
3 Elkarrizketa: 
"Gorramendi 10" 
Elizondoko musika 
taldea 
Uda honetan dantzaldi franko 
animatzeko asmoa dute 14- 1 6  
urteko gazteak hauek. Orain de
la hiru urte osatu zuten taldea, 
etaguzira, 3 orduko erreperto
rioa gainditu dute. 

4 Erreportaia: 
Eskualdeko zabor 
gehienak lruiierrira 
bidaliko dira laster 
Lehenago, ordea, zaborrak bil
du eta trinkotzeko Bi l tegia egin 
nahi da Legasan. 

6 Iritzia: 
Merkatuan ditugu 
dagoenekoz produktu 
transgenikoak 

10 Hauteskunde sindikalak: 
Ikastetxe publikoetako 
hauteskunde 
sindikaletan 
LAB nagusi 

argitu zenbat lista presentatuko diren, eta 
toki bat baino gehiagotan, ustegabekoak 
ere izan dira. 
Bertzalde, zerrenda bakarra dutela-eta, 

dagoenekoz badakite zein izanen 

Areso, Beintza-Labaien, Bertizarana (2), 
Donamaria (2), Elgorriaga, Etxalar, Eratsun, 
Ezkurra, Igantzi, Saldias, Urdazubi (2), 
Urrotz eta Zugarramurdi. 

Arantza, Areso, Bazian, Bera, Doneztebe, 
Elgorriaga, Goizueta, Ituren, Leitza, Lesaka, 
Saldias, Sunbilla, Zubieta eta Zugarramurdi. 

Bazian, Bera, Doneztebe, Etxalar, Ituren, 

EAJ-EA 

Arantza, Igantzi eta Lesaka. I 
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GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXE INTEGRALA 
t/ DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 

t/ BATXILERGOAK 

Natur eta Osasun Zientzien Batxilerra 
Giza eta Gizarte Zientzien Batxilerra 
Batxiler Teknologikoa 

t/ HEZKUNTZ ZIKLOAK 

D Erdi mailako Lanbide Heziketa 
Ekipo eta Instalazio Elektroteknikoetan Teknikaria 
Mekanizazioan Teknikaria 

D Goi Mailako Lanbide Heziketa 
Mekanizatze Bidezko Ekoizpena Goi Teknikaria 
Administrazio eta Finantzetako Goi Teknikaria 
Erregulazio eta Kontrol Automatikoetan Goi Teknikaria 

Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntzako 

mailetan 1999/2000 ikasturterako 

AURRE IZEN·EMATiEAK. � � Epea: EKAINAREN 1 ETIK 9RA 

KALITATEZKO HEZKUNTZA 
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DATUAK . . . . . . . . .  . 

•!• 14 eta 16 
urte bitarteko 
gazte hauek 
hamaika plaza 
egin dituzte 
dagoeneko, eta 
aurtengo udan 
kontzertu 

egiteko 
asmoa dute 

•!• Musika 
aditzeko orduan 
bakoitzak arras 
gusta desberdi
nak ditu, baina 
plazan jo behar 
denean 
jendearen 
gustoko piezak 
aukeratzen 
dituzte. 

errepertorioa 
dute, rantxerak, 
Goza tegiren 
kantuak eta 
dantza egiteko 
doinuak 
tartekatuz. 

•!• Musika 
eskolako ikasleak 
dira denak, eta 
horretaz gain 

eta Noek 
gitarra eta 
saxofoi klaseak 
hartzen dituzte 

TESTUA ETA ARGAZKIA: 
ASIER GOGORTZA 

ELKARRIZKETA 
•••••••••••••••••••••• 

llEF "Ciorramendi 10" Elizondoko berbena taldea 

"Orain arte jaunartzetan eta 
herrietako bestetan jo dugun 

ZENBAT DENBORA DA• 
RAMAZUE TALDEARI• 
KIN? 

H iru urte . Lander, 
Karmele eta ni N afaJTo
ako Kantu Txapelketan 
atera ginen, eta Nafarro
ako irabazle suertatu gi
nen. Orduan musikan 
segitzeko gogoa sartu 
zitzaigun eta N axara eta 
Noe lagunak hartuta 
boskotea osatu genuen. 
AURTENGO UDAN PLA• 
ZATIK PLAZARA IBILTZE• 
KO ASMOA DUZUE? 

Orain arte j aunartze
tan eta inguruko herri
etako bestetan jo dugu, 
baina udan leku ezberdi
netan joko dugu: Burla
dan, Irunean eta B az
tango herri guzietan.  
Orain arte Baztan ingu
ruan aunitz jo dugu, eta 
gero hemendik pixkat 
urrunxeago Lasarten 
edo Lakuntzan ere bai. 
Hasieran kanpoan jotze
ak beldurra ematen zi
gun, baina behin hasita 
igual gustorago aritzen 
gara. Jende guzia ezagu
na baldin bada lotsa ge
hiago ematen du. 
BAKOITZAK ZUEN ETXE• 
ETAN ADITZEKO, ZE MU• 
SIKA ESTILO MAITE DU• 
ZUE? 

Goitik hasita, ezker eskuin: Karmele, Lander, lnigo, Naxara eta Noe. 

Denetari k aditzen 
dugu.  Nik -Ka rmele
euskal musika atsegin 
dutgehienbat. Azken al
di honetan Gozategiren 
azkenekoa entzun dut, 
« KaJanbreak». Ne1i per
tsonalki -Noe- 'B l ues 
B rothers 'ak gustatzen 
zaizkit .  N ik, berriz, -

Lander- heavya gusto
ko dut, batez ere 'Soul 
Fly' ,  Max Calaveraren 
t a l d e a .  Ner i  -lfiigo
Johny Lang gustatzen 
zait, gitarrista gaztea eta 
bluesa arras ongi jotzen 
duena. Neri -Naxara
Alanis Morrisette gusta
tzen zait artista eta per
tsona bezala. 
HORREN GUSTO EZBER• 
DINAK IZANIK EZ DU• 
ZUE ARAZORIK GERO 
TALDEAN JOTZERAKO• 

t ._«Otsondo 602» taldeari 
erreferentzia egiten dio 
gu.re taldearen izenak, 
euren oroimenez jarri genion. " 

AN? 
Taldetik kanpo de

nek gusto desberdinak 
ditugu, baina talde ba
rrenean garbi dugu pla
zetan ze musika jo be
har dugun. Jendeaii dan
tza egiteko musika gus
tatzen zaio. 
BERBENETAKO ABESTIEZ 
GAIN ZUEN PIEZAK ERE 
KONPOSATZEN DITU• 
ZUE? 

Bai. Guk abesti lasai
ak egiten ditugu gehien
bat. Badira batzuk mar
txa  badutenak, baina 
gehienbat poliki dantza
tzeko dira. Estilo guzie
tako abestiak nahasten 

ditugu. Plazetan, berriz, 
denetarik jotzen dugu: 
rantxerak, Gozategiren 
kantuak . . .  
NONDIK ATERA ZENU• 
TEN TALDEAREN IZENA? 
B A D U  Z E R I K U S I R I K  
"OTS O N D O  6 02" 
TALDEAREKIN? 

Bai. Behin kotxez ga
ten ginen Otsondotik, 
eta ikus i  genuen hor 
kaxkoan dagoen karte
la: "Otsondo 602". Ai
tzinerat segitu eta "Go
rra mendi  1 0" kartel a  
agertzen zen. Hoiei pix
kat erreferentzia eginez 
hartu ginuen izen hori, 
euren oroimenez-edo. 
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ESKUALDEKO ZABORRAK 

Ciehienak lrunerrira 
bidaliko dira laster 

�--
Hau da Beintza-Labaiengo labeak gaur egun duen itxura. 

Uda baino lehen, ordea, behin betikoz itxi eginen da. 

Hemendik denbora guttira Senpere
ko zabortegia baizik ez da geldituko 
inguru honetan. Orain arte bezala, 
Sara, Senpere, Urdazubi eta Zuga

rramurdiko hondakinak bilduko dira 
bertan. Gainerako herrietako 

zaborrak, berriz, hemendik kanpora 
eramanen dira, lrunerriko zaborte

gira, hain zuzen ere. 
Duela 10 urte Leitzakoak egin zuen 

bezala, Baztan, Malerreka eta 
Bortzirietako Mankomunidadeek 
akordioa sinatu dute lrunerriko 

Mankomunidadearekin, eta ahal 
bezain laster hasiko dira hondakinak 
Gongorarat eramaten. Horretarako, 
ordea, lehendabizi beira, papera eta 

zabor organikoa bereizi 
beharko da hemen. 

TESTU ETA ARGAZKIAK: ASIER GOGORTZA 

agordi eta Beintza
Labaiengo l abeak 
uda baino lehenago 
itxiko dituzte behin
betikoz. Aspaldiko 
zurrumurrua berriki 
baieztatu digu Male
rrekako Mankomu

nidadeko idazkariak. Nafairnako 
Gobernuko Ingurugiro Departa
mentuak behartu ditu erabaki ho
ri hartzera, bi zabortegien egoe
ra makurra ikusita. Izan ere, ba
dira urte batzuk labe errausgailu
ek ez dutela zabo1i-a behar beza
la erretzen. Bagordikoa l 988an 
hasi zen lanean, eta hasieran B az
tango zabor guzia hartzeko gai 
zen, 24 ordutan 8.000 kilo erre
tzen baitzituen. 90 hamarkadaren 
hasieran, ordea, lehendabiziko 
arazoak hasi ziren i nstalazioen 
egoera txa1i-agatik, baita sobera 
zabor eramaten zelako ere. Ho
rren aitzinean, B aztango herrie-

4 ttipi-ttapa • 254. zbk. • 99-V-20 



tako zaborrak Azpi lkuetako 
zabortegira eramaten hasi zi
ren eta gehienak han pi latzen 
dira oraindik ere. Tarteka su 
ematen diete, baina  nahiko 
modu txarrean halere. Zenbait 
ikerketa egin eta gero nabar
men gelditu da inguruari kal
te haundia egiten diola Baz
tango zabortegiak. Beraz, le
henbai lehen itxi tzea agindu 
du Ingurugiro Departamen
tuak. 
Beintza-Labaiengoare-
kin ere gauza berdin-
tsua gertatu da.  Urte 
batzuetatik honat la-
beak ez du zabor pol-
tsa bakar bat ere eITe-
tzen .  Ezkerreko ar-
gazkian ikusten den 
bezala, labe ondoan 
ematen diote su zabo
rrari, eta hori, bistan de
nez, mendiarendako ez da 
batere mesedegarri. Gaine
ra, urrunetik ikusten da zabor
tegitik ateratzen den ke arras
toa. 

Goizueta eta Berakoa ere 
lehenbailehen itxitzekoak 
Eskualdeko bertze bi zaborte
giri ere -Goizueta eta Berako
ari- bizi laburra gelditzen zaie. 
Goizuetakoak gehienez ere 2 
edo 3 urte gehiago iraunen ote 
duen aipatu digu Angel Salabe
rri zabor biltzaileak. Gaur egun 
Arano eta Goizuetatik 140 to
na zabor eramaten dira urte
ro. Gero lurrez estaltzen dute 
dena. 
Bo1tzirietako zaborrak, berriz, 
Intzolako errekara eramaten 
dira l 990. urtetik honat. Han 
ere tarteka lurra botatzen dio
te gainetik. Zabortegi honeri 
l 0 bat urteko bizitza eman dio
te gehienez, baina arazo fran
ko eman ditu dagoeneko. 
Senpere aldean dago eskualde
ko bosgarren zabortegia. Sara, 
Senpere eta ingurnko heITieta
ko zaborretaz gain Urdazubi 
eta Zugarramurdiko Udalek 
ere hitzezko akordioa dute za
bortegi honekin, eta harat era
maten dituzte hondakin solido
ak. Hango datuei kasu eginez, 
zabortegi hori da i ngurukoen 
artean gehien birziklatzen due
na, plastikoak, kartoiak, tetra
brikak eta guzi bereizten baiti
ra. Dena den, Zugarramurdi 
eta Urdazubin zabor guzia on
tzi berdinean sartzen dute, eta 
ez dakigu gero nola moldatu
ko diren zabor ho1i bereizteko. 
Kontuak kontu, Zalu agara bil-

ESKUALDEA ZENBAT HERRI BIZTANLEAK TONELADAK URTEKO llZWlBD EGQlllO BIRZIKLATZEN DA ... 

