerrffuummee mmaarrkkaarriikk eezzaagguunneenneekkiinn
Usain-onak, kosmetikoak…



Angela eta Xamo

Artzain Xakur Txa-
pelketak Ipar Euskal He-
rriko artzain xakur ho-
berenak biltzen ditu, eta
badakigu aitzinetik era-
kusketa pollit bat pro-
posatuko digutela. 

Txapelketa horren bi-
dez, konturatzen ahal
gira artzainaren lana ez
dela beti errez, batez
ere mendian. Egia da,
ardiak elgarretaratzeko
mementuan xakurrek
lan handia egiten dute-
la. Artzain eta xakurren
artean beraz kidetasun
handia behar da.  Jen-
de ainitz hurbiltzen da
txapelketa horren ikus-
terat, turistak, bai ta  he-
rrikoak ere. Eta irabazi-
tako diruarekin, Altxa li-
li elkarteak manifestal-
di batzu antolatzen ahal
ditu urtean (olentzero,
Ihauteriak…). 

Larrungo
lasterketa

Agorrilaren 8an ber-
tze manifestaldi nagusi
bat izanen da herrian.
Sasoin huntan aspaldi-
tik egiten den bezala,
Larrun mendi-lasterke-
ta proposatzen digu El-
garrekin Krosa taldeak.
500 bat kide etorriko di-
ra lasterketa fama ho-
netara, Frantziako es-
kualde guztietatik, Eus-
kal Herritik... Azkaindar
andana batek ere par-
te hartzen du lasterke-
tan, gehienek Larrun-
goa baizik ez dute egi-
ten. Udako manifestal-
dietatik, Larrungo laster-
ketak toki berezia har-
tzen du herriko jendea-
ren bihotzetan. Igande
goizetan, herritar ainitz
ibiltzen da Larrungo itzu-
lia eginez, eta lasterke-
taren egunean, ikuste-
koa da nola sustatzen
dituzten korrikalariak.

partida, zintzur busti-
tzea, esku huska trin-
ketian, dantza piko Pa-
txi Perez eta Batbiru tal-
dearekin, kontzertua
MIX6T, Zipotzero. Gaz-
teek bestak gozatuko
dituzuela espero dute.

herriz herri
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Artzain xakur
txapelketa antolatu
du Altxa Lili elkarteak
agorrilaren 8an 
Larrun mendi-lasterketa proposatu
du egun berean Elgarrekin taldeak

AZKAIN

Azkaingo bestak
Heldu den agorrilaren 13an hasiko dira, 16a arte. Aurten ere gazteek egitarau
pollita proposatuko digute.  Agorrilaren 13an, Triatloia eta besten idekitzea
Kiroletan, esku huska Azkaine ta Lesakarren artean, Azkaindarren afaria Mar-
tintxok alaiturik, dantzaldia Gaubele taldearekin.  Agorrilaren 14an, esku hus-
ka plazan, zintzur buztitzea, indar jokoak, Bapateko Antzerkia, kontzertua Ku-
raia taldea, ponponen suak, dantzaldia Tabasco taldearekin.  Agorrilaren 15ean,
Meza Nagusia, esku huska, zintzur bustitzea, dantza erakusketa Ikasleak tal-
dearekin, fandango txapelketa, Azkainen kantuz Martintxorekin, kantaldi Ta-
pia ta Leturia, dantzaldia Patcha Mama taldearekin. Agorrilaren 16an, pilota

* 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

ALTZARIAK
zurgindegia

• Sukalde, logela, jangela eta
egongelarako mobleak

• Estiloko mobleak: Luis XV,
Regence, L. Felipe, Napoleon.

• Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA

BAZTANBAZTANBAZTAN
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Saski eta Joana
Aurten, nolaz La-

rrungo treinak 80 urte
bete dituen, Sarako he-
rria okasione horretaz
baliatu da erakusketa
baten antolatzeko. Tu-
rismo bulegoak euska-
raren bilakaera eta Jo-
se Miguel Barandiaran
antropologoaren bizia
aurkeztu ditu. Plazako

kiosko azpian ere infor-
mazioak aurkitzen ahal
dira pilota eta lehengo
biziari buruz. Bestalde,
Sarako gune desberdi-
netan 80 urteko historia
ezagutzen ahal duzue
hala nola: plaza, Orti-
llopitz, Larrun, euskal
pastizaren museoa,
"Etxola" abere parkea,
Sarako lezeak. Leku gu-

zietan argazki zaharrak
eta gaurkoak ikusten
ahal dituzue eta gaine-
ra, oinezko ibilaldi bat
proposatua zaizue pla-
no sinple bat segituz.
Jakin behar da, era-
kustaldi hori Sarata-
rrentzat interesgarria
izaiten ahal dela, eta ez
dela bakarrik kanpota-
rrentzat egina. 

Pilota
Sarako gazteek, Et-

chegaray, Petin eta El-
horga hirukoteak, joko
garbin, Euskal Herriko
txapelketaren finala jo-
katu dute uztailaren
18an Angelun eta ma-
leruski txapela ez dute
eskuratu. 40 eta 31 gal-
du dute Bidaxuneko eki-
pa baten kontra.

Lehengo eta gaurko Sarari
buruzko erakusketa herrian
Larrungo treinaren laurogeigarren urteurrenaren karietara

                
                   

                     
                    

                    
                
                     

                  
                   

                  
                   

      
                
                

                   
                      

                               
                                       

                           
                                   

                      

Feria eta GR8
ibilaldiaren
arrakasta
Uztailaren 18an, urte-
ro egin ohi den beza-
la, turismo bulegoak
udako lehen eskulan-
gintza eta gastrono-
mia feria antolatu du.
Orotara 40 saltzaile
edo artisauek parte
hartu dute egun hor-
tan eta erran behar da
jende multxo bat hur-
bildu dela, bai turistak
bai eta Saratarrak ere.
Bestalde, ber egune-
an GR8 mendi ibilal-
dia antolatua zuen
kontseilu orokorrak;
750 mendizalek parte
hartu dute leku des-
berdinetatik abiatuz.
200 pertsona Kanbo-
tik hasi dira, 300 Pi-
nodietatik eta 250
Amotzetik. Ibilaldi go-
xo baten ondotik lehe-
nak eguerditan arri-
batu dira Sarako plaza-
ra eta azkenak 16:30-
etan. Lehen esperien-
tzia polita eta arrakas-
tatsua izan da antola-
tzaileentzat. Eta ez da
ahantzi behar beste fe-
ria eta ekitaldi ainitz
antolatuak direla udan
hala nola herri kirolak,
dantza, pilota…

SARA

ARTXIBOKOA

Sarako 
argazki 
zaharrak 
eta berriak 
ikusgai 
izanen dira
herriko leku
ezberdine-
tan.
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SORTZEAK

HERIOTZAK

Naroa Huarte Juanotena, Narbartekoa,
uztailaren 5ean.
Julen Mitxelena Arozena, Berakoa, uz-
tailaren 10ean.
Marina Zabala Sarasola, Doneztebekoa,
ekainaren 29an.
Ioritz Mitxeo Oskoz, Doneztebekoa, uz-
tailaren 12an.
Xabier Migeltorena Maritxalar, Dona-
mariakoa, uztailaren 17an.
Iñaki Jubera Idoate, Lekarozkoa, uztai-
laren 5ean.
Julen Zelaieta Aleman, Elizondokoa, uz-
tailaren 13an.

EZKONTZAK
Eduardo Eugi Apeztegia eta Mari Car-
men Mendizabal Taberna, Igantzi eta Le-
sakakoa, otsailaren 28an.
Jose Maria Aymerich Soler eta Teresa
Carmen San Julian Arrupe, Iruñekoak
Lesakan, apirilaren 17an.
Francisco Javier Olaetxea Aiestaran eta
Maria Belen Etxepare Ariztegi, Lesaka-
koak, ekainaren 5ean. 
Sebastian Pinto Franco eta Itziar Mari-
txalar Ado, Tarifa (Cadiz) eta Berakoa,
uztailaren 10ean. 
Yurij Stamenkov Hristov eta Valina Ma-
rinova Ivanova, Montana-Bulgaria eta
Orehovitsa (Bulgaria), Beran, uztailaren
17an.
Ricardo Ansalas Arregi eta Idoia Bidart
Oskariz, Iruña eta Elizondokoa, ekaina-
ren 26an.
Iñigo Pradera Nafarrete eta Ana Maria
Panpin Fernandez, Donostia eta Gas-
teizkoa Erratzun, ekainaren 19an.
Ion Oteiza Lizasoain eta Ana Garate Bi-
degain, Iruña eta Iruritakoa, uztailaren
10ean.
Joaquin Santa Catalina Piedrola eta Ma-
ria Isabel Lopez Quevedo, Donostia eta
Madrilgoa, Elizondon,  uztailaren 10ean.

Basilia Galainena Etxeniki, Urdazubi-
koa, uztailaren 12an, 93 urte.
Guadalupe Zaldain Zugarramurdi, Ur-
dazubikoa, uztailaren 16an, 86 urte.
Imanol Zubieta Irizar, Berakoa, uztaila-
ren 7an, 22 urte.
Serafina Etxepeteleku Pikabea, Bera-
koa, uztailaren 6an, 89 urte.
Ramon Moreno Galainena, Elbetekoa,
uztailaren 7an, 79 urte.
Teresa Maia Etxeberria, Oronoz-Mugai-
rikoa, uztailaren 9an, 80 urte.
Angel Gamio Bikondoa, Iruritakoa, uz-
tailaren 11n, 88 urte.
Florencio Mindegia Irazoki, Berakoa, uz-
tailaren 12an, 71 urte.
Lidia Goñi Astiz, Doneztebekoa, uztai-
laren 14an, 94 urte.
Avelino Susperregi Otxoteko, Lesaka-
koa, uztailaren 16an, 93 urte.
Pablo Altzugarai Etxegarai, Berakoa, uz-
tailaren 17an, 84 urte.
Enrique Azkarate Ortiz, Elizondon, uz-
tailaren 9an, 57 urte.