BAZTAN 15 7.968 3.645 1,25 kilo Beira 

BORTZ IRIAK 5 8.358 5.075' 1 65 kilo Beira, �a�era, �ilak 

MALERREKA 13 5.253 2.383 1,24 kilo Beira 

URDAZUBI· Beira, papera, 

ZUGARRAMURDI 2 747 1 .218' 4,S'kilo tetra·brik, burdina, 

SENPERE, SARA ... 2 6.361 * * plastikoak 

LEITZA, ARESO, 

LARRAUN, LEKUNBERRI 4 5.362 1.554 7 0,8 kilo Beira, �apera 

GOIZUETA· ARANO 2 1 .07 1 140 0,4 kilo Beira, papera 
* Zaluagako ubortegira Zugarramurdi, Urdazubi, Sara eta Senpereko hondakinekin batera Lapurdiko beme herri batzuetako uborrak eramaten dira. 

96. urtean 20.000 conelada bildu zuten herri guzi hoietan. Kopuru horren %5a birziklatu zuten, baina 2.000. urtean %20a birziklatu nahi dute. 
' Zugarramurdi eta Urdazubiko datuen barnean Dantxarineako bentetan eta lantegietan bildutako ubor kopuruak sartuak daude, baita Bomirietakoetan ere. 

dutako zaborren %5a bertze
rik ez da birziklatu azken ur
teotan, baina heldu den urte
rako %20ra ailegatu nahi omen 
dute. 

Nafarroa osoan 
hiru zabortegi bakarrik 
Europar Batasunaren arauak 
bete nahi baditu, Nafarroak 
baldintza batzuk bete behar 
ditu zaborren aferan. Gisa ho
netan, 2005 . urterako herrial
de osoan biltzen den zaborra
ren %65a birziklatu behar du 
guttienez. Gaur egun kopuru 
hori hagitz urrun gelditzen da, 
baina pixkan-pixkan hobetzen 
joateko asmoa du Nafarroako 
Gobernuak. Helburu hori lor
tzeko, zabor guzia hiru zentru 
nagusitan tratatzea erabaki du
te: Erriberan, Jurramendin eta 
I rufierrian hain zuzen ere. Za-

bortegi hoiek prestakuntza 
egokia dute ahal ik eta gehien 
birziklatzeko, eta beraz, sobe
ran daude Nafanoako gainera
ko zabortegiak. 
Baztan, Malerreka eta B ortzi
rietako Hiri Hondakinen Man
komunidadeak aspaldit ik ari 
dira zaborrekin zer egin ezta
baidan. I txura denez, erreka 
guziko zaborrak hemendik 
kanpora eramatea erabaki du
te azkenean. Baina Irufierriko 
zabortegira eraman aitzinetik, 
eskualdean nonbait elkartu be
harko dira zabor guziak. 

Transferentzia planta 
Legasan 
Gisa honetako azterketak egi
ten dituen enpresa baten arabe
ra, Legasa inguruan egin be
harko li tzateke transferentzia 
planta hori . Hibaiaren iker-

ke tak  d i oe nez ,  Legasako  
Aceralia fabrika eta Donezte
beko herriaren artean dagoen 
lur eremu bat da horretarako 
egokiena. Malerrekciko Man
k o m u n i  d a  d e  a l a n t e g i k o  
arduradunekin hartu-emane
tan hasi zen, Aceral ia baita lur 
zati horren jabea. Guk dakigu
la, Mankomunidadeak orain
dik ez du baiezkorikjaso, bai
na ezta ezezkorik ere. 
Dena den, ITLPl-TIAPAra igo
rri tako ohar batean adierazten 
duenez, Bertizaranako Uda
lak ez du onartzen transfe
rentzia planta Legasako kon
tzejuan egitea, herritik sobe
ra hurbil dagoela-eta. 
Beraz, ikusi beharko da alde 
guzien arteko negoziazioek 
aitzinera egiten duten, behin
goan zaborraren aferari atera
bide egokia emateko. • 
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HA M A B O S T E K A R I A  

LEGE GORDAILUA: NA-1 324/85 

FRANKEO ITUNDUA: 34/79 

TIRADA: 7.100 ALE 
GAURKOTASUNEKO GAIA 

Helbidea: 
Produktu transgenikoak merkatuan dira jadanik 

TIIPl-TIAPA ALDIZKARIA 

Herriko Etxeko Plaza, 1 

E-31 780 BERA (Nafarroa) 

Tfnoa: (+34) 948 63 1 1  88 
Faxa: (+34) 948 63 1 2  91  

Internet: 
http://www.jalgi.com/topagunea/ttipi-ttapa 

e-mail: 
ttipi-ttapa@topagunea .jalgi.com 

Jabea: TTIPl-TTAPA FUNDAZIOA. 

Presidentea: Pello Apezetxea. 
Kudeatzailea: Joxemanuel I ri
goien. Zuzendaria: Aitor Aroze
na. Publizitatea: Kulturkari, S .L. 
Administrazioa : Amaia Goia. 
Erredakzioa:  Aitor Arozena,  
AsierGogortza. Berriemaileak: 
Joseba Azpiroz, EstebanAroze
na, Juana Mari Saizar, lban Isasi, 
Patxi I riarte, Patxi Otxandorena, 
Jaione Otxandorena, Alba Fer
nandez, Lorena Galarregi, Pa
blo Mendiburu ,  Franck Dolosor, 
Margari Etxenike, Koro I razeki, 
Ana Mari Etxeberri, Martine Goie
txe, Frederick Berruet, Elixabet 
I tu rr ia ,  Garb ifie  Maiz ,  Oskar 
Txoperena, Pel loApezetxea,Ai
tor Arozena, Asier Gogortza. 
Kolaboratzaileak: EHNE Nafa
rroa.Mikel Bezunartea, Belarra . . .  
Inprimategia: Gertu. Erakunde 
Laguntzaileak: Bera, Leitza, Goi
zueta, Arano, Areso, Baztan, U r
dazubi eta Sarako udalak, Bortziri
etako Euskara Mankomunitatea, 
Malerrekako Zerbitzu Mankomu
nitatea .. . 

Harpidetza sariak: 
Hego Euskal Herria . . . .  2.000 Pta. 
Ipar Euskal Herria . . . . .  140 Libera 
Europa . . . . . . . . . . . . . .  3.500 Pta. 
Amerika . . . . . . . . . . . .  1 5 .000 Pta. 

Aldizkari honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du 

Jaten ditugun elikagaiak 
aukeratzeko eskubidea 
bermatu behar da 

ik uste edonork, 
honezkero, jan iza
nen duela produk
tu transgenikoren 

bat, izan ere, legeak dioenaren 
aurka, ez baitira etiketatzen. Ar
toa da produktu transgeniko za
balduena, eta Artiach bezalako 
gailetetan ere aurkitu dezakegu. 
Teknologia aurreratuen bidez 
planta edo animalien geneak bes
te planta batetan sartzean oina
rritzen da transgenikoen afera. 
Adibide bat aipatzearren, toma
teari arrainaren geneak sartzen 
dizkiote bere iraupena luzatu ahal 
izateko. 
Zoritxarrez duda-muda izuga
rriak daude kontu honekin. Kon
tsiderazio etikoetaz aparte, trans
genikoa jan zuten arratoi talde ba
tetan malformazioak sortu ziren. 
Gainera, interesa ekonomiko ze
hatzak dituzten multinazionalek 
kontrolatzen dute transgenikoen 
garapena. ekazaritza tradizio
nalaren ibilbidea arriskuan jar
tzen da hauen menpe erori ezke
ro. Kontu honetan, nik uste bi kla
be daudela. Batetik, kontsumi
tzaileok jan nahi ditugW1 elika
gaiak aukeratzeko eskubidea ber
matu egin behar da, eta bestetik, 
prudentziaz, transgenikoen era
bilera atzera egin beharko litza
teke, Europako zenbait nazioetan 
gertatzen ari den bezalaxe. 

Nik uste informazio aunitz 
falta dela produktu 
transgenikoen inguruan 

Moile lEKUONA 
B�r.o. Bi?ICJ9io�o .i�osl� 

Batzuentzat pro
duktu transgeni
koak XXI. mende
ko iraultza zientifi

koa dira, eta bertze batzuentzat 
berriz, biziarentzako arrisku bat. 
Gizakiaren osasunerako eta in
gurugiroarentzat ere bai. Baina 
gehiengoarentzat gai ezezaguma 
da. Bioteknologia oso zientzia be
rria da. Honetan lan egiten dute
nek diote, produktu transgeni
koei esker txerto eta farmako be
rriak sortzen ahal direla, eta bai
ta nekazal produkzioa haundia
gotu ere, erbizida eta plagizida 
guttiago erabiliz. Baina egia da 
ere dibertsitate biologikoa gutti
tu egiten duela eta jendearengan 
ere hasi direla osasW1 arazo ba
tzuk nabaritzen: alergiak. . .  
Baina zerk egiten d u  kalte gehia
go: genoma manipulatua duten 
landareen erabilera hedatzeak, 
edo erbizida eta plagiziden era
bilerak? Hor dago nekazaritza bio
logikoa ere, itxuraz arazo hau kon
pontzeko tresna. 
Nik uste informazio aunitz falta 
dela produktu transgenikoen 
abantaila, eragozpen eta eragin 
posibleei buruz, eta ezin dela hain 
arin hitzegin gai honetaz. 
Horrelako produktuak merkatu
ratzen direnean, artoa eta toma
tea adibidez, suposatzen da iker
keta batzuk segitu dituztela, bai
na egokiena izanen zen produktu
etan informazio guzia ematea. 

-{:, "{:.\ t.. ARTIKARI -(:; "(;; 
-{:, -(:; 
"{:.\ -(:; TALDEA t.. -{:, -ti 

ttip i-ttapa ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA lABORAlA 

fu ndazioak L E SA KA: 

Europako 
• Astelehenetik asteazkenera 9· 1 3tara eta 1 6·20tara 
• Ortzegun eta ortziraletan, Setatik 1 5etara 

Batzordearen Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tf noa: 948 637050 

d iru laguntza B U R LATA: 

jaso du  ARTEKARI, S.L., rfJ 948133328•133346. Faxa: 948133713 

Non: La Vifia karrika, 4-behea • 31 600 BURLATA 
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Produktu batek osagarri 
transgenikoren bat baldin 
badu ager dadila etiketan 

Jexux ZABAlE A 
leilzoko dendaria 

Nikez nuke esanen 
sortzen diren gau
za berri guziak txa
rrak direnik, baina 

ezta onak direnik ere. 
Transgenikoei buruz mintzatze
koan nahiko eszeptiko agertzen 
naiz, jakinda multinazionalek di
tuzten laboratorioetatik sortuta
koak direla. Denok dakigu zein 
den hauen helburu bakarra: ahal 
du ten diru gehiena irabaztea, ale
gia. 
Entzun dudanez Nafarroako Erri
beran ere joan den urtean baino 
arto transgeniko gutxiago erein 
omen dute, saltzeko garaian ara
zoak izan dituztelakoz. Kontsu
mitzaileak ohiko artoa nahiago 
du, nonbait. 
Nik nire janaridendan ez dakit 
produktu transgenikorik saltzen 
dudan, baina saiatuko naiz jakiten. 
Zerbaitek osagarri transgeniko
ren bat badu ager dadila garbi eti
ketan, hori da nik eskatzen duda
na. 
Dena den, jendeak eta denborak 
erakutsiko du produktu transge
nikoak onakedo txarrakdiren. Bi
tartean lanak . . .  

� Langile Autonomoak 
� Nekazariak eta mendi-langileak 

Nominak eta Aseguro Sozialak 
� Lan-kontratutarako laguntzak 
� Enpresa berri ezberdinen sortzea 
� Diru-laguntza ezberdinak 
� Kontabilitateak 
� IVA eta IRPF 
� Errenta aitorpenak 
� Elbarritasun eta jubilazio tramiteak 
� Bideragarritasun planak 



Greba orokorra laguntzea askoz hobeto iza-
apirilaren 30ean: nen zela esan zigun. Irungo 
Apirilaren 23, ostirala, l.E.S. Taupadak ONGarekin harre-
Lekaroz-Elizondoko B.H.I. manetan jarri ginen. Hauen 
institutuan ordu erdiko lan helburu nagusiak umeen eta 
uztea egin zen ikasleen bizi emakumeen heziketan la-
baldintzak salatu nahirik. Hil guntzea da, hauek baitira 
bereko 30ean, berriz, egun arazo gehien dituztenak. 
guztiko greba egin zen. Emakumeak nahiko diskrimi-
Helburua ikasleek sofritzen naturik daude, horregatik ei-
duten egoera gogorrari aurre karte bat egin zuten hango 
egitea zen. "/kasketak gura- emakumeei laguntzeko. Bes-
soek ordaindu eta festetan talde barku bat eraikitzen ari 
bizi garela uste da, baina gu- dira produktuak beste lekue-
re errealitatea bestelakoa da. tara garraiatzeko. 
Bizitzaren zati handi bat ikas- Guri hau dena han egonda-
ten ematen dugu, lan duin ko batek kontatu zigun dia-
bat izateko, baina langabe- positiben bidez, Tofio Puer-
zia, soldata baxuak eta ETT- tak hain zuzen ere. Aurten, 
ak topatzen ditugu gero". iaz bezala, dirua biltzeko as-
Teorian sistema publikoa den moa dugu. Lehengo urtean 
arren, sekulako dirutzak or- institutuan bakarrik bildu ge-
daindu behar dira garraioan, nuen, baina aurten horretaz 
matrikulan, material didakti- gain herriak ere parte hartze-
koan ... Horregatik apirilaren a nahi dugu. Horretarako kon-
30ean Euskal Herriko lau he- tu korronte bat ireki dugu eta 
rrialdetako ikastetxe guztie- herri osoan eltxitxuak jarri. 
lan egun osoko greba egin 

AMAZABAL INSTITUTUKO 
zen, hezkuntza-sistema lan 

DBHKO IKASLEAK 
merkatura egokitzea eta ikas-
leen zerbitzuak hobetzea iii 
eskatuz, baita 35 orduko la-
naldia ere. 

MIKEL SALABERRI ETA 
Ttipi·ttaparen 
neurketa delata ... 

CAROLINA DOMINGUEZ Aspalditik dut horrelako zer-
bai! idazteko asmoa eta go-'i'i"i' 
goa. T tipi-ttapakoek "Heda-
penaren neurketa"-z egiten 

·Boliviako Aymarak: duzuen interpretazioa (ttipi-
DBHko 2A eta C mailako !tapa 253. zen., azkenekoa) 
ikasleak gara. Iaz gelakide- desorekatua, kontextutik kan-
en artean ume bat eskuratze- pakoa eta horregatik desego-
a pentsatu genuen. Tutorea- kia iruditzen zaidalako. Po-
rengana jo eta ONG bateri brea iruditzen zait benetan, 

l� ITZ IA 

I RAKURLEAK MINTZO 

da. Neurri honetan bakoitzak eskutitza hartu dute Legasa 
OHARRA: euskarari apartatzen diona ondoan hondakinak biltzeko 

Eritzi ezberdinek neurtzen badugu (eremua Biltegi bat egin behar dela 

tokia izan dezaten, kontuan hartuz, zonaldekoa, erranez. Bizilagunen kezka 

ez da komeni Euskalerri mailakoa, ... ) oso eta gauzak argitzeko gogoa 

makinaz idatzitako ondorio ezberdinak atera dai- ikusita, hauxe jakinarazi nahi 

25 lerro baino tezke. Bestaldetik gure etxe- dugu: 

luzeago idaztea etara dohainik banatzen da, Martxoaren 5ean Malerre-

gutun hauetan. besteren artean udalek egi- kako Mankomunidadeak 

Idatzi duenaren ten duten aportazioarengatik. Aceraliarekin bil.era bat egin 

izen-deiturak, Denek ezin dute gauza be- zutela adierazi zigun. Acera-

telefonoa, helbidea ra esan nahiz eta batzuek liako arduradunak prest ager-

eta Nortasun merezi ... Beraz, ez dira kon- tu omen ziren fabrika ondo-

Agiriaren fotokopia paragarriak. Erizpiderik ga- ko lurretan biltegia egiteko, 

agertu beharko beko neurketan sar genitza- baina trukean Bertizarana-

dira. Laburtu ke laster gure etxetara bida- ko Udalarekin bilera bat egi-

beharra izanez lika dituzten hauteskunde tea eskatu zuten, Aceralia-

gero, ttipi-ttapak propaganden kopuruak edo- ko kontuetaz aritzeko. 

bere esku izanen du ta zenbatek ikusten duen te- Miguel San Miguel Malerre-

horretarako lebista, ... edota futbolaz zen- kako Mankomunidadeko pre-

eskubidea. batek hitz egiten duen, ... sidenteak bilera hori deitze-

Ez dira Garbi ikusten dugu ez dela ko eskatu zion gero Bertiza-

argitaratuko beren "logikoa" besterik gabe ho- ranako Udalari. 
nortasuna agertzen rrela neurtzea euskarazko Honek, bere aldetik, apirila-

ez digutenen prentsa, gizartearekiko apar- ren 16an honako puntuak 
iritzirik. !azioa, dituzten eta sortzen adostu zituen udalbatzarran: 

dituzten baliabideak, ... Ha- 1. - Malerrekako Man komuni-
maboskari bat -lehen adie- dadeari zera jakinaraztea: 

kopuruak soilki neurtzen bai- razi nahi izan dudan mo- Bertizaranako Udala ez de-
tituzue beste inolako erizpide- duan-ez da eguneroko pren- la bertze Udalen aferatan 
rik gabe. Nik ez dut egunkari tsarekin konparagarri. Ba- sartzen, eta bilera hori Ace-
guztien defentsa egin nahi, koitzak bere tokian egoten ralia enpresak eskatzen due-
noski, ezta ttipi-ttapa hama- jakin behar du eta berari da- nean eginen dela, orain ar-
boskariak betetzen duen fun- gokiona aitortu, baina ez te ez baitu eskatu. 
!zioen aurka jarri nahi ere. gehiago! 2.- Eusko Alkartasunako zi-
Baina hainbat -beharrezko- negotzien abstentzioarekin, 
ak ez liratekeen- zehazta-

MIKEL ILLARREGI 
erabaki zen ez onartzea za-

(LEITZA) 
sun egin nahi nituzke. Esan bar biltegi hori Legasako Kon-
dudan bezala, ttipi-ttapa ha- .,,, tzejuan egitea, Legasatik 
maboskaria da eta besteak hain hurbil egonta ez baita 
( orohar) egunero kaleratzen lekurik egokiena. 
direnak. Beraz, zati hama- Legasako zabor 
lau eginez gero egun bakoi- biltegiari buruz: BERTIZARANAKO UDALA 
tzeko honek "produzitzen" Berriki Bertizaranako bizila-

duena askoz ere gutxiago gunek Mankomunidadearen "' 

Ordenagailuen salmenta eta konponketa 
• • • • • • • • • A A A A A A A A A 

1 nformatikako osagarrien salmenta 
Software, informatika liburuak, jokoak, etab ... 

Sare lokalen instalazioa 
Interneteko zerbitzariak 

Kanttonberri karrika, 4 
31 780 BERA 

Tel . :  948 63 10 83 
Fax . :  948 63 06 73 

E-mai l :  b iur@jet.es 
b i u rcb@jet.es 
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l�ITZIA 

KOLABORAZIOAK 

� Jose Mari ARRIBILLACiA ELA 

Langabeziak badu soluzioa: 
35 ordu eta soldata soziala 

Au r t e n ,  
ELAk,LAB
ekin batera, 
hasiera eman 
dio Enplegu
aren aldeko 
kanpainaren 
bigarren fa

seari. Kanpaina hiru ardatz 
nagusietan oinarritzen da: 
- Lanaldiaren murriztapena 
35 ordutara. 
- Ordu extrak desagertzea. 
- Soldata soziala langabezi-
an daudenentzat. 
Enpleguaren kanpainari le
hentasunik haundiena eman 
diogu datuek ez bai-

eta aberastasuna askoz ho
be banatuko lukelako. 
- Ordu extrak kentzea: gu
re eskualdean, % l Oera jai
tsiko litzateke langabezia or
du estrak desagertu ezkero. 
Hiru aITazoi ordu extrak kal
tegmTitzat jotzeko: 
-Anis kua dago ohitu gaitez
kelako diru ho1Tekin bizitze
ra, baina egun batetik be1tze
ra desager daiteke. 
- Enpresaren esku dago zei
ni eskaini ordu extrak eta 
zeini ez, sarritan lema ho
nen pean: "ondo portatzen 
bazara emango dizkizut, bes-

tute baikortasun ofi
ziala bermatzen: Langileok mezu hau 

- Nafarroan langabe
zia %9 ,6koa da. 25 ur
tez azpikoen artean 
l a n g a b e z i  m a i l a  
%25,9an dago (%39 ,8 
emakumeen artean). 
Bainan argi dago en
presarientzat langa
bezia ez dela arazo bat, 
alegia, ongi datorkie-

barneratu behar dugu: 

langabeziak lanaren 

baldintzak jeistea eragiten 

du, edozein baldintzetan 

lan egiteko prest dagoen 

jendea dagoelako. 

la ere esan genezake 
langabeziak soldatekiko eta 
lan baldintzekiko beherantz 
presionatzen baitu. 
Eskualdean 7.000 lagun in
guru dira biztanle aktiboak, 
eta langabezia % l 5ean da
go. Nahiz eta ohituak egon, 
egoera oso laJTia da. Langi
leok mezu hau barneratu be
har dugu: langabeziak lana
ren baldintzak jeistea eragi
ten du, edozein baldintze
tan lan egiteko prest dada
goen jendea dagoelako. 
Egoera horri au1Te egiteko 
bi erronka nagusi ditugu: 
- Lanaldia 35 ordutara mu
rriztea enplegua sortzeko. 
Egun saltzen diguten gizar
te baztertzailearen aurka ho
ITelako erabakiak bultzatu 
behar ditugu horrek lanpostu 
aunitz sortuko lituzkeelako 

tela ez". 
- Eta kasu askotan ordu ex
tren atzetik soldata baxu bat 
dago. 
Bertzetik, ETT eta zerbitzu 
enpresen desage1tzea bultza
tu behar dugu, eta gazte eta 
emakumeek nozitzen duten 
bazterkeria eraldatu. 
Soldata sozialaren defentsa 
ere egiten dugu, gutxiene
ko irabazirik ez dutenei oi
nwizko errenta bermatu be
har zaielako. 
Soldata sozialaren alde zein 
35 orduko lanastearen al
deko greba deitu dugu, ja
kinen duzuen bezala. Beraz, 
horren alde borrokatzeko 
maiatzaren 2 l an greba oro
korrean parte hartzera dei
tzen ditugu eskualdeko lan
gile guziak. 
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� Irantzu IZETA Ezinduentzat ludoteka 