Avelino
SUSPERREGI OTXOTEKO

(Lesaka, 2004.07.16)

Udazkeneko usoen antzera joan zara eta
gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko
baina bizitzen garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA

Eskela eta eskertzak
948 635458

Eskela jartzeko (nahi izanez gero argazkiarekin) 65 E ordaindu
behar da. 
Dirua Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu eta
justifikantea ttipi-ttapara igorri faxez (948 635457) edo postaz
argazkiarekin eta sartu nahi den testuarekin batera.

ttipi-ttapa
Andutzeta, 12
31760 Etxalar



Olaizola II eta
Otxandorenak
irabazi zuten
San Fermin
Lehiaketa
Aimar Olaizola goizue-
tarrak eta Oronoz-Mu-
gairiko Iñaki Otxando-
renak irabazi dute aur-
ten udako esku pilota-
ko lehen lehiaketa
haundia, Sanfermine-
takoa. Ustegabeko fi-
nala izan zen Labriten,
Gonzalez eta Lasak fi-
nalerdia irabazi bai-
tzieten Titin eta Goñi
III.ari eta bertze horren-
bertze egin zuten Ai-
mar eta Iñakik, Asier
Olaizola eta Belokiren
kontrako bertze fina-
lerdi ederrean. Finale-
an,  Ola izola I I e ta
Otxandorenak 22-14
irabazi zuten. Aipaga-
rria izan da baztanda-
rrak egin duen txapelke-
ta ederra eta  Aimar ga-
rai bateko sasoira hur-
biltzen ari dela kontuan
hartuz, bikote bikaina
osatu dute.
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A.A.
Uztailaren 30ean be-

rrogei urte beteko ditu
Inaxio Errandoneak eta
adin horretan lortu du
bere banakako lehen-
dabiziko txapela. Uztai-
laren 11n jokatu zen La-
briten Nafarroako lau
terdiko txapelketa ofi-
zialaren finala eta pro-
nostikoak hautsiz Erran-
doneak 22-20 irabazi
zion Armendarizi.

1987, 1989, 1995 eta
1999. urteetan binaka
txapelduna izana baldin
bada ere, buruz buru-
koan ez zuen halakorik
egin orain arte, buruz
burukoan bi final eta lau
terdikoan bertze bat gal-
du baitzituen. 40 urteen
mugan, beraz, eskura-
tu du lehen txapel hori.
Hori bai, aunitz sufritu
behar izan zuen garai-
pena lortzeko. Armen-

dariz faboritoa 6-1 ai-
tzinetik paratu zen, bai-
na Inaxiok ez zuen etsi
eta poliki-poliki bere errit-
moa ezarri zuen. Jokal-
diaz eta bi paretaz tan-
to ederrak egin zituen.

Pozik zegoen Berako
atzelaria lehen txapela
eskuratu ondotik eta txa-
pelketa hau EPELeko
txapelen itzalean geldi-
tu den arren, beretzat
balio izugarria du ga-

raipen honek: «Frontis-
entzat ere hagitz garran-
tzitsua izan da, Nafarro-
ako Federazioarekin ha-
lako txapelketa ospe-
tsua ongi antolatu dugu-
lako» azaldu zuen.

28 ttipi-ttapa • kirola28

Inaxio Errandoneak Nafarroako lau
terdiko txapelketa ofiziala irabazi du
Labriten jokatutako finalean 22-20 irabazi zion Berakoak Armendarizi

ARGAZKIA: GARA
Carlos Armendariz azpitxapeldun eta Inaxio Errandonea txapeldun, Nafa-
rroako lau  terdiko txapelketa ofizialean.

PILOTA

IGERIKETA

Ander Rodriguez igerilari beratarrak
Espainiako txapelketan hartu du parte
Gipuzkoakoan bigarren izan zen maila absolutoan

Ander Rodriguez
Korta igerilari beratarrak
Espainiako ugeriketa
txapelketan parte hartu
du aste hondar honetan
Bartzelonan. Horreta-
rako guttieneko denbo-
ra edo minima uztaila-
ren 3 eta 4an Ordizian
jokatu zen Gipuzkoako
txapelketan lortu zuen,
50 metro librean 25 se-

gundu eta 66 zentesi-
mako denborarekin.
Txapelketa berean, bi-
garren izan zen kate-
goria absolutoan 100
metro librean (57”41) eta
200  me t ro  l i b r ean
(2’05”37). Oraindik 16
urte bertzerik ez ditue-
la kontuan hartuz ez da-
go batere gaizki.

Uztailaren 10 eta 11n

Euskadiko txapelketan
aritu zen Anoetan. 400
metro librean absoluto-
an laugarren izan zen
eta juniorretan bigarren,
minimatik segundu ba-
tera geldituz. 200 libre-
an hirugarren izan zen
juniorretan eta minima-
tik 30 zentesimara gel-
ditu zen. 50 metro txi-
meletan ere aritu zen.
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A.A.
Urtero bezala, Iru-

ñeko Sanferminetan
erabaki dira herri kiro-
letako Nafarroako hain-
bat txapela. Horrekin ba-
tera, kasik egunero jaial-
diak antolatu ditu Nafa-
rroako Herri Kirol Fe-
derazioak. 

Harrijasotzen, Iñaki
Perurena leitzarra izan
zen txapeldun bere 48
urteekin. Bi minutuko hi-
ru txanda egin zituzten
harri ezberdinekin eta
guzira 6.250 kilo altxa-
tu zituen. Beintza-La-
baiengo Josetxo Urru-
tia izan zen bigarren
4.550 kilorekin eta Mi-
kel Lasarte hirugarren.

Donato Larretxeak
eta Barberenak jantzi
zuten Nafarroako Bina-
kako aizkolarien txape-
la, Mindegia-Senosiain
eta Nazabal-Vicente gi-
belean utzita. Bikote ba-
koitzak sei kana erdiko
eta sei 60 ontzako moz-
tu zituen. Larretxea-Bar-
berenak 28 minutu eta
7 segundutan akautu zu-
ten lana, Mindegia-Se-
nosiainek 26 segundu
gehiago behar izan zu-
ten eta Nazabal-Vicen-
tek minutu eta 23 se-
gundu gehiago. 

Txingetan, Nafarro-
ako txapelketak jokatu
ziren nesketan eta mu-
tiletan. Neskek 25 kilo-
ko txingak erabili zituz-
ten eta mutilek 50eko-
ak. Nesketan Maika
Ariztegi ittundarra izan
zen onena 9 plaza ter-
di eta 4,09 metrorekin,
E. Iriarte eta M. Iriarte-

ren aitzinetik. Mutiletan
Andoni Irigoien anizta-
rra nagusitu zen 16 pla-
zarekin, Lazkoz eta Gol-
darazenaren aitzinetik.

LASTO ALTXATZE ETA
INGUDE TXAPELKETETAN
BERDINKETA ETA BI
TXAPELAK XABIER
SEINENTZAT

Lasto altxatzen Xa-
bier Sein igantziarra izan
zen onena, Iñaki Bere-
au herritarraren aitzine-
tik. Biek hogeita bana
jasoaldi egin zituzten,
baina azken jasoaldia
egiten segundu bat gu-
ttiago behar izan zuen
Seinek, eta horrek eman
zion txapela janzteko
aukera. 

Ingudean ere, Xabi
Sein izan zen txapeldun
mutiletan, 89 jasoaldi-
rekin. Beintza-Labaien-
go Josetxo Urrutiak al-
txaldi kopuru bera egin
zuen, baina Sein aitzi-
netik aritu zen, eta arau-
dia errespetatuz, bere-
tzat izan zen txapela.
Biek, gainera, Nafarro-
ako errekor berria egin
zuten. Orain arte 88 ja-
soalditan zegoen, Sei-
nen eskuetan, eta biek
89 jasoaldi egin zituz-
ten. Nesketan, Maika
Ariztegi nagusitu zen.

Uztailaren 13an, Na-
farroako aizkolari gaz-
teen txapelketa jokatu
zen eta Beñat Saralegi
leitzarra nagusitu zen.
Hiru enbor moztu behar
zituen aizkolari bakoi-
tzak eta leitzarrak 7 mi-
nutu eta 36 segundutan
akautu zuen lana. Bi-

garren Garikoitz Larre-
txea arraioztarra izan
zen minutu batera eta
Ruben Saralegi iruñea-
rra hirugarren, minutu
eta 55 segundura.

Arpanlari txapelke-
tan Barberena anaiak
gailendu zitzaizkien Ka-
ñamares anaiei.

Txapelketakoa saioa
ez bazen ere, kanako
enborra mozten Naza-
balek mendean hartu
zuen Donato Larretxea.
11 minutu eta 2 segun-
du izan zen Etxarrikoa-
ren denbora.

Bertze aldetik, Itu-
rengo besten barrene-
an, Fernando Etxegarai
beratarrak txapel berri
bat lortu zuen Nafarro-
ako koxkor biltze txa-
pelketan. Berriozarko
Iñaki Ekisoain eta Josu
Jimenez izan ziren bi-
garren eta hirugarren.

Hainbat modalitatetako Nafarroako txapelak
erabaki ziren Iruñeko Sanferminetan
Maika Ariztegi ittundarrak eta Xabier Sein igantziarrak bina txapel jantzi dituzte

HERRI KIROLA



30

AGENDA
egunez
egun

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Abuztuaren 16, 17 eta 18an
Belagoara ateraldia eginen
dute Illurdi mendi taldekoek.
Abuztuaren 19, 20 eta
21ean Hechora ateraldia
eginen dute Illurdi mendi
taldekoek.

g ERAKUSKETAK

ELIZONDO
Uztailaren 16tik abuztuaren
16ra Juan Carlos
Olaetxearen margolanak
ikusgai Jaime Urrutia
karrikaren 38.ean.
11:00etatik 14:00etara era
18:00etatik 21:00etara.
Uztailaren 24tik abuztuaren
31ra Tomas Sobrino
margolariaren «Begiradak«
erakusketa zabalik
Arizkunenean. Egunero
11:30etatik 13:30etara eta
18:00etatik 21:00etara.
Uztailaren 23tik irailera Ana
Marin margolariaren
erakusketa Bergarenean.
Goizez 11:30etatik
13:30etara eta arratsaldez
18:00etatik 21:00etara.