Aisialdiko ekintzak ezindu 
psikikoekin Elizondon 

Hiru hilabete 
pasatu d i ra 
hasi ginene
tik eta taldea 
hau n d i a  ez 
bada ere aski 
sendoa da. Ez 
g i n a k i g u n  

funtzionatuko zuen edo ez, 
baino argi ginuen hutsune 
bat bete genezakela eta go
gor ekin genion lanari. 
Europatik emandako dirula
guntzak, baita Nafarroako 
Gobernuko Ongizate Saila 
eta Gaztediaren Institutoare-

raldietan (Irunera, Donos
tiara, Baionara . . .  ) usaian 
etortzen ez den jendea ere 
animatzen da. Aldi berean, 
antolatzen diren herri ekime
netan parte hartzen saiatzen 
gara, gizartean integratzeak 
duen garrantziagatik. Adibi
de gisa, "Hamabi Ordu Esku
araz" bestan batzuk antzer
kian m·i tu ziren, bertzeak be
rriz dantzetan gainerako gu
ziekin batera, eta arras ongi 
pastu zuten, ahotan zuten 
irria horren lekuko. 
Xauli Gazte Elkartetik sor-

nak, ateak ereki zazkigun, tutako ekimen hau, "Aisial-
behinpein hasterako 
orduan. Dudarik gabe, 

Eskulanak, kirolak, 
aitzi net segitzeko go-
goa baldin badugu lor- sukaldaritza, dantzak, 

tutako giroparegabea- ateraldiak eta noiz edo noiz 
ri eta sortutako barre- merenduren bat egitea 
manei esker izan da. 
Talde polita, hamar bat 
lagunez osatutakoa, 
monitoreekin batera 
hamabortz.  Guziek 
Poxkonean lan egiten 
dute. Hala bada, beren 

zinez onuragarriak dira, 

eta ez preziski berendako 

bakarrik, denek baitugu 

horren beharra. 

bizitzako arlo hori no-
labaitere beteta dago. 
Baina, gainerako arlo-
ekin, zer pasten da . . .  ? Zori
txanez, ez dago deusere. 
Gure ustetan denbora l ibre
aren erabilpena gorki inpor
tantea izaki, bortan oinarri
tu gara berexiki eta ekintza 
diferenteen bitartez, autono
mia, garapen pertsonala eta 
hainbat eta hainbat gauza 
landu nahiez gabiltza. Esku
lanak, kirolak, sukaldaritza, 
dantzak, ateraldiak eta noiz 
edo noiz merendmen bat egi
tea zinez onuragarriak dira 
eta ez preziski berendako 
bakan-ik, denek horren beha
rra baitugu . 
Bertzalde, egindako ekintza 
guziak ez ditugu taldera ba
karrik mugatzen eta eguna 
pasatzeko egiten ditugun ate-

diko Ekintzak Ezindu Psi
kikoekin", hasmentan sei 
hilabetetarako sortu bazen 
ere abendurmte luzatuko da 
eta . . .  Nork daki ! Diru iturri 
bila gabiltza, lortu ezkero 
jaiTaipenaemangodiogu, in
teresgwia delako eta egiaz
ki merexi duelako. 
Elizondon aritzen gara larnn
betero, ANFAS elkarteak uz
ten dakun lokalean, arratsal
deko Setatik hasita 7,30ak 
ai·te . Gurekin harremanetan 
paratu nahi izan ezkero eto
rri hurrengo helbidera: Eli
zondoko Pedro Axulai· 6A, 
l .a eskuin edo bertzenaz 
deitu 948 452 20 1 telefono 
zenbakira. 



PRENTSATIK BILDUTAKOAK 

«Gipuzkoako ligan 
jarraituko dugu 
jokatzen. Arazoa da sei 
neskak u tzi egin dutela 
taldea». 

«Emakumezkoen 
futbola hor dago, 
arbolak bezala, baina ez 
du bizitasunik». 

Jose Luis Altzugarai 
Gure T xokoako entrenatzailea 
Nafarkaria 99-05- 1 4  

! • i 
! 
,, 

' ' ' ' - " . 

Noiorkorio 99ko moiotzoren l 4o 

«Ez gara inozoak; 
aholkuak eskatu ditugu. 
Espedizioaren nondik 
norakoak Felipe 
Uriarterekin prestatzen 
ari gara». 

«Jendeak babes haundia 
eman digu. Hala ere, 
txunditurik daude, 
normalean inor ez baita 
mendi erraldoi 
horietara joaten. 
8.000ko batera? Erotu 
zarete. Horixe diote 
batzuk». 

Gasherbrum 11 
Bortzirietako espedizioa 
Gara 99-05- 1 3  

1 1 GALDERA LABUR 

+ Noiz hasi hintzen euskara 
erakusten? 

•!• Urriroan, aurtengo kurtsoan. . 
+ Zenbat ikasle ditun denetara? 
•!• 17, denak Sakontzekoak. 
+ AEKren alde on eta txarra: 
•!• Hoberena giroa eta txarrena agendaren 

mukutzea edo pilatzea. 
+ Bai Euskarari kanpaina, 

Korrika ••• hurrengoa? 
•!• Hurrengoa Bai Euskarari, Korrika . . .  segitu 

behar delakoz lanean. 
+ Nola nahi huke hire ikasleek hi 

ikustea? 
•!• Lagun bat, haietako bat bezala. 
+ Euskararen inguruan lortu 

gabeko helburu bat? 
•!• Denak nahi d uguna, behin betiko Euskal 

Herria euskalduntzea eta nik berexiki herri
hizkerari bultzada bat ematea nalu nikek. 

+ Euskal kantari bat? 
•!• Ruper Ordorika. 
+ Arantza, Gasteiz, lrunea ••• 

herria ala hiria? 
•!• Hirian behin-belunekoak, Arantzan betiko. 
+ Iruneko txoko bat? 
•!• Irui\.azarra Euskaltegiko euskal txokoa. 
+ Hire zaletasunik haundiena? 
•!• Musika egitea eta entzutea. 
+ Estresa edo agobioa kentzeko erremedio bat? 
•!• Gitarra jo edo jotzen saiatzea. 
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HERRIZ HERRI 
•••••••••••••••••••• 

rs='IRAKASKUNTZA 

LAB garaile 
eskola 
publikoetako Baztan,  Urdazub i  

hauteskunde eta Zugarramurd i  1 40 94 (%67) 20 37 14 3 8 7 0 3 

sindikaletan Bortziriak 96 69 %70 17 36 9 0 3 1 0 
Malerreka eta 

Maiatzaren l 3an bu- Bertizarana 79 62 (%78) 1 8 28 7 3 0 0 0 5 
rutu ziren Nafarroako 
irakaskuntza publikoko Leitza eta 

zentruetan i rakasleen Larraun  138 95 (%69) 1 8 48 8 6 2 6 0 6 
ordezkaii sindikalak au- G uztira 453 320 (%70,6) 73 1 49 38 1 3  1 0  1 6  1 4  
keratzeko bozketak .  
Eskualdean Elizondon 
(Baztan, Urdazubi eta k o a k ) ,  D o n e z t e b e n  eta Larraungoak) eman LAB sindikatua izan da erdia kasik beretzat izan 
Zugarramurdi koak) ,  (Malerrekakoak) eta Le- ziren bozak. Goiko ko- nagusi eskualde guzie- baitira. STEE-EILASek 
Lesakan ( B ortzirieta- kunberri n (Leitzaldea adroan ageri  denez , tan, emandako botuek 73 boza lortu ditu. 

rs=' OSPAKIZUNAK 

1949ko Kintoen Besta Etxalarren 
1 949an sortutako gizaseme eta emakumeak bildu ziren Etxalarko Bentan apiri laren 24an, beraien kinto-afai·ia egiteko. Gehien 
bat lesakaiTak, beratarrak eta etxalartan-ak bi ldu ziren. Aurten mende erdia beteko badute ere, oraindik sasoi ede1Tean daudela 
erakutsi zuten Bortzirietako kintoek. Argazkia: Goiko 

GRUPO @ ZURICH 
A S EG U R O  O R O K O R R A K 

Itzea, 4 - BERA - ({) 948 630763 

• Parketak - Tarimak 
• Kutxillatzea eta bernizatzeak 
• Estaldura orokorrak 

Bera <D 948630735 
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Rafael Pombar Sainz 
BAZTAN-BIDASOAko ENPRESEN 

AHOLKULARITZA INTEGRALA 

Eztegara, 8 - behea • BERA 
(() 948 630201 - Faxa: 948 630255 

ROMANO 
PINTURAK 

Barnealdeko dekorazioa, 
pintura, papera, moketa, 

kautxoa eta sinrasola. 
948630941 •948631137•BERA 



Hc��IZ Hc��I 
•••••••••••••• 

BERA 

Manuel Iriarte ez da alkatetzara 
berriz aurkeztuko 

:.:. Mugaz gain 
Eskoletako haurren 
antzerki jardunaldiak 
heldu den hi laren ha
s ieran eginen d i ra ,  
ekainaren 3 l etik 3ra 
hain xuxen ere. La
mi x i n e A n t z e r k i  
Taldeak antolatzen 
ditu topaketa hauek, 
eta gaztetxoak an
tzerkiaren mundura 
hurbiltzea du helbu
ru. Herriko ikaslee
t a z  g a i n  k a n p o k o  
i kastetxeetat i k  ere 
etortzen d i ra parte 
hartzera. 

Bere taldeak gehiengo absolutua izan du Udalean, 6 ordezkarirekin 

ASIER GOGORTZA 

Hurrengo lau urtee
tan alkate berria izanen 
dugu Beran. Horixe da 
ekainaren l 3ko hautes
kundeek herrirat ek<UTi
ko duten aldaketarik 
h a u n d i e n a .  M a n u e l  
Iriartek l 2 urte segidan 
egin  ditu alkatetzan, eta 
aurten erretiratzea era
baki du, bere talde oso
arekin batera. Honen
bertzez, Josu Goia, Jose 
Lu is  Senper eta Jabier 
Iturriaren artean eraba
kiko da heldu den lege
aldirako alkate postua. 

EH eta EA jadanik 
Udalean talde finkoak 
zirela kontuan hartuta, 
beharbada EAJ-PNYren 
zerrenda izandu da sor
pre s a r i k  h a u n d i e n a .  
H a u e n  b u r u  J a b i e r  
Iturria doaie, orain arte 
'Herrialde'rekin kultu
ra zinegotzi lanak egin 
dituena. 

ushakespeare osoa 
(gutxi gora behera )" 

M a i a t z aren 2 9 a n  
Tanttaka taldearen obra 
ezagun hau ikusteko 
modua izanen da Bera
ko Kultur Etxean. Jose
ba Apaolaza, Niko Lize
aga eta Asier Hormaza 
dira aktoreak. Lehena
gotik erosi ezkero 800 
pezetatan daude sarre
rak, baina momentuan 
1 .000 Pta ordaindu be
harko da. 

kalotxa 
Kantto berri 6 Bera 
({) 948 631516 

HAUTESKUNDEAK 

Jose Luis 
Senper 

Etxeberria 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Fco Javier Leiza Oteiza 
3 .  Jose Ramon Martin 
Retegi 4. Ainhoa Goiii 
Petrirena 5. Agustin Portu 
Etxabide 6. Jose Luis Igoa 
Mar ine l a rena  7. J o s e  
Ignacio Prieto lrazoki 8. 
Jose Mari lrazoki Iriarte 9. 
Juan Enrique Abril Berasain 
1 0. E lena Santesteban 
G e l b e n z u  11. Aito r 
Martiarena Cordoba 

Josu 
Goia 

Etxeberri a 
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. M a ite  E l go r riaga 
E rrandonea 3 .  Imanol  
LarraiiagaAlberdi 4 .  Oskar 
Goiii Petrirena 5. Bixente 
Goia Etxebeste 6. Eneritz 
Mitxelena lrazoki 7. txa
ro Zubieta Erkizia 8. liiaki 
Gogorza Villabona 9. Josu 
Unsion Pabolleta 10. Mari 
Carmen Prieto Beltran 1 1 . 
Pascual Etxeberria Unsain 

lriarte-Echandi, s.1. 
• Aholku laritza 
• Artekaritza 
• Aseguruak 

Kanttonberri I • BERA • Tel eta Faxa: 948 631 169 

Francisco J avier 
Iturria 

Linazasoro 
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Fernando Etxegarai 
Etxebeste 3. Fco Javier 
Garcia Garcia 4. Isidora 
Agirre Ubiria 5. Fco Javier 
Etxenike Urroz 6. Bernar
do Barredo Telletxea 7. 
Juan Jose Etxebeste Malda 
8. Juan Carlos Martiarena 
Cordoba 9. Javier Dagerre 
lrigoien 10. Vicente Lasaga 
Sansiiiena 1 1 . Luciano 
Erkizia Azkue 

�:· Herriko obrak 
Azkenean brea bota 
dute herria zeharka
tzen duen  b i d e a n .  
HondatTeko hilabete
etan Altzatetik Bera
rat edo Agerrai·at jo
a t e a  " s a f a r i" b a t  
bihurtu z itzaigun ia
ia, baina behingoan 
zola moldatu dute .  
Orain, auzoetara do
azin bideak molda
tzea fa)ta da. Gas na
turala eskatzen den 
heinean joanen dira 
bideak zolaberritzen. 

Oskorriren Pub Ibiltaria maiatzaren 
26an heldu da Berako Kultur Etxerat 
Heldu den asteazkenean, goizeko l L,30etatik aitzi
nera, Oskorrik bere emanaldi berex ia  eskainiko du 
herri.ko lau ikastetxeetako ikasleentzat. Euskal Herri 
osoan ibi l i  dira beren Pub Ibiltariarekin, eta arront 
harrera hona i zan dute orain arte. Kon-
tzertu honen sekretua publi
koak parte hartzen duela da, 
aitzinetik partitzen di-
ren bburuxketan eus
kal kantu tradizio
nalen letrak irakur
tzen ahal direlakoz. 

TEKNIKO 
INSTALATZAILEA 

iturginua • gasa • kalefakzioa 

Tfnoa: 948 630 031•BERA 

� Bo-r:;.xQ 
� • • 

. 

({) 948630052-Zalain•BERA 
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� LESAKA 

Urrezko Ezteiak ospatu zituzten maiatzaren 11 n 
Maiatzaren l l n ospatu zen Nafanoako Aunezki Kutxaren Unezko Adina 
elkarteko urteko besta. Aurten 50 urte esposaturik betetzen dituzten mai
te Ortega eta J avier Sesma eta Agust in  Etxa bide eta Francisca Aierza omen
du z i tuzten .  Plazan aurreskua eskain i  zieten Endika Mendegiak eta 
Zulangorrokoen bi ilobek. Argazkia: Aitor 

Musika ikasteko aukera 
eman nahi zaie helduei 
Lesakako Musika Eskolak instrumentu 
ezberdinetan trebatzeko modua emanen du 

AITOR AROZENA 

Lesakako M u s i k a  
Eskolak, 1998-99 ikas-
turte honetan helduen 
taileJTak izan duen ha-
rrera ona ikusita, heldu 
den i kasturterako ere 
matrikula epea ireki du. 
Tai ler hau, musika eza-
guera izan baina prak-
t ika  utz i  dutenentzat 
nahiz musika ezagutzen 
ez duten pertsonentzat 
zabalik dago, azken fi-
nean, musika ikasi nahi 
d u t e n  g u z i e n t z a t .  
Helduendako tailer ho-
nek, musika ikasiz on-

gi pasatzea eskaintzen 
du, eta horretaz gain, 
musika tresna bat jotzen 
ikastea. 1999-2000 ikas-
turtean, akordeoia, kla-
rinetea, zeharkako xi-
tula, p ianoa, saxofoia, 
tronpeta, txistu, biboli-
na eta gitarra ikasteko 
aukera zabalduko da. 
Azken tresna hau, no-
bedadea izanen da hel-
du den urtean, beti ere 
guttiengo ikasle kopu-
ru batera ailegatzen ba-
da. Eraberean, Musika 
Eskolatik aipatu dute-
nez, Arantza, Etxalar eta 
Igantziko jendeari ere 

tailer honetan parte har-
tzeko modua eskaini  
nahi  zaie. 

Matrikulatzeko edo 
i nformazio gehiagora-
ko Lesakako udal bule-
goetara j o  behar da, 
maiatzaren 3 1  baino le-
hen,  goizeko Setati k  
l l ,30etara. 

San Martin elizako 
bortz erretaula 
Interes Kulturaleko 
Ondasun 
izendatuak 

V i a n ak o  Pri n tzea  
Erakundearen t xoste-
nean oinarrituz, Lesa-

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak • 

Zf �� �11I:2\QJ'\Yi Albistur, 39-K 
'lr 948627542 • LESAKA 
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Jose Luis 
Etxegarai 
Andueza 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Carlos Ubiria Portu 3. 
Severiano Txoperena 
Matxikote 4. Esteban 
Etxebeste Apeztegia 5 .  
Juan Mitxelena Larralde 6 .  
J e s u s  M ar i  Z a p i r a i n  
Altzugarai 7. Esteban 
Irazeki Irazeki 8. Santiago 
Larralde Almandoz 9. Jose 
Ramon Taberna Arana 10. 
Julian !antzi Mitxelena 1 1 . 
Jose Zozaia Larralde 

kako San Martin parro
kiako bortz erretaula ba
rroko (erretaula nagu
sia, Santa Katalinaren 
eITetaula, Bakardadeko 
Ama Birj inaren erre
taula eta gurutzatuaren 
e r r e t a u l a ) I n t e r e s  
Kulturaleko Ondasun 
deklaratzeko espedien
tea ireki du Nafarroako 
Gobernuko Hezkuntza 
eta Kultura Departa
menduak. 

Bortzirietako 
futbito txapelketa 

I g a n d e  h o n e t a n ,  
maiatzak 23, akautuko 
da Beti Gazte elkarte
ko areto-futbol taldeak, 
Lesakako Udalaren la
guntzaz antolatutako 

. B ortzirietako futb i to  
txapelketan izena ema-

fltlfl 
jonoridendo 

Bittiria, 41  • (() 948637944 
LESAKA 

Joxe Emil i o  
Txoperena 

Zugarramurdi 
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Xabier Portu Telletxea 
3. Luis Mari Atorrasagasti 
Gastaka 4. Pel lo Astiz 
E l b e rd i n  5 .  E d u r n e  
Rekondo Ferrero 6. Jose 
Antonio Etxepete leku 
Zozaia 7. Jose Luis Cerezo 
Conde 8. Begoiia Igoa 
Almandoz 9. Fco Javier 
Martin Yera 1 0. l ii igo 
OlaetxeaAltzugarai 1 1 .  M' 
Dolores Albizu Salaberria 

teko epea. Talde bakoi
tzean hamalau urtetik 
goitiko haniar lagun ari
tzen ahal dira, horieta
tik gehienez lau fede
ratuak. Izen-emateak, 
Koxkilla ostatuan edo 
Berako Errekalden egi
ten ahal dira, horretara
ko m i l a  duro u t z i z .  
Txapelketa ligaxka sis
temaz jokatuko da, be
ti bezala, Irain eskola
ko pilotalekuan. 

Euskal Jaieko 
zozketa 

Tantirumairu dantza 
taldeak antolatutako 
Euskal Jaian, bi lagu
nendako afari bat zoz
ketatu zen. Saria Edurne 
Agirreri egokitu zaio, 
159. zenbakiaren jabea 
baitzen. 

BITTIR.111. 
a r d o t e g i a 

&-vuo.� attdoa 
eta � 

Bittiria, 61 • 948 637337 • LESAKA 



mF ETXALAR 

Ekainaren 6an eginen da 
Ciasna Feria 
Iaz ez eginagatik, indarberritua izanen da aurtengoa 

PELLO APEZETXEA 

Iaz ez zen plantatu, 
azkeneko u1teetan beza
la, Gasna Feria. Aurten, 
ordea, indarberritua hel
du dela iduri du. Gasna 
lehiaketa, sari banake
ta, produktuen salmen
ta, artisau eta eskulan 
egitearen erakustea, be
raiek egindakoa eroste
ko aukera . . .  Horrez 
gain, dantzari ttikien 
dantza saioa meza on
dotik, herri-bazkaria eta 
bazkalondoa plazan ber
tsolariekin, trikitilarien 
soinuak huts egin gabe. 

Latsabe aldean 
aparkalekua nahi 
dute egin 

Latsabea etxea bota 
zutenet i k ,  azp ia ldea 
kanpotik ekarritako lur 
eta zabo1Tez betetzen ari 
dira eta zelaitzen. Orain 
baimena eskatu diote 
Udalari, kamionentza
ko aparkalekua presta
tzeko. Udalak baiezkoa 

ll[SI•i•I•lrwr:I!tm 
Tel: 948 637429 

Bittiriako Plaza, 3 behea 
LESAKA 

EROSLE 
L E S A K A  

Kalitate-prezio arteko 

orekarik hoberena 

Bittiria, 67 - 1()  948637264 

Udaberriarekin lore berriak. Argazkia: Pello 

eman dio, Gobernuaren 
onespena ere beharko 
dutela adieraziz. Izan 
ere, ha inbat proiektu 
egin nahi izan dira le
hen ere, eta Gobernuak 
ez du ontzat hartu. 

IKAk ikastaroak 
plantatuko ditu 
aurten ere 

Lesakan eta Etxala
rren izanen dira euska
ra i kasteko eta hobe
tzeko ikastaro-barnete
giak. Etxalarkoa goi-

�ATURETXEA 
� J ATETXEA 

Tfnoa: 948637027 LESAKA 

mailakoa, EGA titulua 
eskuratzeko ere bal io 
izaten ahal duena, uz
tailean eta abuztuan egi
nen da. Landagain Es
kola izan da, aintzine
ko urteetan, klase, lo eta 
jateko tokia. Aurten ere 
bertan egiteko Udalaren 
baimena dute. 

Telefono hariak 
lurperatzeko asmoa 

Orain egi ten dire n  
etxe berrietan, edo eta 
zaharberritzen direne-

�JEKO� ��� 
Lore eta landareak 

Frain auzoa � IO 948637826 
LESAKA 

Gizon eta 
emakumeen 

arropan 
konponketak eta 

moldaketak egiteko 
zerbitzu azkarra 

Colon Pasealekua 64, behea (Trenbideko zubiaren ondoan) 
(() 943 660 292  • I R U N  

Miguel Mari 
Iri goien 

Sanzberro 

ZINEG0TZl-GAIAK: 
2. Jose Maria Maia Ariztegi 
3 .  Fco J av i e r  I r i s a r r i  
Elizagoien 4 .  Garazi Lujua 
Etxenike 5 .  Jose J avier 
Zubieta Sanzberro 6.  Jose 
Manuel l razoki Gainza 7. 
Santiago Elizagoien Zubieta 

tan, arg indar eta telefo
no hariak lurpean era
man nahi dira .  Egokia 
izateaz gain, etxeen fa
txadak ez itsusteagatik 
eta etxe batetik bertze
rako tarte eta pasabide
etan trabarik ez para
tzeagatik. Hain poliki  
moldatu duten Iriondo
an hariak aldatzeko bai
mena eskatu du Telefo
nikak, eta Udalak zera 
galdetu dio, horko ha
riak eta Bekolandarai
n okoak l u rperatzea .  

L E N T Z E R I A  
M E R T Z E R I A  

Tfnoa.: 948 627 514 
Beheko Plaza 8, LESAKA 

Agustin 
Arribi l laga 

Danboriena 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Manuel Leza Olaizola 3. 
Gabriel Arburua Etxebe
rria 4. Juan Mari Iparragirre 
I p a r rag i r r e  5 .  A i t o r  
Sansiiiena Sarobe 6. Jose 
Mari P ika bea Izi aga 7. 
Bruno Genua lrigoien. 

HoITela, gainera, hormi
goizko postea kendu ere 
egiten ahal izanen dela .  

Erriberara bidaia 
Larraburua Elkarte

ak prestatutako bertze 
ibi la Idia eginen dute hi 1 
honen 20an. Kalahorra
ko merkatu eguna de
nez, hainbat produktu 
ikusgai eta erosgai iza
nen dituzte. B azkariak 
eta dantzak beteko di
tu,  hala ere, egun luze
arei1 ordu gehienak. 