ETXALAR
Uztailaren 9tik abuztuaren
1era Lola Garro
margolariaren lanak ikusgai
Kultur Etxean. Astegunez
10:00etatik 13:30etara,
larunbat arratsaldetan
18:30etatik 20:30etara eta
igande goizetan 12:00etatik
14:00etara.

g KULTUR EGUNA

URDAZUBI
Abuztuaren 7an Kultur
Eguna. 11:00etan pilota
partidua. 13:00etan Jean
Haritschelhar-en solasaldia:
«Goardak eta
kontrabandoa». 14:00etan
zikiro-jatea, Joxe Angel
akordeolariak alaitua.
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TELEBISTAKO TXOKOA

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 17,00 E (-1,00)

Zerri gizena
1,243 E kiloa.  (=)

Zerramak:
0,550 E Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: E/kg. Kanal
Extra 3, 06 (=)
1.koa 2,89 (=)
2.koa 2,76 (=)
Urruxak: E/kg. Kanal
Extra 3,16  (=)
1.koa 3,02  (=)
2.koa 2,83  (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   228,00 (-23.50)
idixkoak 250,00 (-23,50)

Aretze nabarrak:
urruxak 192,00  (=)
idixkoak 220,00  (=)
Zaldikoak: E/k
Sortuberriak: 2,90/2,96
Zaldi-behorrak: 1,70/1,90
Bildotsak:E/k
6-8 kilokoak: 6,60/ 6,90
8-10 kilokoak: 5,30 / 5,80

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Uztailaren 9tik 16ra bitarteko prezioak)

JOSEBAK ETA MAITEK AURKEZTURIK

San Estebanetan murgilduko
da Bestaz Besta saioa

Ganbaran bai (Urolako
trikitixa) izenpean Imun-
tzo eta Beloki trikitixa bi-
koteak aurkezten duen
honako diskoa beraien
karrerako bosgarrena du-
gu eta bertan topatzen di-
tugun 23 pieza horietan,
bailarako aspaldiko erre-
pertorioak berrinterpreta-
tuz eta gaurkotuz, izaera
herrikoiaz markaturik da-
tor ezinbertzean; erritmo,
xehetasun eta kolore es-
parru zabal bat jorraturik,
fandango, arin-arin, ka-
lejira, pasodoble, tango,
vals, fox trot eta abarren
bitartez, dantza soltean
zein arrimatuan, betiko
dantza herrikoiaren isla
gardena dugu, lan jardun
gogorraren ondotik ne-
keak gainetik kentzeko
balio duen ukendua. Bes-
ta baita, azken finean, gor-
putz xehatu eta arima
erratuentzat botikarik era-
ginkorrena. Lan honen oi-
narrian, 1960ko hamar-
kadan Loiolako Herri Irra-
tiaren artxiborako bildu-
tako grabaketak daude.

«Ganbaran bai
(Urolako trikitixa)»

ELKAR, 2004

IMUNTZO eta BELOKI

DISKAK

2004/07/29 • 379. zbk. 

Doneztebeko San Pedroek ireki
zuten aurtengo udako besta-ero-
mena eta orduantxe abiatu zen TTI-
PI-TTAPA TELEBISTAn Bestaz Besta
2004 telesaioa. Lesakako Sanfer-
minekin izan zuen segida eta az-
ken egun hauetan Iturenen ere
egon dira TTIPI-TTAPAko kamarak.
Heldu den astelehenean, abuz-
tuak 2, Berako San Estebanak ha-
siko dira eta aste osoa bertan ema-
nen dute telebistako lankideek,
egunero-egunero programa bere-
xiak Beran grabatzeko. 
Joseba Olagarai eta Maite Bidar-
te izanen dira besta hauetan ere
saioaren gidariak.  Harat-honetan
ibiliko dira bi kazetariak, elkarriz-

ketarik bixienak eta erreportajerik
frexkoenak prestatuz. Txupinazoa,
Sanesteban eguna, herri bazka-
ria, kukaña, haur jokuak, miga-
ttuak… ekitaldi guzietan ibiliko di-
ra, etxeko xokotik telebista ikus-
ten daudenek ere Berako besta-
giroaz gozatu dezaten. Berako bes-
tak akautu bezain agudo, UDA GI-
ROAN magazina izanen duzue be-
rriz ikusgai, Ainara Mindegia aur-
tiztarrak gidaturik. Erreportaiak,
musika saioak, bidaia programak
eta bertze hainbat gauza izanen
dituzue ikusgai magazin frexko eta
bixi honetan. Uda honetan ere, TTI-
PI-TTAPA TELEBISTA duzu zure au-
kera.
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g BESTAK

BERA
Abuztuaren 2tik 6ra San
Estebanak. Xehetasunak
erdiko gehigarrian.

LEITZA
Abuztuaren 10etik 15era
San Tiburtzioak. Xeheta-
sunak erdiko gehigarrian.

BEINTZA-LABAIEN
Uztailaren  30etik
abuztuaren 3ra bestak.
Xehetasunak 20. orrian.

GAZTELU
Abuztuaren 1etik 5era
Santo Domingo bestak.
Xehetasunak 17. orrian.

ZIGA
Abuztuaren 7tik 11ra San
Lorenzo bestak.
Xehetasunak 33. orrian.

g GUARDIAKO FARMAZIAK
112 TFNORA. DEITU

Uzt 26tik abuztuaren 1era
Lesaka (M.J. Txoperena),
Doneztebe (J.A. Mendia),
Elizondo (E. Arrupea),
Urdazubi, Leitza (M.I.
Larraia).

Abuztuaren 2tik 8ra
Bera (A. Lasarte), Igantzi,
Sunbilla, Elizondo (F. Garcia
Mata), Leitza (M.T. Plaza).

Abuztuaren 9tik 15era
Bera (A. Lasaga), Doneztebe
(M. Etxarte), Elizondo (R.
Gezuraga), Leitza (O. Erbiti)
eta Goizueta.

Abuztuaren 16tik 22ra
Lesaka (M. Marin), Ituren,
Irurita, Leitza (A. Gimeno).

Abuztuaren 23tik 29ra
Bera (A. Fernandez), Etxalar,
Doneztebe (S. Larraioz),
Arizkun, Oronoz-Mugari,
Leitza (M.I. Larraia).

Ab. 30etik irailaren 5era
Bera (M. J. Sanz), Narbarte,
Elizondo (J. Iturralde), Leitza
(M. T Plaza).

• Ibilbide labur-laburretan
autoa ez hartu. Egiten diren
ibilbideen %45 hiru kilometro
baino motzagoak dira; horie-
tan 20 litroraino kontsumi de-
zake ibilgailuak 100 kilome-
troko, errepidean egiten due-
naren bikoitza. 
• Birak minutuko. Gasolinako
autoetan minutuko 2.000-2.500
biratan ibiltzea eta dieseletan
1.500-2.500tan ibiltzea da ego-
kia. Modelo berriko autoak ero-
so dabiltza erregimen horietan,
mekanikak sufritu gabe. 
• Bat-bateko azeleratze eta
balaztadak. Horrela ez da ibi-
li behar, ahal dela, erregai
gehiago kontsumitzen baita.
Abiadura handian dabilenean
gidariak balizko aldaketak au-
rreikusi behar ditu: adibidez,
semaforoa gorri jarriko dela so-
matzen badu azeleragailutik
oina altxatzea, ibilgailuari be-
re inertziaz iristen utziz eta ba-
lazta eta enbragearekin jolas-
tuz, pixkanaka geldiarazteko. 
• Segurtasuneko distantzia.
Aitzineko autotik behar beza-
lako segurtasun distantzia ba-
dugu, abiadura erregularrean

ibili ahal izango gara, gehie-
gizko energiarik kontsumitu
gabe; horri esker ez dugu egin
beharko bat-bateko azelera-
tze eta balaztadak, erregaia-
ren %10-15 aurreztuz. 
• Maldan beheitigoazela aze-
leragailutik oina altxa eta ibil-
gailuaren inertziaz baliatzea
komeni izaten da, martxa-pa-
lanka eta balazta erabiliz. Ez
utzi martxa palanka puntu hi-
lean: arriskutsua izateaz gai-
nera, ibilgailuak gehiago kon-
tsumituko du. Behetik gora nahi
dugunean, aitzitik, ahalik eta
martxa luzeenean jarri behar
dugu autoa, azeleragailua abia-
dura mantentzeko behar dena
baino gehiago zanpatu gabe. 
• Zirkulazio handia. Karaba-
nan egokitzekotan, autoak gu-
ttiago kontsumituko du geldi-
tzen ez bada (geldialdi luzee-
tan izan ezik). 
• Ibilgailua abiatzea. Kontak-
tu giltza biratuz bakarrik abia-
tzen da motorra, ez da zertan
azeleragailua zanpatu. Gaso-

linazko motorretan kontaktua
biratzeko unean abiatu behar
da motorra. Dieseletan, berriz,
zuhurtziazko bost segundo es-
peratzeak kontsumo apalagoa
ekarriko du. 
• Martxak. Ibilgailua abiatu be-
zain laster hoberena da lehe-
netik bigarren martxara lehen-
bailehen aldatzea: martxa zen-
bat eta luzeago, orduan eta
arinagoa izanen da gastua.
Martxaz aldatzeko ez da zer-
tan azeleragailua beheraino
zanpatu behar, larrialdietan
izan ezik, erregai kontsumoa
izugarri igotzen baita horrela. 
• Gurpilak.Neumatikoetan ai-
re gehiegi sartzen badugu lite-
keena da automobilak bihur-
guneetan egonkortasun ttikia-
goa izatea. Presio apalegia du-
ten neumatikoek dezente erre-
gai gehiago gastarazten dute.
Gurpilak tarteka aztertzea eta
fabrikatzaileak adierazitako
neurriak hartzea aholkatzen
dute mekanikoek.
Consumer Aldizkaritik bildua

JAKIN BEHARREKOAK

Erregaia
aurrezteko
aholkuak

Bazaudete?

METAZIRI, 2004

Hasier LARRETXEA
J.A. PEROTXENA

Hasier Larretxea olerkigile
arraioztarrak eta Juan Angel
Perotxena ilustratzaile elizon-
darrak "Bazaudete" liburuxka
aurkeztu dute. Liburuxka Me-
taziri eta Elizondoko Gazteak-
en ekoizpen autogestionatua
da. Hasier Larretxea behin bai-
no gehiagotan saritu dute be-
re literatur lanarengatik. 2002
eta 2004 urteetan Nafarroako
Unibertsitate Publikoko litera-
tur sariketan lehendabiziko sa-
ria lortu du euskarazko poe-
sia atalean eta Iruña Hiria li-

teratur lehiaketan ere lehen-
dabiziko saria eskuratu zuen
2001ean euskarazko poesia
atalean. Olerki laburrak bildu
dira liburu honetan, maitasu-
na eta gizarteari buruzkoak:
Zuk erran bezala
zaintzen ditut
lorategiko loreak.
Nahiz eta
zuk errandako guztia egin,
ximeltzen ari zaizkit.
Nik bezala,
loreek ere
zure hutsunea nabari dutelako.

LIBURUAK

2004/07/29 • 379. zbk. 
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tzeko, interna. % 617 372818.

BERA. Jatetxe batean eza-

gutza pixka bat duten su-

kalde laguntzaileak behar di-

ra. % 948 631584 edo 650

831392.

IRUÑA. Mutila behar dugu

sukaldean, sukaldaritza da-

kiena. Besta egun eta aste-

buruetan libre. %948 351822.

IRUÑA. Neska euskalduna

behar da kamarera lanean

aritzeko, besta egunetan eta

asteburuetan libre. % 948

351822.

Gidariak. Nafarroako Go-

bernuan plaza libreak ka-

mioi, autobus eta furgone-

tak gidatzeko. Informazioa

doan. % 948 199596.

Administrari laguntzailea.

Nafarroako Unibertsitate Pu-

blikoak euskarazko 5 lan-

postu bete behar ditu. Infor-

mazioa doan. %948 199596.

Udaletxeek, iturginak, elek-

trizistak, igeltseroak, zurgi-

nak, peoiak behar dituzte lan-

postu finkoak betetzeko. In-

formazioa doan. % 948

199596.

Garbiketa. Plaza libreak Bur-

32 ttipi-ttapa 

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.00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA MERKATU TTIKIA

IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

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

bere gain hartzen argitaratuak
diren iragarkien ondorioz

sortzen ahal diren operazioen
erantzunkizunik. 

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

LANA
302 Eskaintzak
SUNBILLA. Jatetxe batek

behar du asteburuetarako

jendea. Flexibilitatea. Epe lu-

zerako kamarera ere behar

da. Asteburuero egun bat li-

bre eta lanaldi jarraia. Infor-

mazio gehiago. % 619

829289.

LEITZA. Taberna batean as-

teburuetan kamarero aritze-

ko pretsona behar da. %948

510021 (arratsaldetan).

Familietan lan egiteko he-

zitzaile lanpostua. Infor-

mazio gehiago Leitza, Goi-

zueta, Areso eta Aranoko Oi-

narrizko Gizarte Zerbitzuan.

% 948 510 840.

Ileapaindegi batean lan egi-

teko pertsona bat behar da,

urte osorako. %615 358824.

AZPEITIA. Neska bat behar

da bi haur eta etxe bat zain-

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
BERA. Pisua salgai, 3. so-

lairua, baratze eta ganbara-

rekin. % 943 634155 edo 667

074419.

BERA. Pisua salgai. Hiru lo-

gela, komuna eta egongela.

% 948 630288.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
IRUÑA. Pisu mobleztatua

errentan emanen nuke, Uni-

bertsitate Publikoaren on-

doan. % 652 705556.

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
BERA. Pisua errentan har-

tuko nuke. Premiazkoa, %

948 631846.

BERA. Pisu bat errentan har-

tuko nuke, 2 lagunentzako.

% 669 962389 (Patxi).

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu

GARAJEAK/LOKALAK

109 Errentan eman

BERA. Sara karrikan (Age-

rra) 100 m2ko bajera erren-

tan ematen da. % 678

897005.

GARAJEAK/LOKALAK
111 Bertzelakoak
LEITZA. Taberna traspasa-

tzen da, sukaldea, terraza,

MINP. Errenta txukuna. %

686 585378.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak

LANA

301 Eskariak
Emakumea eskaintzen da

haurrak zaintzeko edo etxe-

ko lanak egiteko. % 628

040310.

Emakumea eskaintzen da

externa edo interna moduan

lan egiteko edozein lanbi-

detan. % 645 485992.

Mutila eskaintzen da uztai-

la eta abuztuan Beran edo-

zein lan egiteko. % 647

235743.

Gizon gaztea eskaintzen da

garbiketa lanak, adinekoak

zaindu edo igeltsero lagun-

tzaile izateko. % 628 550485.

Emakumea eskaintzen da

garbiketa lanak egin edo hau-

rrak eta adinekoak zaintze-

ko, igandetan bakarrik. % 948

077853.

948 63 54 58

• BERA. -Pisu pare bat salgai.
-Terrenoak erosten dira.
• LESAKA. - Partzela eraikigarri 
batzuk salgai.
- Pisuak erosten dira
• DONEZTEBE.  - 2. eskuko pisu
batzuk salgai. - Eraikuntza
berriko lokal komertzialak salgai.
- Lokal komertzial pare bat
errentan emateko.
• ELIZONDO. -2. eskuko pisu
batzuk salgai. - Terrenoak
erosten dira.
• BORTZIRIAK. 
- Baserriak erosi nahi dira.
BAZTAN-BIDASOAN: baserri,
borda, etxeak, pisuak eta lur
eremuak salgai.
948 451 841 / 607 978 656 / 948580705

ADOSADOS

ARRIETA
erlojudenda eta bitxidenda

Erretiroa dela eta likidazio osoa

Tel: 948 580445 • ELIZONDO

BERA 
200 m2ko lokal komer-
tziala salgai, Banco
Vasconiaren ondoan.

% 607 978656
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60.000 km. Merke. % 653

759289.

Honda CDR 600ekoa,

1989koa sa lga i .  %

620982229.

Kawasaki KX 25 motoa sal-

gai, 1999koa. Prezio eta ego-

era onean. % 626 042659.

Yamaha FJ100 motoa eta

Renault 19 Chamade 16v

autoa salgai. % 948 630429

(19:30etatik aintzinera). Pre-

zioaz solastuko dugu.

Opel Zafira 2.0 TDI autoa

salgai, 2002koa, 80.000 km.

Diesela. Zilar kolorea. Elite

Gama. % 656 743898.

Husqvarna WR 250 motoa

salgai, 1996koa. % 637

873969 (15:30etatik aurre-

ra).

Kamioi-bolketea salgai,

Transportes Bidasoan lane-

an. % 618 962650.

MOTORRA
502 Tailerrak

lata, Donezteben, ospitale-

tan, ikastetxetan, erresiden-

tziatan, eraikin publikoetan,

haurtzaindegietan. Informa-

zioa doan. % 948 199596.

Atezainak. Lanpostuak:

NUP, Nafarroako Gobernua,

Udaletxeak, eraikin publiko-

ak. Informazioa doan. %948

199596.

Txoferrak. Anbulantzia, agi-

tariak, zabor kamioiak, fur-

gonetak, erabilera publiko-

ko ibilgailuak. Informazioa

doan. % 948 199596.

Haur Hezkuntza. Nafarro-

ako Gobernuan laister sar-

tzeko. Informazioa doan. %

948 199596.

Udaletxeak. Galar, Fitero,

Burlata, Berrioplanon admi-

nistrari laguntzaile lanpos-

tuak bete behar dituzte. In-

formazioa doan. % 948

199596.

Suhiltzaileak. Nafarroako

parketarako plazak irekiak.

Informazioa doan. % 948

199596. 

Oihantzaina. 17 plaza libre

Administrazio publikoko de-

partamentuan. Informazioa

doan. % 948 199596.

MOTORRA
501 Salerosketak
Tata 2.0 TDI autoa salgai.

A

MIKEL AGERRE

IPARRAGIRRE

igantziarrak
abuztuaren 9an
8 urte beteko di-
tu. Zorionak fa-
miliaren parte-
tik. Aupa txirrin-
dulari!

EÑAUT IPARRA-
GIRRE ZINKU-
NEGI etxalarta-
rrak 11 urte bete
ditu uztailaren
27an. 11 muxu
goxo, gu hiruron
partetik. Aimar,
atta eta amak.

urtebetetzeak ANIMALIAK
601 Emateko
Zakurkumeak opari. Aita

euskal artzain arrazakoa eta

ama ingeles artzain arraza-

koa. %650 772171 (Ainhoa).

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Umatzeko dauden behiak

deretxoekin erosiko nituzke.

% 616 482921 (Miren).

DENETARIK
702 Salerosketak  

Mendiko bizikleta salgai,

Especialized markako koa-

droarekin.Egoera onean, ibi-

li gabea, prezio ona. % 948

637303 (Jokin edo mezua

utzi telefono zenbakiarekin).

Ohatzetik aulki gurpildu-

nera jendea mugitzeko grua

erosiko nuke. % 948 637423.

Ohatzetik jendea mugi-

tzeko grua behar dut. %

620196561

Egurrezko kaldera, Ferroli

markakoa salgai. Kalefak-

ziorako. Ate haundikoa da.

% 647 573846.

Trikitixa salgai, Zero Sette

markakoa, gorria, 4 ahotse-

koa, ia-ia berria. % 615

560871.

100 litroko ur kaldera sal-

gai. Elektrikoa. Fagor mar-

kakoa. Prezio onean. %948

635458.

Bi kalefakzio akumulado-

re salgai. Prezio onean. %

948 635458.

Errepideko bizikleta salgai,

Zeus markakoa. Berri-berria.

% 656 799733.

Bidali  

ttipi-ttapa
herritik kanpo 
bizi diren 
lagun edo familiakoei

& (+34) 948 635458

& 948450354 - 948625555 • DONEZTEBE - BERA

Lur orotariko ibilgailuak (4x4),
furgonetak eta 

autoak erosten ditugu. 
Eskura ordaintzen dugu

SAMPI ARAGON

MENDAUR MOTOR
& 948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Mitsubishi Montero 3 ate, Frontera 5 atekoa, Vitara 3-5
ate TD, Toyota Land Cruiser 3.0 5 ate, Citroen Berlingo,

Seat Ibiza, Opel Astra 5 ate, Astra Sport 3 atekoa.
SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN
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ALAITZ LOIAR-
TE irundarrak 3
urte bete ditu
uztailaren
23an. Zorionak
eta muxu handi
bat Leitzako fa-
miliaren parte-
tik.

EIDER TABERNA

MUTUBERRIA

aranztarrak urte
bat beteko du
uztailaren
30ean. Zorionak
familiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

NEREA

IPARRAGIRRE

etxalartarrak 7
urte bete ditu
uztailaren
12an. Zorionak
eta muxu bat.

ANNE ETXARTE

JUANENEA do-
neztebarrak urte
bat bete du uz-
tailaren 17an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik.

Zorionak gure
katutxo ELOYeri
uztailaren 18an
6 urte bete di-
tuelako. Bere
anai Daniel eta
Erik, aita, ama
eta Eratsungo
familia guziaren
partetik.

Goizuetako
IKER MIRANDAk
uztailaren
10ean 4 urte
bete zituen. Zo-
rionak eta muxu
haundi bat Oier,
atta eta amatxo-
ren partetik.

ANE BERASAIN

GOIA beratarrak
7 urte bete ditu
uztailaren
25ean. Zorionak
Kattalin, amatxi,
amoña eta fami-
lia guziaren par-
tetik.

UNAI ETXEGA-
RAI ELGORRIA-
GAk urtea egi-
nen du uztaila-
ren 31n. Zorio-
nak arrebaren
partetik.

AINHOA MAR-
TIN RODRIGUEZ

beratarrak urtea
bete du uztaila-
ren 26an. Zorio-
nak amatxi Pili-
ren eta Lesaka-
ko familiaren
partetik. Muxu
haundi bat.

XABIER LARRE-
TXEA ALTZUGA-
RAI lesakarrak 4
urte eginen ditu
uztailaren 29an.
Zorionak familia
guztiaren parte-
tik.

ANDREA

PLAZAk abuz-
tuaren 3an egi-
nen ditu 14 urte.
Segi orain arte
bezala, eta zo-
rionak etxekoen
partetik.

UNAI ETXEGARAIK urteak eginen
dituzte uztailaren 31n, eta ANDREA

PLAZAk abuztuaren 3an. Zorionak
eat aunitz urtez Alkaiagako familia-
ren partetik.