!CllTTff 
ostatu • jatetxea 

Plater �on�inatua� eta menua� 
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� ICiANTZI 

Hodeiertz Abesbatzaren 
emanaldia, zoragarria 
Hiru ateraldia antolatu ditu Biltoki elkarteak 

OsKAR TXOPERENA 

Ramon Mari 
Retegi 

lturbide 

Maiatzaren 8an i lu
nabarrez el izara hurbi 1 -
du ginenok goi mail a
ko Hodeiertz Abesbatz 
tolosarraren kontze1tuaz 
gozatu ahal izan genuen. 
Bagenekien aintzinetik 
fama haundiko taldea 
z e l a ,  mundu  g u z i k o  
lehiaketetan ibil itakoa, 
eta, entzun ondotik, be
re fama baieztatzea ber
tzerik ez zaigu geldi
tzen . Ordu bete zoraga
rr i  a e s k e i n i  z i guten 
Emike Azurzaren gida
ritzapean abesten duten 
g a z t e a k ,  I g a n t z i k o  
Abesbatzaren saiakerak 
merezi izan duela kon
firmatuz. Ohitura den 
bezala, bi taldeek elka
rrek i n  afa l d u  z u t e n  
Biltokin .  

Hodeiertz abesbatzak goi  mailako kontzertua 
eskain i  zuen el izan. Argazkia: Oskar Txoperena 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Jose Ramon Etxeberria 
Mendigutxia 3. Jose Txo
perena Matxikote4. Miguel 
Angel Retegi lturbide 5. 
Oskar Txoperena Mendi· 
gutxia 6. Maria Jose Arbu
rua Etxeberria 7. Andres 
Zelaieta Elzaurdia 

Biltoki elkartearen 
ateraldiak 

Udabe1Ti akabila mu
gitu xamatTa espero du-

te Bi ltoki Elkartekoek, 
h i ru ateraldi antolatu 
baitituzte garai honeta
rako: Lehendabizikoa 
m a i a t z a r e n  3 0 e a n  
Mendaurrera eginen de
na; bigarrena, Errioxa 
aldeko bodega batera 
ekainaren 5ean, eta az
kenik, ekai nru·en l 2an 
itzuliko zaie bisita maia
tzaren 2an Igantzin egon 
ziren goizutaITei .  Bidai 
hauetakoren batetarako 
i nteresatuak egon ez-

Zolen akutxilatze eta 
bernizatze profesionala 

E G U N E KO M E N UA ETA KARTA 

Zalain Auzoa 

({) 94863 1 1 06 

BERA 

Boda eta banketeak ematen dira 

SAROBE( oki ndeg ia 
SANDERS Pentsuak 

Eztegara 4 1 , Tfnoa: 948 630 899 - BERA 
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kero, Bi lt kiko tabloia
ra jotzea duzue hobere
na, han baitaude hobe
kiago zehaztuak epeak 
eta ordaindu beharre
koak . 

Komunioak igande 
honetan 

Oker genbiltzan ain
tzinek alean komu
nioak maiatzaren 29an 
izanen zirela erratera
koan. I gande honetan, 
maiatzaren 23an, i za-

nen dira ,  bortz haur 
hauenak: lmanol , Saioa, 
Ibai, Agurne eta Ane. 

Ablitaseko haurrak 
eta kanpaldiak 

Ekainaren 2, 3 eta 
4ean kanpotarrak diren 
haurrak ikusiko dituzue 
herrian bru·na. Igantziko 
haurrek orain dela hi la
bete pare bat Abli tasera 
eginiko hiru eguneko 
bisita itzuliko diete egun 

CONSTAUCCIONES UECANICAS 

BiRAIU"N.u Moldaketak eta despiezea e 
Makinaria eraihntza 

Mantenimendu mekanikoa 
Torno, fresadorak, errektifibdorak 

Igantziko Bentak • (() 948627572 • Faxa: 9486373 13  

BOR ZIRI 
U NSION ANAIAK 

sukalderako holtzeriak 

E R A K U S K E Tft 

Bereau etxea • LESAKA 

Tel eta Faxa: 948 637 266 

Eduardo 
M igelena 

Legasa 
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Juan Antonio Etxebeste 
Urtxegi 3. Jose Luis Sein 
Sansiiiena 4. Jose Maria 
Al mandoz Telletxea 5. Jose 
Javier Urtxegi H uizi 6. 
Felipe Lizardi Trantxe 7. 
J uana Mari Fernandez 
Rodrigo 

horietan. Igantzin eta 
Arantzan egin beharre
ko egonaldia prestatzen 
ari dira orain eskolan. 

Kanpaldi garaia ere 
badugu. Lizarran dau
de egun hauetan esko
lako haur gehienak, ur
tero egiten dituzten kan
paldiko hiru egunak pa
satzen. Hurrengo alee
tan emanen dugu Hau
rraren eguna eta eskur
sioaren berri . 



Hc��IZ Hc��I 

� ARANTZA 

Uraren arazoa behin 
betikoz moldatu nahi da 
Iturrietatik depositorako tuboak berrituko dituzte 

ELIXABET ETA GARBINE 

Herriko urak direla 
eta, beti konponketak 
puskaka egi ten  d i ra. 
Hori dela eta, obrak be
h a r  b e z a l a  e g i te k o ,  
Herriko Etxeak Borda
larrean iturrietatik de
posi torako tuboen ins
talazioa moldatzeko di
ru laguntza e skatu du 
Nafarroako Gobernuan. 
Bi langile kontratatuko 
dira eta hauen bi hi la
betetako gastuak Nafa
rroako Gobernuak or
daintzea eskatu da. Ma
teriala, berriz, herriak 
jarriko luke. Horre la, 
deposito batzuk berritu 
nahi dira. 

Medikuaren 
kontsulta 

Nafarroako Gober
nuko Osasun Departa
menduak mil ioi bat pe
z e t a k o  aurre k o n t u a  
onartu d u  medikuaren 
kontsultan lan batzuk 

Antzinaldeak Tximlni3k 
Angeluak Erlaizak 
Onn:i antzinak Moldurak 
Leihoak Zok:lloak 
Ateak Hilarriak 
Arku:ik M:mazkiak 
Pilareak 

Gaztetxoak ederki aritu dira Nafarroako herri 
kirol txapelketan.  Argazkia: rnP1-nAPA T B  

egiteko. Barreneko hor
ma pintatu eta leiho be
rriak paratuko dira. 

Herri Kiroletan 
txapeldun 

Maiatzaren 2an jo
katu ziren Sunbi l lako 
pi lotalekuan Nafarroa
ko Herri Kirol Jolasak 
izeneko txapelketaren 
finalak. Arantzak, haur 
eta kadete mailan talde 
bana p lazaratu zuen, 

proba konbinatuan. 
Haur mai lan, aranz

tarrek kasik  j ardunaldi 
guzietan agertutako na
gusitasuna erakutsi zu
ten finalean ere. Proba 
konbinatua zortzi mi
nutu eta bortz segun
dutan burutu zuten. Na
hiko aisa irabazi zuten, 
bigan·en izan zen Andra 
Mari taldeari 45 segun
duko abantaila atera bai
tzioten. 

ALBERGEA 
JATETXEA 
<() 9486341 79 

ARANTZA 

E D A R I A K  

• • •  
• • •  

i\ L-\i\l'EL TABER:\.\ S .L. 

Bidasoa K I 82 - 3 1 780 BERA (Nafarroa) 
T e l . - F a x :  9 4 8 .  6 3  1 0  2 7  

Jose Ramon 
Amoros 

Os koz 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Idoia Etxeberria Makia
rrain 3. Teodoro Pikabea 
Zubieta 4. Javier Mari Zu
garramurdi Alzuri 5. Amaia 
Tel letxea Larretxea 6. 
Xabier Altzuri Apezetxea 
7. Pantaleon Errandonea 
Unsain. 

Kadete taldea, h iru
garren postuan sailkatu 
zen finalerako. Fina
lean, ordea, dena eman 
zuten Arantzako gazte
txoek eta bigarren pos
tua lortu zuten, Etxarri
Aranazko Andra Mari 
B taldearen ondotik. 

UEMA Eguna 
Joan den igandean 

Zeanurin egin zen UE
MA Egunera herritik au-

Jesus Mari 
lsuskiza 

Ur�elaieta 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Alberto Pikabea Lukan
bio 3. Jesus Mari Bergara 
Almandoz 4. Jose Gabriel 
Larretxea Leiza 5. Julian 
de la Loma Barreales 6. 
Pablo Bergara Larretxea 
7. Elena lsuskiza Iturria 

tobusajoan zen. HetTiko 
Etxeak jarritako auto
bus honetan, hogeita ha
mar bat lagun joan zi
ren. 

Aparkalekua 
Lehen ere aipatuta

ko aparkaleku berri ho
ri egiteko dirulaguntza 
haundiajaso da eta lais
ter hasiko dira lanean. 
H erri ko beste tarako 
prest egotea espero da. 

DHOGUEHIR . MOLINERO 
• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIAK • 

2.000 kolore bciino gehiago lortzen ahal dnen makina 

10 minututan zuk nahi duzun kolorea 
Profesionalentzat prezio berezia 

Eztegara 1 9  • ({) 948 63 02 40 • B E RA 
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Hc��IZ Hc��I 
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� SUNBILLA 

Ameriketan egondako sunbi ldarrek ohitura bihurtu dute maiatzaren 
bateko bazkaria eta ospakizuna. Argazkia: Jesus Mari Jorajuriak utzia 

Ameriketan egon diren 
sunbildarrek bazkaria egin 
zuten maiatzaren 1 ean 
Lur azpian egindako ogia jan zuten urtero bezala 

JAIONE ETA ALBA 

Orain dela hamabi 
urte hasi zuten ohitura
ri eutsi diote aurten ere 
Ameriketan egondako 

sunbildarrek. Maiatza• 
ren l ean b i ldu z iren 
Ulibeltzak elkartean eta 
Fermin Zelaieta, Jose 
Mari Arretxea, Jesus 
M a r i  J o r aj u r i a  e t a  

X a n t u s  J o raj u r i a k  
(hauek ere Ameriketan 
barna ibil iak) prestatu
tako menu goxoa -ilar 
gorriak, legatza eITebo
zatua, solomi l loa eta 

J. RAMOS 
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut 

!() 948631342 BERAol() 948637172 LESAKA 

Tel.: 948 450 1 33 
948 45 1 54 1 

Faxa: 948 450 334 
DONEZTE B E  

APARAN, S .  A. 
BR I KOLAIA eta ZU RAK 

• Melamina taulak 
• Taula h idrofugoak (uretik babesteko) 
• Txapaz estalitako tau lak 
• Entzimerak 
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak 
• Pintura eta bernizak 
• Bainurako mobleak eta osagarriak 
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab . . . 
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Jose Maria 
Hernandorena 

Lastiri 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Jose Manuel Zugarra
murdi Elizondo 3. Martin 
lrazoki Zubieta 4. Fco Ze
laieta Lastiri 5. Margarita 
Capdequi Aierza 6. Jose 
Martin Agirre Iriarte 7. Sa
grario Imaz Migeltorena 

mazedonia- gustora as
ki jan zuten. Hogeita lau 
lagun bildu ziren aur
tengo honetan, nahiz eta 
bazkari hau egun zuten 
lehendabiziko urtean, 
1 987an , 7 0 i nguru izan. 
Erran behar da Jose  
Mari Arretxea « I txe
gi»k, bertze urtetan be
zala ogia egin zuela, lur 
azpian egindako ogia, 
hain xuxen.  Arratsa!-· 
dean akanpalekura igo 

ETXANDI 
TXOKO 
jatetxea 
Bazkari, afari 

eta gosariak 

ITUREN 
<{) 948 450 49 1 

Pilar 
Korta 

Gandara 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Rakel Urtxegi Gelbenzu 
3. Jose Migel Petrirena Mu
rugarren 4. Alba Fernandez 
Martinez 5. Faustino Mari
ezkurrena Azpiroz 6. Juan 
Jorajuria Lastiri 7. Josune 
Otxandorena Andiarena 

ziren guziak, eta eguer
dian soberan geldituta
ko ogia eta gaztarekin 
ederki berendu zuten el
karri kontu  k o n t ari . 
Heldu den mtean ere be
rriz elkartuko dira. 