OIER MITXELENAk eta AMATXI

AMPAROk abuztuaren 10 eta
22an urteak beteko dituzte.
Zorionak eta muxu haundi bana
etxekoen partetik.

GARAZI MIGEL-
TORENA MITXE-
LENA lesakarrak
2 urte bete ditu
uztailaren 23an.
Zorionak Lesa-
kako amatxiren
partetik.

GARAZI MIGELTORENA MITXELE-
NA lesakarrak 2 urte bete ditu uz-
tailaren 23an. Zorionak atta eta
amaren partetik. Muxu haundi bat.

34343434 ttipi-ttapa
urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 3,5 EE. Bikoitza: 7 EE. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,27EEko 13
edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 3,5 edo 7 EEko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

Amaia Rekalde Maritorena
ILEAPAINDEGIA

• SOLARIUM BERTIKALA
• DEPILAZIOA

• MAKILAIA
• MANIKURA

Arantzateko jauna 2 - ezkerreko solairuartea
Tel 943 63 31 39

20304 IRUN
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Berako
bestak

Abuztuaren
2tik 6ra
Abuztuaren
2tik 6ra

Herriz herri, bestaz besta

Dantzatu eta
frexkatu, ahal den
guzia gozatu

ttipi
ttapa
379. zenbakiarekin banatua

Berako
bestak

        



Berako Bestak2

Larunbata
Uztailak 31

16:00etan Plater tirake-
ta foso modalitatean, Li-
zuniagan,  Ehiza eta
Arrantza elkarteak anto-
latua.
19:00etatik 21:00etara
Patxi Perezekin Dantza
Pikoa. Iparraldeko dan-
tzak ikasteko animazioa,
Altzateko plazan.
23:30etan Kontzertua
CARLOS PIÑUELA Y SU
SON taldearekin, Herri-
ko Etxeko Plazan. 

Igandea
Abuztuak 1

11:30etatik 14:00etara
Igerilekuan haurrendako
puzgarriak.
16:00etatik 18:30etara
Igerilekuan haurrendako
puzgarriak.
15:30etan 4x4 autoen
ikuskizuna, Postasen.

Astelehena
Abuztuak 2
Bezpera

12:00etan San Esteban
besten hasiera adieraz-
teko Herriko Etxetik al-

txaferua botako da eta ez-
kil-jotzea izanen da. 
Aldiberean, ttikiendako
goxokiak eskainiko dira.
Ondotik erraldoiak eta bu-
ruhandiak karrikaz karri-
ka ibiliko dira, Incansa-

bles Txarangak eta Ez-
pelur Gaiteroek lagundu-
ta. 
18:00etan Kukaña Ille-
kuetan, Incansables Txa-
rangak alaiturik.
19:00etan Herri kirolen

DIAZ Liburudenda
Besta on batzuk opa dizkizuegu

Altzate 9 - Tfnoa: 948 630134 - BERA

OOOOssss tttt aaaa tttt uuuu aaaa   
JJJJ aaaa tttt eeee tttt xxxx eeee aaaa   

JJJJ aaaa nnnn aaaa rrrr iiii dddd eeee nnnn dddd aaaa

Ibardin,
Tfnoa: 948 63 07 08

BERA

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

GAZTETXOEN MUSIKA EMANALDIA IZANEN DA AURTEN ERE.

FaIDEL ostatua
Besta onak opa dizkizuegu

Altzate karrika, 34 - BERA

Besta zoriontsuak



Abuztuaren 2tik 6ra 3

EEdduurrnnee
Haurrendako Moda

Altzate 30 • Tfnoa: 948 63 06 06  • BERA

Txapa eta pintura
Alkaiaga ind. Alasta 4 % 948 630373 • BERA

Laister
zabalik

Alkaiaga
Poligonoan

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA



Berako Bestak4
jaialdia kiroldegiaren ai-
tzineko aldean. Proba
konbinatua.
19:30etan Berako txistu-
larien kalejira Illekuetatik
San Esteban elizaraino.
20:00etan Berako eus-
kal errepresaliatu politi-
koekiko elkartasun kale-
jira.
20:30etan Gure Txokoa
Dantza Taldearen jaialdia
Eztegara pilotalekuan. 
00:00etan Dantzaldia
IZOTZ taldearekin.
Egunean zehar, Incan-
sables Txaranga ariko da
karrikaz karrika.

Asteartea
Abuztuak 3

San Esteban Eguna
9:30etan Herriko txistu-
lariek argisoinua joko du-
te.
10:30etan Udalbatza,
txistulariak, makildantza-
riak eta Berako bandera

aitzinean dituela, Herriko
Etxetik San Esteban eli-
zara abiatuko dira, Este-
ban Donearen ohoretan
eta Berako abesbatzak

lagundurik emanen den
Meza Nagusia aditzera.
Meza ondotik, Gure Txo-
koa Dantza Taldeko ki-
deek Berako Makildan-

tzak eta Bordondantza
dantzatuko dute.
Gero Sebastian Lizaso
eta Andoni Egaña ber-
tsolariek kantatuko dute.

ARGAZKIAK: GOIKO
BESTA BASERRI AUZOETARA ERE AILEGATZEN DA, GAITERO ETA TRIKITILARIEN BITARTEZ.

ALZUGUREN
Benta

nn JJaannaarriiddeennddaa//OOrrooiiggaarrrriiaakk
nn OOrrooiiggaarrrriiaakk
nn OOssttaattuuaa // JJaatteettxxeeaa

& 948 630 734 • IBARDIN • & 948 630 218 • BERA

IGONE
papertegia • liburudenda

• Fax publikoa eta enkuadernazioak • Prentsa
Kanttonberri 4 - Tfnoa: 948 630626 - BERA

ARRAINDEGIA
Itzea 8 • BERA

% 948 631242 - 630981

ARRAINDEGIA



Abuztuaren 2tik 6ra 5
18:00etan Gure Txokoa
Dantza Taldeak Berako
Aurreskua dantzatuko du
Herriko Etxeko Plazan
txistularien laguntzaz. Ge-
ro Berako Dantza berria-
ren kalejira.
19:30etan LAIOTZ tal-
dearekin dantzaldia Al-
tzateko Plazan.
21:00etan Dantza herri-
tarrak Altzateko karrikan
(fandangoa, arin-arina,
Larrain dantza eta muxi-
koak…) gaiteroen lagun-
tzarekin. 
00:00etan Su artifizialak
Matzada futbol zelaitik,
Pirotecnia Zaragozana-
ren eskutik.
00:00etan dantzaldia
LAIOTZ taldearekin Al-
tzateko plazan.
Egunean zehar Incansa-
bles Txaranga karriketan
ibiliko da.

Asteazkena 
Abuztuak 4
Ezkonduen eta
bikoteen eguna

9:00etan Irats taldeko tri-
kitilariak Dornakun ibiliko

dira, eta Ezpelur Gaite-
roak Zalain auzoan.
10:30etatik 14:30etara
Haurrendako trena he-
rrian barna ibiliko da, Al-
tzateko plazatik abiatuta.
11:00etan Txirrindulari-

tza proba. Kadeteak. Gu-
re Txokoak antolatua.
11:30etan Berako igeri-
lekuan haur eta gazte-
entzat XVIII. Igeriketa
Txapelketa, Gure Txoko-
ak antolatua.

ANDONI EGAÑA ETA SEBASTIAN LIZASOK SAIOA ESKAINIKO DUTE SAN ESTEBAN EGUNEAN.

Ibardingo Gaina - BERA

Ibaia • Zalain Auzoa • BERA
Tel eta Faxa: 948 630 661

S. Odriozola - B. Huici

Alkaiaga Industrialdea • 
Elutxa karrika • Pab. 3/18

31789 LESAKA

Tel.: 948 63 12 44

AROZTEGI
METALIKOA

Ongi pasa bestak!



Berako Bestak6
13:00etan Kukaña, In-
cansables txarangak alai-
turik.
18:00etan Pilotari profe-
sionalen arteko partidak
Eztegara Pilotalekuan:
Errandonea II- Retegi VII;
Zubieta-Mendia.
Alustiza- Errandonea I;
Barberito Armendariz. 
Sarrera: 10 euro.
18:00etanTrikitilariak Ille-
kueta, Altzate eta Itzea
auzoetan.  
19:30etanMigattuak He-
rriko Etxeko plazan, In-
cansables Txarangak
alaiturik.
20:00etan Bertso Pote-
oa Errekaldetik hasita:
Maialen Lujanbio, Igor
Elortza eta Jon Barbere-
na, Julen Zelaieta gai-jar-
tzaile dutelarik.
21:00etan Dantza herri-
koiak Altzateko karrikan,
Ezpelur gaiteroekin.
00:00etan Dantzaldia Al-
tzateko Plazan TAPIA

ETA LETURIArekin. Pa-
txi Perezen animazioa-

rekin. Egun osoan zehar In-

ARGAZKIAK: TTTIPI-TTAPA

HAUR ETA HELDU, DENAK DANTZAN TXISTULARIEN ERRITMORA.

ILEAPAINDEGI MIXTOA
EDERTZE-ARETOA

Bidasoa 8, behea
31780 BERA (Nafarroa)
& 948 63 01 77 (ordua eskatu)

ILERAKO TRATAMENDUTAN
ESPEZIALISTAK GARA

SOLARIUM-A

ILE-KENTZEA

PERMANENTEA ETA BETILEEN TINTEA

MAKILAIAK

ESKU ETA OINETAKO ZAINTZEA

Ongi pasa bestetan!Ongi pasa bestetan! Tfnoa: 948 630598
Altzate, 6 • BERA

Ongi pasa bestak!

PRIETO
TABAKODENDA

Legia 1, Tfnoa eta Faxa: 948 631246 - BERA

SAROBE
okindegia

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



Abuztuaren 2tik 6ra 7

Ibardingo gaina, & 948 63 13 19 • BERA

Izarra Benta
JJaannaarriiddeennddaa
OOrrooiittggaarrrriiaakk

Loredenda

Besta zoriontsuak 
opa dizkizuegu

Altzate 26 • & 948 63 11 21 • BERA

Bidasoa, 8 • 948 630 753 • BERA

OPTIKO
OPTOMETRISTA

•• IIKKUUSSMMEENN AAZZTTEERRKKEETTAA OORROOKKOORRRRAAKK

•• LLEENNTT II LL EENN AADDAAPPAATTAAZZ IIOOAA

•• BBEEGG II EETTAAKKOO TTEENNTTSS IIOOAARREENN KKOONNTTRROOLLAA

•• IIKKUUSSMMEENN TTEERRAAPP IIAAKK

•• 33  UURRTTEEEETTAATTIIKK AAUURRRREERRAAKKOO HHAAUURRRREENN EERRRREEBBIISS IIOOAA

•• EEGGUUZZKK II BB EETTAAUURRRREEKKOOTTAANN AAUUKKEERRAA HHAANNDDIIAA



Berako Bestak8

Besta onak pasa itzazue
IBARDINGO GAINA - BERA

ARRAGO - BIDEARRAGO - BIDE
Ostatua - Janaridenda - Oroitgarriak

Besta onak pasa

Ibardin gaina, & 948 63 07 06 - BERA

ASKAIN 1 • Tfnoa: 948 630810 • BERA

Eguneroko menua
Kaxuelak eta pintxoak

Karta
BestaBesta

on b
atzu

on b
atzu

pasapasa

TTIPI-TTAPA



Abuztuaren 2tik 6ra 9

Altzate 20 • BERA & 948 630136 
•• AArrrrooppaakk •• LLeennttzzeerriiaa •• MMeerrttzzeerriiaa •• EEttxxeerraakkoo oossaaggaarrrriiaakk

ARTURO arropadendaARTURO arropadendaARTURO arropadenda

Harategia
Eztegara 3 • BERA
Tfnoa: 948 630 198



cansables txaranga ka-
rrikaz karrika ibiliko da.

Ortzeguna
Abuztuak 5
Haurren Eguna

9:00etan Irats trikitilariak
Suspelan ariko dira, eta
Ezpelur Gaiteroak Kaule
auzoan.
10:00etanPilota partidak
Berako pilotariekin, On-
dotik zesta-punta era-
kustaldia. Gure Txokoa
Elkarteak antolatua.
10:30etan Plater tirake-
ta beratarrentzat, ehiza
ibilaldia modalitatean, Li-
zuniagan,  Ehiza eta
Arrantza elkarteak anto-
latua.
12:30etanErraldoiak eta
buruhandiak Ezpelur gai-
teroen laguntzarekin ibi-
liko dira Altzaten.
13:00etan Kukaña, In-
cansables txarangak alai-
turik.
17:30etan Gorringo tal-

dearen Munduko arrau-
tzik handiena kale an-
tzerkia, Altzaten. 
Ondotik Kukaña, Illekue-
tan.

18:30etanEskalada era-
kustaldia eta nahi due-
narentzat probatzeko au-
kera. Elizako dorrean.
19:30etanMigattuak He-

rriko Etxeko plazan, In-
cansables Txarangak
alaiturik.
21:00etan Dantza herri-
tarrak Ezpelur Gaiteroe-

Berako Bestak10

ALTXA GAZTEAK!

MILJAR ostatua
Bestak ongi pasa

Eztegara 30, & 948 630532 • BERA

Besta on batzukBesta on batzuk
opa dizkizuegu!opa dizkizuegu!

Eztegara 21 • BERA
Tel.: 948 625471 - Faxa: 948 625500

zapatadenda.
kalotxa.
osagarriak.
konponketak.
Legia 42 Bera 31780 Nafarroa 948 631516

Mugika
Benta

ALABASTROAK 
OROIGARRIAK

ARDO ETA PATTARRAK

Ibardingo Gaina • & 948 630 710 • BERA



Abuztuaren 2tik 6ra 11

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

iilleeaappaaiinnddeeggiiaa

Ongi pasa
bestak!

Kanttonberri 4 • BERA
& 948 631 427

Eztegara pasealekua 14

Ateak, leihoak, eskailerak, armairu
enpotratuak, parketa, tarima…

saldu eta paratzen dugu

Tel: 636 17 28 95 • Faxa: 948 63 04 79

Belardenda
Mediku naturista kontsulta

Masajista
Legia 1, behea • BERA • & 948 630652

Belardenda



Berako Bestak12
kin Altzateko karrikan.
Ondotik suzko zezena
aterako da Altzateko ka-
rrikan.
00:00etan Dantzaldia
URGABE  taldearekin Al-
tzateko plazan.
Egunean zehar Incansa-
bles Txaranga ariko da
karriketan barna.

Ortzirala
Abuztuak 6
Kuadrilen Eguna

9:00etan Irats trikitilariak
eta Ezpelur gaiteroak Ga-
raitarreta eta Suspel-ttiki
auzoetan ibiliko dira.
11:00etatik 14:00etara
Karsak eta puzgarriak ki-
roldegiaren aitzineko al-

dean.
12:00etanErraldoiak eta
buruhandiak, Altzatetik
Herriko Etxeko plazara,
Ezpelur gaiteroek lagun-
duta.
14:30etan Herri Bazka-
ria Altzateko frontoian.
17:00etatik 19:00etara
Karsak eta puzgarriak ki-
roldegiaren aitzineko al-
dean.
18:00etanApar Besta Al-
tzateko karrikan.Oondo-
tik Kukaña, Illekuetan.
Ondotik PERFUSION
musika taldearekin kale-
jira Altzateko karrikan.
21:00etan Dantza herri-
tarrak Ezpelur gaiteroe-
kin, Altzateko karrikan.
Ondotik suzko zezena

aterako da Altzateko ka-
rrikan.

23:00etanKontzertua Al-
tzateko Plazan: Imen,

URROZ
ANAIAK

eraikuntzak
Besta onak pasa itzazue!

San Esteban 8 • Sigastea etxea

URROZ
ANAIAK
URROZ
ANAIAK

zurgindegia
Mota guzietako

zurgin-lanak

948 631 430
Zalain Industrialdea 7

31780 BERA

zurgindegia
Elizalde Benta

Besta on
batzuk pasa

Ibardingo gaina - & 948 631024 - BERA

PIKABEA
Molinero drogerian
galdetu

pintura
kpintura
k

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio
arazoak moldatuko dizkizugu
• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • & 948 630240 - 948 631495 • BERA



Abuztuaren 2tik 6ra 13

& 948 631076 • BERA

Besta o
nak

opa di
zkizue PAGOLA

TXISTORRAREN
IZENA

& 948 630 054
Altzateko Plaza, 2

BERA

Ongi pasa bestak!

LENTZERIA • MERTZERIA

Kanttonberri 2 • BERA • Tel.: 948 625 411

VENTA
AGUIRRE

Ostatua
Oroigarriak

Janariak 
Tabakoak

Tel (0034) 948 63 11 58
Ibardingo gaina • BERA

ARGAZKIAK:
GOIKO



Berako Bestak14

MERYT Materiales

BERAN
ERAIKUNTZAREN 

BILTEGI OROKORRA

BILTEGIA
Ubela Poligonoa • Tel. 948 631 201 • BERA

Besta zoriontsuak opa dizkizueBesta zoriontsuak opa dizkizue

LIXOIA OSTATUALIXOIA
Ong i  p a s a  b e s t a k ! !

Tfnoa.: 948 631 271 • Itzea, 2 • BERA

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

ZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEAZUBIONDO JATETXEA



Abuztuaren 2tik 6ra 15

EELLKKAARR,, SS..AA..
TTaaiilleerrrraakk

Zalaingo Industrialdea • BERA
Tel.: 948 631 013

Faxa: 948 630 929

• Piezen moldaketa
• Harrobi-makinen fabrikazioa
• Nabeen proiektu eta eraikuntzak
• Makinaria moldaketa
• Estrukturak altxatzea
• Galdaragintza

Askain, 12 - 4. ezk. • % 948 631452
Sakelekoak: 639 125 046 • 639 608 034

HOTELA JATETXEA
Logelak bainuarekin

Jatetxea • Ostatua • Terraza
Pintxoak • Plater konbinatuak • Bokatak

Bidasoa 5 • % 948 630392- 948 630907 • BERA



vv MMeennuuaa
vv KKaarrttaa
vv OOssttaattuuaa
vv KKaaffeetteeggiiaa
vv OOrrooiiggaarrrriiaakk
vv AAuuttoozzeerrbbiittzzuuaa

&& 0000..3344..4488..663300772299
((IIppaarrrraallddeettiikk)) 
994488 663300772299

((HHeeggooaallddeettiikk)) 
IIbbaarrddiinnggoo GGaaiinnaa

BBEERRAA

Estetika
Ileapaindegia 

Mistoa

IIttuurrllaannddeettaa aauuzzooaa,, 44 •• ((MMaarrii LLuuzz SSppoorrtt)) •• BBEERRAA
TTeell.. 994488 663300 448833 ((EEsskkaattuu oorrdduuaa))

Pelukeria • Solariuma
Depilazioa • Depilazio elektrikoa
Masaia • Manikura eta Pedikura

Plastikozko boltsak
Papera inprimaketa

Legarbidea 2 • BERA • alzugarai@hotmail.com
Biltokia: Alkaiagako Ind. Ziobi karrika

Tel: 948 63 10 18 • Sakelekoa: 617 90 23 75

Javier Manterola
Tekniko instalatzailea
iturgintza • gasa • kalefakzioa

948 630 031 • 629 449602
Iturlandeta 4, behea • BERA

Zure ingurua klase guzitako insektuz (xomorro, 
zinaurre, armiarma, kukuxu…) eta arratoi-xagutxoz
garbitu nahi baduzu, deitu! Gu arduratuko gara horretaz.

Termita eta Polillen kontrako tratamendua & 948630155
BBEERRAA



JAURENA
elektrogailuak

* Sukalde mobleak
* Elektrizidadea
* Antenak

Ricardo Baroja 12 • & 948 63 12 17 • BERA

YANCI
JESUS Mª eta XABI
YANCI
JESUS Mª eta XABI

Ziburu, 6 • BERA
653 732 353 / 948 631 484

ITURGINTZA
KALEFAKZIOA

GAS

MERKATUKO
MARKARIK 
HOBERENAK

Martzutzak
estilodun arropa eta osagarriak

Arropadenda
Oparidenda • Zilarra
Piercing artikuluak

MERKEALDIAK

Eztegara pasealekua 12 • BERA
Tel.: 948 631425



Berako Bestak18

ETXEBESTE
iturgintza
kalefakzioa
gasa

% 948 630002 • 670 412998
Herriko Etxeko Plaza 10 • BERA

ETXEBESTEETXEBESTE

BERATARRA  ARGIÑAK

Leitzako bidea, 66 • 8. blokea 2.C • 31740 DONEZTEBE

Jose Ignacio MARITORENA LARRALDE
DONEZTEBE 670 48 93 37
Pedro BERASATEGI DAGERRE
BERA 617 34 63 78



Abuztuaren 2tik 6ra 19

ZALAIN MOTOR

• Mekanika eta elektrizitatea
• Txapa eta pintura
• Bigarren eskuko kotxeen salmenta
• Grua zerbitzua 24 ordutan

Ongi pasa San Estebanak!
& 948 631 157 • 608 778 023 • BERA

Konponketa eta salmenta
Rafa Pombar Sainz
aholkularitza fiskala-kontablea

Besta ederrak pasa!