Herriko sei 
gaztetxok 
lehendabiziko 
jaunartzea egin 
dute 

Maiatzaren 9an, le
hendabiziko jaunartzea 
egin zuten herriko sei 
neska-mutikok el izan. 
Eguraldi ederra ere la
gun izan zuten egun ho
netaz, famil ia eta lagu
nekin gozatzeko. Hauek 
izan dira aurten, komu
nioa lehen aldiz hartu 
duten neska-mutikoak: 
I txaso Salas,  Nekane 
AgiITe, Josune AgiITe, 
Sarai Ara.uzo, X abier 
Espelosin eta Cristina 
Elizalde. 

iRU BiDE 
- E�&7Etj1tf • 

Tfnoa: 948 637 127 
LESAKA 



� DONEZTEBE 

Mitxel Aginaga hirugarren 
Mendi Bizikleta ibilaldian 
71 txirrindularik parte hartu dute 

PATXI IRIARTE eta 2 1  j unior mai lan . 
Orere tako Garikoi tz  

Maiatzaren San bu- Zapirain izan zen azka-
rutu zen Irrintzi osta- rrena, Iruneko Roberto 
tuak lehen aldiz antola- Valcarlos bigarren eta 
tutako Mendi B izikleta N a r b a r t e k o  M i t x e l  
Irelcia. Lasterketa ikus- Agi naga h i rugarren .  
garria izan zen eta par- A ipagarri a i zan zen 
tehartzea ere haundia, Mitxelen lasterketa, es-
lehen urtea dela kon- pezialista bat izan ga-
tuan hartuz : 7 1  txirrin- be, kasik b igarren sar-
dulari, 40 senior mailan tu baitzen. Nafarroako 

Miguel Txema 
San Miguel Alda be 

Azpiroz Tel letxea 
ZINEGOTZI-GAIAK: ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Javier Elizalde Colau 3 .  2 .  Encarnacion Andueza 
Martin Arretxea Belarra Oskoz 3. Miguel Salaberri 
4. Juan Telletxea Urroz 5. Elizetxe 4. Ainhoa Elizaga 
Xabier Erasun Gragirena Mujika 5. lnaki Larea Oiar-
6. M' Mercedes Altzuri tzabal 6. Esther Fernandez 
Bertiz 7. M' Jose Rekarte Casas 7. Martin Begino 
Belarra 8. Jose M' Erasun Garro 8. Jose Fernando 
Erasun 9. Maria Belen Apeztegia lturralde 9. Jose 
Arregi Alberro Maria Mikeo Zugarramurdi 

FUNERARIA ZERBITZUAK 
llt4.J;IOOb•l•1't:fAr:1�i:W 

MALDAERREKA, S.L. 
24 ordutako zerb itzua 

1 rufiea-Don ost ia- l r ungo osp ita letatik 
edoze i n  herr i tara  tras l adoak 
Tfnoa :  948637404 • LESAKA 

Tfnoa :  948450475 • D O N EZTEBE 

mendi duatloi txapel-
keta irabazi du azken bi 
urtetan eta aurten lrabia 
taldearekin fitxatu du. 
Bertizarano Udalaren 
laguntza ere izanen du 
eta Nafarroakoan ez 
ezik, Espainiako txa-
pelketan ere parte har-
tuko du aurten. 

Mitxel Aginaga 

Erreka eskubaloi taldea 
ez da ongi ibili aurten 
Elkarteak hogeita bosgarren urtea bete du 

Denbornldi lloni;tn= 
ko azken partidua jo-
katu du Erreka esk u-
baloi taldeak. Kopan 
bigarren sai lkatu on-
dotik, final laurdene-
tan erdian utzi zituen 
Burlata taldeak (30-
1 5). Zenbait partidu us-
tekabean galdu badi-
tuzte ere, ez dute den-
boraldi txarra egi n .  
BigarTen Nazional mai-
!ari aisa eutsi diote, bai-
na bertze urtetan igoe-
ra fasean sartzen dire-
nez, aurten gutixeago 

egi n dutela iduri du .  
Aurten 25 urte bete di-
tu Erreka elkarteak eta 
senior mailakoak ai-
tzinean ibili ez badira 
ere, badira ospakizu-
nerako arrazoiak. Adin 
ezberd i netako neska 
eta mutikoen taldeak 
lan haundia egiten ari 
dira, mendi eta txirrin-
dularitza taldeak, pala 
eta krosaren antolake-
ta . . .  inoiz baino bizia-
go dago e lkartea eta 
orokorrean bai erraten 
ahal dela Errekaren ur-

OSTATUA -JATETXEA 
Ameztia korrika • DONEZTEBE 

Tfnoo 948 450 306 

te onena izan dela. Eta 
etorkizuna itxaropenez 
betea dator. 

Udaberriko Feria 
Maiatzaren 7an os-

patu zen Donezteben 
Udaberriko Feria. De-
netik egon zen -azien-
dak, lurraren produk-
tuak . . .  - eta herriaren 
erdialdean giro polita 
sortu zen, basenitar au-
n i tz etorri bai tziren.  
Bis i tariek goizaldeko 
ekaitzari umorez aitzin 
egi n  zioten. 

ttipi-ttapa 
7. 100 � 
25.000 � 

Zure publizitatea 
etxe xoko 
guzietan 

([) 948 63 1 1 8 8  

99.V.20 • 254. zbk. • ttipi-ttapa 17 



Hc��IZ Hc��I 
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rar MALERREKA·BERTIZARANA 

Bigarren 
zerrenda 
aurkeztu da 
hainbat herritan 
250 biztanle baina guttiagoko 
herrietan zerrenda irekiak 
bozkatuko dira 

TTIPl·TTAPA 

Ekainaren 1 3an zita 
berri bat izanen da hau
teskundeekin .  Legasa, 
Narbarte eta Oieregin, 
lau hautestontzi edo ur
na izanen dituzte botua 
ematekoa: kontzejukoa, 
udalekoa, Nafarroako 
Parlamentukoa eta Eu
ropakoa. Gainerakoe
tan, hiru. Udal hautes
kundeei  dagokienez,  
Malerreka eta Bertiza
ranan talderen bat edo 
bertze gehiago aurkez
tu da.  Honela, azken 
hauteskundeetan talde 
b a k a r r a  i z a t e n  z e n  

Ez k u r r a 

1< 

Martin 
Gastearena 

Balda 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Peio Zestau Juantorena 
3. Jesus Mariezku rrena 
Tel letxea 4. Miguel Mari 
Lasarte Mariezkurrena 5. 
Jose Etxeberria Gardarena 
6. Miguel Ignacio Mariez· 
kurrena Saldias 7. Nati-
vidad Zabalo Juantorena 

18 ttipi-ttapa • 254 . 

Saldias eta Elgorriagan. 
Orain, nahiz eta 250 biz
tanletara ai legatzen ez 
direnez, zerrenda ire
kiak izan, bina izanen 
d i t u z t e  a u k e r a n . 
Donamaria, I turen eta 
Bertizaranan ere bina 
izanen dituzte, aitzine
ko bozketan bezal a .  
B e i n t z a - L a b a i e n ,  
Eratsun,  Ezkurra eta 
Urrotzen talde bakarra 
aurkeztu da. Eratsun eta 
Urratzen zerrenda ire
kiak d i ra ,  beraz botu 
gehien j asotzen duen 
hautagaia izanen da al
kate. Oitzen, azkenik, 
ez da inor presentatu. 

Jose Maria 
lnda 

Etxandi 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Onofre Migeltorena 
Gamio 3. Julian Marinela-
rena Garralda 4. Celestino 
Saga r d i a  L a z k a n o  5 .  
Francisco Juanena Leonis 
6. Severo lribarren Juanena 
7 .  B e r n a r d o  U r roz  
Mariezkurrena 

zbk. • 99-V-20 

Sa l d i a s  

1. Pedro Urrutia Grajirena 
2 .  S e b a s t i a n  Ezkurra  
Etxekolenea 3 .  Jose Ramon 
Etxeberria Benito 4. Jacinto 
Dominguez San Nazario 5. 
Jul ian Erasun Erasun 

1. Jose Miguel Galarregi 
Apeztegia 2. Jose Ignacio 
O l az a r  A pezteg ia  3 .  
Fernando Martin Ibarra 4. 
Jul ian Irisarri Arrijuria 5. 
Jose Antonio Mariezku
rrena Ibarra 

Ricardo 
Sagaseta 

Andiarena 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Santiago Jorajuria Mitxel-
terena 3. Angel M' Larra-
buru Calzado 4. Jose Mi-
guel Lasaga Tel letxea 5. 
Fco Javier Mitxeltorena 
Juanena 6. Santiago Itu-
rralde Migeltorena 7. Jose 
Javier Otxandorena Lasaga 

1. Maite Mariezkurrena 
Nuin 2. Jose Luis Mitxelena 
Petrikorena 3. Jose Ramon 
Otxandorena Aizega 4. 
J uan Jose Otxandorena 
Aizega 5. Ainhoa Elizalde 
Erasun 

1 .  F r a n c i s c o  J av i e r  
Almandoz Larregi 2. Amaia 
Tel letxea lnda  3 .  Jose 
Miguel Jorajuria Tel letxea 
4 .  A n t o n i o  E i zag i rre 
Tel l etxea 5. Francisco 
Javier Jorajuria Telletxea 

Z u b i e t a  

Benantzio 
Baleztena 

Santesteban 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Ezekiel Loiarte Santeste-
ban 3. Jasone Astibia Le-
gorburu 4. Fco Javier San-
testeban Loiarte 5. Mar-
celino Santesteban Elizalde 
6. Valentin Santesteban Es-
kudero. 7. Martin Lorenzo 
Santesteban Loperena 

l .Jose Luis lribarren Etxegia 
2. Jose Maria l ribarren 
Etxegia 3. M' Jose Larraioz 
Ariztegi 4. Ignacio Urroz 
Gragirena 5. Juan Pedro 
Zozaia Goiii 

Era t s u n  
AE .. · '  

l - !..' - - ,.. -
�· � /" : , ,. . 

I .  Jose Luis  Eskudero 
Bengoetxea 2. Jose Martin 
Retegi Deskarga 3. Julian 
Retegi Barberia 4. Martin 
Mariezkurrena Elizalde 5. 
Jesus Deskarga Bengoetxea 

Beintza-Labaien 

Francisco Javier 
Bertiz 

Erasun 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Eustakio Bengoetxea 
U rroz 3. Jose  M a rt in 
Mindegia Labaien 4. Juan 
Urrutia Ezkurra 5. Miguel 
Telletxea Erasun 6. Miguel 
Erasun Zozaia 7. Miguel 
Saldias Erasun 



Hemendik 
aurrera, hiru 

hilabetean behin, 
Gizarte Zerbitzuak 

tartetxo hau erabiliko 
du herriarentzat 
garrantzitsuak 

iruditzen zaizkion 
informazio 
ezberdinak 

kaleratzeko. 

H I STO R I A  
A l k o h o l a  d a  E u s k a l  

Herrian drogamenpekotasun 
arazo nagusia, bihotzeko gai
xotasunen eta minbiziaren 
ondotik. 

Droga kontsumoa ez da 
oraingo kontua, antzinakoa 
baizik. Kontsumo hori hain
bat eta hainbat faktorek bal
dintzatzen dute, gizarteen bi
lakaera historikoari, kultura 
desberdinei eta dagozkien ba
loreei lotutako faktoreek hain 
zuzen. Drogak betidanik egon 
dira, aldatu dena hauxe izan 
da: kontsumoaren arrazoia, 
aldia eta modua. 