Bidasoa, 41
31780 Bera (Nafarroa)
Tel: 948 63 02 01
fax: 948 63 02 55
e-mail: asesoria@ugaldea.com

PIZZIO
TABAKODENDA•PRENTSA •ALDIZKARIAK

Altzate 30, Tfnoa: 948 630788 - BERA

JOSE I. GONZALEZ ENGUITA
PINTURA LANAK OROKORREAN

666 235 466 • 948 630 683
Bidasoa 49 - 1.ezk • 31780 BERA



Ongi pasa
bestak!

Eztegara, 26
31780 BERA

& 

948 630 298
948 637 206

Ongi pasa
bestak!

UUDDAAKKOO EETTXXEEAA
BBBBeeeennnnttttaaaa  ----   OOOOssssttttaaaattttuuuuaaaa  ----   jjjjaaaatttteeeettttxxxxeeeeaaaa

& (00-34) 948 631115 • Larun • BERA

AGUSTIN
PORTU

aarroozztteeggiiaa
Ameltziaga - Kaule auzoa • BERA
% 948 631 058 • 670 422316

AGUSTIN
PORTU
AGUSTIN
PORTU

okindegirako tresneria
Tel.: 948 631004
Faxa: 948 631308
info@zelaieta.com

Zalain ind. - 12 P.K. - BERA



BOAN
TAILERRA

AUTOEN
MEKANIKA 

ETA
ELEKTRIZITATEA
% 948 63 06 23 • BERA

LirainLirain
77 Ileapaindegia
7 Estetika Zentroa

& 948 630760 - 948 630286
Iparralde, 1 • BERA

BBeessttaa eeddeerrrraakk
PPaassaa!!



Berako Bestak22

ERRANDONEA
EEDDAARRIIAAKK

ALKAIAGA IND., ZIOBI 9, % 948 630982 • BERA

Besta on b
atzuk pas

a!
Besta on b

atzuk pas
a!

Ongi zaindutako sukaldaritza
Menuak aukeran

Ibardingo Lepoa • bentamiguel@cin.es • & 948 631209

Abuztuaren 2tik 6ra

INDARRIk

besta zoriontsuak opa
dizkizue

INDARRIk

besta zoriontsuak opa
dizkizue



Abuztuaren 2tik 6ra 23

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



Berako Bestak24

Altzate, 19 • 948630786 • BERA

Besta gozo eta
zoriontsuak 

opa dizkizuegu

Ongi pasa bestak!

Super
Alkaiga

948 631 403
Eztegara 6

BERA

&
9
4
8
 6

3
1
4
6
2

A
lt
za

te
 1

 •
 B

E
R

AEmbalajes Bera, S.L.

Zurezko palet eta enbalaiak
Suspela • Tel.-Fax: 948 630330 • BERA

XANTI
OSTATUA

BAZKARIAK 
eta AFARIAK

- Plater konbinatuak
- Bokatak
- Frituak
- Ensaladak…
Erreserbak: 948 630254
Besta zoriontsuak

opa dizkizuegu!
Tel: 948 630 254
Eztegara • BERA



Abuztuaren 2tik 6ra 25

Fernando Orset Mauleon arkitektua
Iturlandeta 6 BERA (31780) tel. eta fax: 948 625409

ORMIGOI ETA
ZUREZKO EGITURA
DUTEN ETXEBIZITZEN
PROIEKTU ETA
ZUZENDARITZA
TEKNIKOA

Berako bestak ailetu dire jada gaudelako udan
Besta on onak pasatu eta gure edariak edan

% 948 635458
Faxa 948 635457
ttipi-ttapa@ttipi.net



Donostian
eta Irunen,
Galizia eta
Gasteizko
linearekin

konbinatzen
dugu.

Tfnoa: 948  63 02 61 • Faxa: 948 63 02 79
Geltoki karrika, 5• BERA

Astelehenetik larunbatera
Irun - Bera - Lesaka - Iruñea

7:45
Iruñea - Lesaka - Bera - Irun

18:00
Lesaka - Bera - Donostia

8:15 / 14:30/19:10
Donostia - Lesaka - Bera

13:00 / 19:00
Igande eta besta egunak

Donostia - Bera - Lesaka - Iruñea
8:30

Iruñea - Lesaka - Bera - Donostia
18:00



MIRENTXU BENTA
Ibardingo gaina • & 00-34 48 630717 • 948 630717 • BERA

MIRENTXU BENTAMIRENTXU BENTA

v Gizon, emakume eta haurrendako arropak
v Jaio berriendako arropak
v Oroigarriak
v Harriak
v Zapatak
v Alabastroa
v Lanparak
v Bisuteria
v Janaridenda

v Gizon, emakume eta haurrendako arropak
v Jaio berriendako arropak
v Oroigarriak
v Harriak
v Zapatak
v Alabastroa
v Lanparak
v Bisuteria
v Janaridenda

v Gizon, emakume eta haurrendako arropak
v Jaio berriendako arropak
v Oroigarriak
v Harriak
v Zapatak
v Alabastroa
v Lanparak
v Bisuteria
v Janaridenda

Goi mailako lurrinetan
espezializatua

Kosmetika eta
lurrindegiko
lehendabiziko markak

Goi mailako lurrinetan
espezializatua

Kosmetika eta
lurrindegiko
lehendabiziko markak

VENTA BIOK
Janaridenda

Opariak 
Ostatua

Ibardingo gaina • Tel.: 948 630 707 •
BERA (Nafarroa)

Lurrindenda 
Kosmetika





    

Abuztuaren 10etik 15era

Leitzako
pestak

Abuztuaren
10etik 15era
Abuztuaren
10etik 15era

Herriz herri, bestaz besta

Musikarekin
dantza eta
zezenekin
saltsa

ttipi
ttapa
379. zenbakiarekin banatua

Leitzako
pestak

 



Leitzako Pestak2

Larunbata 7
Egitarau banaketa

16:00etan kalez kale
PLAZAOLA aldizkariaren
banaketa egingo da triki-
tilari, ziztulari, soinulari
eta animatzen dien guz-
tik lagunduta. 19:00etan
Jeiki koralaren eskutik
«Salve de Eslava» en-
tzuteko aukera parega-
bea elizen.

Igandea 8
Umeen Eguna

8 :0 0e tan  Diana .
10:00etan txirrindulari es-
kolakoak industrialdean
ibiliko die. 10:30etanMe-
za Nagusia Korporazio
Ttikiaren agintaritzan eta
ondoren txupinazo ttikia.
11:30etan umentzat pes-
ta plazan: Pilota eskola-
koen pilota partiduak. Ko-
koak: zaku-saltoa, sos-
kor biltzea… Puzgarriak

11:30etatik 14:30etara
eta 16:30etatik 18:30eta-
ra. 16:00etan umentza-
ko herri kirolak plazan au-
rreneko aldiz. 18:30etan
Aurrerako dantzari ttikien

saio bikaine plazan.
20:00etatik 24:00etara
TRIKIDANTZ taldearekin
dantzaldie plazan (tarte-
an atsedenaldia izanen
da).

Asteartea 10
Pesta bezpera

11:00etan koadrilen ar-
teko Herri Kirolak plazan.
14:30etan kirolarien eta

ARGAZKIAK: MIKEL ILLARREGIK UTZIAK

URTERO BEZALA, DANTZEK TOKI GARRANTZITSUA IZANEN DUTE SANTIBURTZIO PESTETAKO EGITA-
RAUAN.

iturgintza
31880 LEITZA

Tel.: 948 51 00 86 / 51 01 56
fax: 948 61 08 56

gazteluf@infonegocio.com

kalefakazioa saneamendua          gasa

Agustin ZABALA
• iturgintza •

kalefakzioa • gasa •

Agustin ZABALA
• iturgintza •

kalefakzioa • gasa •

Amazabal 24 • LEITZA • & 948 510450 - 647 193113

BIKOITZ  TABERNA
• Pintxoak
• Tarta eta bolloak
• Pastelak

Elbarren 16, & 948 510072 • LEITZA

BIKOITZ  TABERNABIKOITZ  TABERNA
Pestak

ongi igaro

Ongi igarOngi igaroo
pestak!pestak!

BULDAIN
inmobiliaria

Pesta onak pasa!
Tel. 948 510534

Mug. 649 476615
LEITZA

BULDAIN
inmobiliaria

Pesta onak pasa!



jubilatuen bazkariak.
18:00etan pestei hasie-
ra emanez, beti bezela
udaletxetik txupinazoa bo-
tako da. Gora San Tibur-
tzio! Ondoren Plazaola al-
dizkariko azalaren ira-
bazleari sari ematea eta
gero Incansables txaran-
gak, txistularik, gaiteroak
eta buruhaundiak herriko
txokoak animatuko dittue
nahiko dantza eta lais-
terkaldik egiteko aukera
emanez. 22:00etan Suz-
ko Zezena plazatik atera
eta betiko ibilbidean ze-
har. 00:00etan LAIOTZ
musika taldearekin pla-
zan dantzatzeko aukera
ederra.

Asteazkena 11
San Tiburtzio Eguna

8:00etandiana. 9:00etan
entzierroa eta zezenak
plazan. 10:30etan Meza
Nagusi kantatue, udal or-

dezkari eta ezpatadan-
tzarikin. 12:00etan urte-
ro legez, Ezpatadantza
saio bikaina eskeiniko di-
gute Aurrerako dantza-
riek. Ondoren pilota par-

tiduak: Bengoetxea-Min-
tegi; Azpiroz-Tirapu.
18:00etan zezenak pla-
zan.  19:00etan herri ki-
rolak plazan. Aizkoran
errebantxa: Olano anaiak;

Rekondo eta Riañoren
aurka. Harri jasotzen be-
rriz, Iñaxio Perurena eta
Aimar Irigoien. 22:00etan
suzko zezena keia da-
riola. 00:00etan GAU-

Abuztuaren 10etik 15era 3

LEITZALARREA AROZTEGIA
AROZTEGI METALIKOA

Tfnoa eta faxa: 948 510598 • Mug.: 669 368991
Landa Industrialdea, 20. atea • LEITZA

LEITZALARREA AROZTEGIA

TTTTXXXXOOOOKKKKOOOO  TTTTaaaabbbbeeeerrrrnnnnaaaa
Jai zoriontsuak pasa

Elbarren 22, & 948 510227 • LEITZA

Elbarren, 94 & 948 510467 
Elgoien, 6 & 948 510747

LEITZA

Pesta zorio
ntsuak ig

aro!

Herriko Plaza. LEITZA
Tel Fax 948 510146

Prentsa Opariak Enkuadernatzeak
Fotokopiak Textu liburuak Plastifikatuak Inprenta lanak

JOSE IGNAJOSE IGNACIO ARZALLUSCIO ARZALLUS
Harategia - Urdaitegia

Etxeko txistorra
& 948 510377 LEITZA / & 943 683042 BERASTEGI



Leitzako Pestak4
BELA  taldearen doinue-
kin dantzaldia plazan.

Osteguna 12
Pesta bigarrena

8:00etan diana goiz goi-
zetik animoso hasteko
egune. 9:00etan entzie-
rroa eta behiek plazan.
11:30etansukaldari dien
edo sentitzen dien guz-
tientzat paella lehiaketa.
12:00etan Lizarrako jota
eskolakoen eguerdiartea
alaituko digute beraien
kantuekin. 18:00etan
behiak plazan. 19:00etan
urteroko legez Aurrerako
dantzarien ikuskizun pa-
regabea. Ondoren Aspe-
ko pilotari profesionalen
a r t eko  pa r t i duak .

22:00etan suzko zeze-
na. 00:00etanTRAKETS

taldearekin gozatzeko
unea. Ostirala 13

TXISTULARIEK ERE LANA GOGOTIK EGINEN DUTE PESTETAN.

LENITZ
E D AE D AT E G I AT E G I A
H «INSALUS» Ura banatzailea
H «SAN  MIGUEL» garagardoa
H «COCA-COLA» banatzailea

Manuel Lasarte, z/g & 948 510333 • LEITZA

LENITZ

Herriko Plaza • LEITZA • Tfnoa 948 51 02 83

TXAPA
PINTURA
P6 Industrialdea
& 948 510 255

LEITZA

TABERNA

• OGi EGIN BERRI-BERRIAREKIN EGINDAKO OTARTEKOAK
• KAXUELAK
• ERA ASKOTAKO PINTXOAK

(Rabak, olagarroa, ziztorra…)

Elbarren, 16 & 948 610864 • LEITZA

Juan Jose Lazcano Gomez
tailerra

Banatzaile ofiziala
Bigarren eskuko kotxe salmenta
Kotxe marka guzien konponketa
Landa Industrialdea 2, 6. nabea• LEITZA

Tel: 948 510404 • 629713172 • Faxa: 948 510837
e-posta: jjlazkano@teleline.es



Abuztuaren 10etik 15era

Pesta hirugarrena
8:00etandiana. 9:00etan
entzierroa eta zezenak
plazan. 11:30etan pilota
partiduak plazan. Ape-
zetxea-Beloki; Narbarte-
Iriarte. Olazabal-Biñares;
U r t x i p i a - E l i z a l d e .
16:00etan Top euskara-
okea kantatzeko prest da-
goenarentzat. 18:00etan
behiak plazan.19:00etan
bertsolariak plazan: An-
doni Egaña, Jon Maia, Je-
xux Mari Irazu, Sustrai
Kolina. Aurten gaijartzai-
leak Leitzeko bertso es-
kolakoak izanen dira.
22:00etansuzko zezena
t x i npa r t ak  da r i o l a .
00:00etan IZOTZ talde-
arekin dantza saioa.

Larunbata 14
Pesta laugarrena

8:00etandiana. 9:00etan
entzierroa eta behiak pla-
zan. 12:00etanValtierra-

ko bandaren kalejira eta
ondoren kontzertue  pla-
zan. 14:30etan bazkarie
Karrapen. 17:00etan Lei-
tzeko eta kanpoko gaz-
teen  a r teko  jokoak .
18:00etan zezenak pla-
zan. 18:00etan Elektro-
tuna. 19:00etan Incan-
sables txaranga plazan.
22:00etan suzko zezena

plazatik hasita. 23:00etan
LOS GARIBALDI maria-
txiarekin kalejira herrian
zehar. 0:00etan LOS GA-
RIBALDI mariatxiarekin
mejikanak dantzatzeko
aukera paregabea.

Igandea 15
Bikoteen Eguna

8:00etandiana. 9:00etan

entzierroa eta zezenak
plazan. 12:00etan herri
kirolak plazan: Iparralde-
ko jokoak Andres Arbe-
noizekin, Joseba Ostola-
za harrijasotzailea eta Mi-
guel Iturrarte aizkoran
(Leitzen egindako aizko-
rarekin). 14:30etan Au-
rrerako bazkideen baz-
karia Aurreran. 18:00etan

MUSUNZAR
ostatua

Jatetxea eta logelak

Elbarren 14
& 948 510607
& 948 510 475

LEITZA

MUSUNZAR
oSTATUA

RODRIGUEZ eta ERASO
Tailerra

Autoen konponketa eta salmenta
ELGOIEN 15, FAX-TFNOA: 948 510259 • LEITZA 

Pesta 
zorion

tsuak 
igaro

itzazu
e

LIBURUDENDA

PRENTSA • TESTU LIBURUAK
OPARIAK • INPRENTA LANAK
ESKOLAKO GAIAK•FOTOKOPIAK

Jai zoriontsuak opa dizkizue
Elbarren • Tel. eta Faxa: : 948 510262

RODRIGUEZ eta ERASO
Tailerra

ARGAZKIAN AGERI EZ BADA ERE, HOR NONBAIT EGON BEHAR DU ZEZENAK!

PPPPEEEERRRRUUUURRRREEEENNNNAAAA  HHHHAAAARRRRAAAATTTTEEEEGGGGIIIIAAAA
Bertan egindako pentsuarekin GORRITTENEA

baserrian gizendutako TXEKORRAK saltzen ditugu
Elbarren 51 • & 948 510164 • LEITZA

5



Leitzako Pestak6

TXARAGORRITXARAGORRI
iturgintza

% 649 853 440
Elbarren, 56(Martikonea)

31880 LEITZA

L E I TZALE I TZA
GARAGEAGARAGEA

PEUGEOT AGENTZIA
Direkzio eta ordenadore

bidezko azterketak

Amazabal 29 • & 948 51 04 66 • LEITZA

Elbarren kalea • LEITZA
& 948 510614 - 948 610646

kafetegi•gozotegi•okindegia

• Ogi egin berria
• Prentsa
• Gosari goxo goxoa
• Pastak, Pastelak, tartak

Pesta onak pasa!
Elbarren 20 • LEITZA • 948 510720

Erreka Auzoa
LEITZA

Tel 948 510625
(Autobideko irteeran
gaude, Leitzarako

norabidean)

KAPRITXO
Arropa eta oparidenda

Merkealdiak arropa eta bisuterian
& 948 510994 • LEITZA

KAPRITXO
Arropa eta oparidenda

Merkealdiak arropa eta bisuterian
& 948 510994 • LEITZA

bikote eta ezkonduen
entzierroa eta behiak
plazan. 19:00etanbi-
koteen Ingurutxoa
plazan. 22:00etan
suzko zezena azke-
neko  a l d i z .
00 :00e tan LOS
COMPADRES tal-
dearen emanaldia
plazan. Ondoren
PESTEN BUKAE-
RA. Labetxeko ata-
rian hasi eta buka.



ASTIZ 
zurgindegia

OOOOnnnnggggiiii   iiiiggggaaaarrrroooo   ppppeeeessssttttaaaakkkk!!!!

& 948 610 606 - 948 510 285 • Landa Pol. 13 • LEITZA

ASTIZ 
zurgindegia

ERAIKUNTZAK

Patxi Arrazola, 14 • 1.A

Tel. 948 610 934 / 948 610 927

Mugikorra 689 231 961

LEITZA

E l g o i e n ,  3 0   & 9 4 8  5 1  0 1  3 0  •  L E I T Z A
OO II HH AA LL AA KK

Pestak

ongi ig
aro

L E I T Z A
Elbarren 20 eta 71 • & 948 610657 • 948 510007

GAZTAÑAGA 
TABERNA

GAZTAÑAGA 
TABERNA

GAZTAÑAGA 
TABERNA

Gosariak eta era guztietako 
pintxoak eta bokatak

Euskal giroa

& 948 610708 • LEITZA

Egun hauek 
ongi

pasa itzazu
e!

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

OOOO nnnn gggg iiii   pppp aaaa ssss aaaa   ffff eeee ssss tttt aaaa kkkk !!!!

FISIOTERAPEUTA

3 ERREHABILITAZIOA 3 OSTEOPATIA

3 Kirol eta Zirkulazio MASAIA

3 ERDITZE AURREKO/ONDORENGO TRATAMENDUA

3 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 3 MUTUAK

3 ASEGURUAK 3 PARTIKULARRAK

Huarte Gotzaia 8, 3.C - LEITZA 948 510730

DDiiaa %%
ssuuppeerrmmeerrkkaattuuaa

OOKKAABBIIOO
kkaaffeetteeggiiaa

Landa Etxea • LEITZA

& 948 510 731

PPPP eeee ssss tttt aaaa   zzzz oooo rrrr iiii oooo nnnn tttt ssss uuuu aaaa kkkk
oooo pppp aaaa   dddd iiii zzzz kkkk iiii zzzz uuuu eeee gggg uuuu

OIALDE 
TABERNA

Bazkariak, afariak eta gosariak
Otartekoak, pintxoak…

Huarte Gotzaia
& 948 510077

LEITZA

OIALDE 
TABERNA

OIALDE 
TABERNA

• OIHAN APROBETXAMENDUAK
• BERTAKO eta KANPOKO ZUREN BILTEGIA
• EGURRA AIREKO KABLE BIDEZ ATERATZEN DUGU
• OIHANBERRITZE LANAK
• ZURAREN SALMENTA, EXKABAZIOAK eta GARRAIOAK

Landa ind. • LEITZA
Tel-Fax: 948 510214

606 949131
606 949130

ZUBILLAGA
SARALEGI S.L.

EEEETTTTXXXXEEEE  TTTTRRRREEEESSSSNNNNAAAAKKKK
nnnn IInnssttaallaazziioo

eelleekkttrriikkooaakk

nnnn PPaarraabboolliikkaakk

nnnn EElleekkttrraaggaaiilluuaakk

nnnn KKoollttxxooiiaakk eettaa
llaannppaarraakk

948 510208 • 948 510181
Elbarren 45 • LEITZA



ARAKINDEGIA  
JATETXEA

ARAKINDEGIA  
JATETXEA

ARAKINDEGIA  
JATETXEA

Pesta 
zoriontsuak igaro!

Elbarren 42, & 948 510052 • LEITZA

Denon artean
denona dena

Gora 
Leitzeko 
pestak

JUSTIZIA,
ASKATASUNA
ETA PAKEA

LEITZARI ETA 
EUSKAL HERRIARI

G A R Z I A R E N A
A R R A I N D E G I A

Elbarren, 72 & 948 51 05 90 • LEITZA

G A R Z I A R E N A
A R R A I N D E G I A

zurgindegia
ateak • leihoak • tarimak

Zurgin lan guziak

& 948 510402 • 609 067123
Goiko Errota • LEITZA
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