Gobernu gehienen politi
ka ez da debekatzea izan, bai
zik eta arriskuak murriztea eta 
kontsumoa kontrolatzea.  
Salbuespen batzuk egon di
ra, adibidez: 

- EEBBetan, XX. mende
aren hasieran ( 1 920an),  al
koi.iola debekatu zuten, "Lege 
Lehorra" j arriz. Honen on
dorioz produkzioa, salmenta 
eta kontsumoa ilegalak bihur
tu ziren. Hamahiru urte be
randuago legea kendu behar 
izan zuten, hurrengo arrazoi 
hauengatik: 

- Produkzio eta salmenta 
klandestinoa handitu zelako. 

- Krimen antolatua eta ko
rrupzioa haunditu zirelako, 

izarte 
a i a k  

hau da, mafiak sortu ziren 
honen inguruan. 

Gaur egun, EEBBetan, 2 1  
urte baino gutxiagokoei al-

_f� (jijadeJ� � 
1 .  zenbakia • 1 999-V-20 

koholasal
tzea debe

katuta dago. 
- Herri musulmanek aiko-

hola debeka
tua dute, be
raien erlij io
akdebekatzen 
duelako. 
G au r  egun ,  
gure gizarteak 
alkohola dro
ga sozialtzat 
d a u k a ,  h a u  
d a ,  alkohola 
gure gizarteak 
o n a r t z e n  
duen droga 
bat da. Nahiz 
e t a  onartua 
egon, bereiz

keta bat egiten da: 
- Neurri gabeko kontsu

moa (onartua ez dagoena) .  
- N eurriko kontsumoa 

(onartua agoena).  



Alkohola hartzen dugunean, %20a gu
re urdailak xurgatzen du eta %80a gure 
hesteek. Hortik odolera pasatzen da eta 
honek gorputz guztira zabalduko du.  
Garunera iristean eragin ezberdinak sor
tzen hasiko dira: 

Adibidez: 0, 1 edo 0,3 ko alkoholemia 
tasa batekin gidatuz gero, frenatzeko be
harko dugun denbora handiago izanen da, 

hau da: 0,9 eta 1 ,8 metro gehiago behar
ko ditugu 48 km/orduko abiaduran bago
az; 1 ,5 eta 3 metro gehiago 80 km/ordu
ko abiaduran eta 2 , 1 eta 4,2 metro gehia
go 1 1 2km/ordukoan. 

Gure gibela izaten da alkohola kanpo
ratzeaz arduratzen dena. Hau dela eta -gi
belaren gaixotzea, "Zirrosia", pertsona al
koholikoetan . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Arriskuak 
• N O R B ERAREN OSAS U N E RAKO 

- Arazoak liseri-aparatuan 
(ultzerak, hepatitisa, zirrosia) 

- Bihotzeko gaixotasunak 
- Elikadura desegokia, anemia 
- Izaera aldaketa 
- Arazo psikologikoak 
- Gaitasun intelektualen beherakada 
- Menpekotasuna 

• FAM I L I AR E N TZAT 
- Interesik eza, senideen urruntzea 
- Eztabaidak eta iskanbilak 
- Familiaren banaketa 

• LANTO K I A N  

Alkoholak gibeleko 
gaixotasun larriak eragin 

ditzake., zirrosia eta 
minbizia, besteak beste. 

Gibel hauetatik zein 
iruditzen zaizu gaixorik 

dagoela? 

- Errendimenduaren jeitsiera 
- Absentismoa 

- Laneko bajak 
- Lanerako gaitasunik eza 

• G I ZA RTE MA I LA N  
- Trafiko istripuak 

Trafiko istripu 
asko 

alkoholaren 
eraginez 

gertatzen dira. 
- Eztabaida eta iskanbila publikoak 
- Delituak 

• OSAS U N  Z E R B I TZUAK 
- Eritetxean egon beharrak eta 

gaisotasunek eragindako gastu izugarriak 
- Heriotza 
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Nor da 
alkohol ikoa? 

Alkohola neurri batean, 
hau da pixka bat, edateak ez 
du esan nahi pertsona bat al
kohol zalea denik. Baina, den
bora luzez eta gehiegikeriaz 
edateak alkoholzaletasunera 
eraman dezake pertsona.  
Beraz, alkoholaren menpe da
goen pertsona da alkoholi
koa, hau da, bere eguneroko 
bizitzan alkohola behar due� 
na. 

Askotan, pertsona alko
holiko batez daukagun irudia 
hurrengo hau izaten da: 

- Lanik, familiarik, . . .  ez 
duena, kalean bizi dena, per
tsona heldua, . . .  

Baina irudi hau ez  dator 
bat erreal i tatearekin eta ,  
gehienetan, pertsona hauek, 
gaur egun, lana eta familia 
dute eta gazte alkoholiko ko
puru haunditzen ari da. 

Alkohola 
eta 
gidatzea 

Alkoholaren eta trafiko 
istripuen artean dagoen lo
tura ikusita, legeak agintzen 
duenez, ezin dugu gidatu al
kohol kantitate j akin bat 
hartu ondoren. 

tu dira ( 1 999ko, maia
tzaren 6a geroztik) 

Kotxe nonnala: 
Lehen, 0,8 Orain, 0,5gr/l 

Merkantzia garraioetan: 
Lehen, 0,5 Orain, 0,3gr/l 

Bidaiari garraioetan eta 
garraio berezietan: 
Lehen, 0,3 eta Orain 0,3gr/l 

Adibidez: Aurrerantzean, 
nahikoa izango da bi baso 
ardo, edo hiru garagardo edo 
kubata bat hartzea alkoho
lemia frogan positibo ema
teko. 

Pertsona baten pisua, al
kohola edan duenetik igaro 
den denbora eta hartutako 
edari kopurua kontuan har
tuta, honako alkoholemia 
emango lioke: 

Legea betetzeko alkoho
lemia kontrola egiten da. 
Froga honek, gure organis
moan dagoen alkohol kan
titatea kalkulatzen du, hau 
da, alkoholemia. Alkoho
lemia, normalean, alkoho
l imetroaren bidez neurtzen 
da. Honek odol litro batean 
dagoen alkohol gramoak 
neurtzen ditu. 

DENBORA KONTSUMITUTAKOA 

ONARTUTAKO AL
KOHOLEMIA TASA BE
RRIAK 0,8tik 0,5 era alda-

G IZON EZKOA 
70 kg 

EMAKUM EZKOA 
55 kg 

30 m i n utu 
Ord u 1 
2 Ordu 

30minutu 
Ordu 1 
2 Ordu 

kopa i / ga ragardo 1 
0,5 
0,4 
0,3 

0,8 
0,7 
0,6 

2 kopa / 2 garagardo 

1 ,0  
0,9 
0,8 



Legeak zer d io? 
- Behartuta gaude, agente.ek horre

la eskatzen badigute, alkoholemia fro
ga egitera. Ukatuz gero, arau-hauste 
larritzat hartzen dute, 1 00.000 pta-ko 
multa jartzen ahal digute eta 6 hila
betetarako gidatzeko kamera kendu. 
Sei hilabete eta urte bateko kartzela 
zigorra ere jarri dezakete. 

- Alkoholemia frogak positibo ema
nez gero, edo pertsonak alkohola har
tu duen sintomak baldin baditu ( nahiz 
eta frogaren emaitza legeak ezarritako 
limiteetara ez irits i ) ,  agenteak, emai
tza egiaztatzeko, b igarren froga bat egi
tera behartu gaitzake. 

- 0,5gr/litroko alkoholemia batekin 
istripu bat izanez gero, aseguru etxe
ak, ez daude behartuta istripuaren kar-

gu egitera. 
- Alkoholaren menpe gidatzeaga

tik, bi motako isunak jarri diezazkigu
kete: 

• Administratiboa: arau-haus
tea, hiru eratakoa izan daiteke: arina, 
1 5 .000 pta-ko isuna jarri diezagukete; 
larria, 50.000 pta-ko zigorra jarri die
zagukete eta oso larria, 1 00.000 pta
ko zigorra jarri diezagukete. Isun hauek, 
bi eta hiru hilabeterako kamera ken
tzearekin zigortu ditzakete. 

• Penala: zigor hau, gramo 1/li
troko alkoholemia ematen dutenei 
ezartzen zaio. Zortzi eta hamabi aste 
buruko kartzela z igorrarekin eta urte 
batetik lau urte bitarteko gidatzeko 
kameta kentzearekin zigortu daiteke. 

Mitoak apurtuz 
1 - Gazteek pertsona helduek baino erra
zago garatu dezakete menpekotasuna. 
EGIA. Era guztietako aldaketak ematen 
diren garaia da gaztetasuna edo nerabe-

. zaroa, segurtasun eza ematen da eta ger
ta daiteke drogak lagungarri ( makulu) 
bihurtzea bere arazoei edo ezinegonei au
rre egiteko. Honen ondorioa, menpeko
tasuna garatzea izango da. 
2- Alkoholak lotsak arintzen ditu. 
EGIA. Alkoholaren eraginetako bat, la
rritasuna arintzea edo murriztea da eta 
lasaitasuna haundiagoa ematea. Inhibizio 
eta urduritasunak baztertzen ditu. Hala 
ere, aldi baterako hobekuntza baino ez 
da eta alkoholaren eraginekin batera de
sagertu egiten da. 
3- Alkohol kantitate haundiak azkar 
edateak KOMA eragin dezake. 
EGIA. Epe labur batean alkohol kanti
tate haundiegia hartzeak edo edateak ko
ma bera edo heriotza ere ekar lezake. 
Zergatik gertatu daiteke hau? Alkoholak, 
burmuinari eta bizkarmuinari eragiten 
dielako, beraien funtzionamendua mo
telduz. Dosi edo kantitate haundiegiak 
burmuinari arnasketa kontrolatzea era-

gazten dio. Honen ondorioz, koma· edo 
heriotza eman daiteke. 
4- Hiru alkohol kontsumizio edateak ez 
du gidatzeko gaitasuna murrizten. 
GEZURRA. Nahiz eta guk ez nabaritu, 
alkoholak, erreflexuak murrizten ditu eta 
arri kuak objetiboki ez baloratzea lomen 
du. Araua: ordubete itxaron behar duzu 
edan duzun unitate bakoitzarengatik. 
5- Alkoholimetroa, trikimailu ezberdi
nak erabiliz engainatu dezakegu. 
GEZURRA. Alkoholimetroak, alko
holemia neurtzen duelako eta hau ezin 
da ezerrekin murriztu (denborarekin izan 
ezik ) .  
6- Mozkorraldiak oso arin pasatzen dira 
kafea edanez edo dutxa hotz bat hartuz. 
GEZURRA. Denbora baino ez da kon
ponbide egokia odoleko alkohol kopu
rua murrizteko. Ez dago inolako siste
marik alkoholemia murriztea arintzeko 
edo azkartzeko. Edateari utziz, gibelak 
odolean izan dezakegun alkohola ordu
ko unitate bat murriztu dezake. Unitate 
bat kaina bat garagardo izan daiteke ( 1 70 
zk) edo edalontzi bat ardo (60 zk) .  
7 - Alkohola estimulantea da. 

GEZURRA. Alkohola Nerbio Sistema 
Nagusiaren ahulgarria da. Inhibizioa mu
rrizten du eta burmuinaren funtziona
mendua moteltzen du. Hasiera batean 
baikortasuna pizten du, baina hori aldi 
baterako baino ez da. 
8- Hamasei urte baino gutxiago duten 
gazteei alkohola saltzea onartua dago. 
GEZURRA. Kode penalak 1 6  urte bai
no gutxiago duten pertsonei publiko di
ren tokietan alkohola saltzea debekatu 
egiten du. Mugatze hori, alkoholdun eda
riak saltzen dituzten pertsona helduei zu
zendu takoa da. Hainbat Komunitate 
Autonomotan 1 8  urte arte luzatzen da 
debeku hau . Gaur egun administrazio 
arautegia da, gai hau arautzen duena. 
Herri Segurtasunaren Legeak aipatu egi
ten du «debekatua dagoenean toki pu
blikoetan edo ikuskuzunetarako tokie
tan adin txikiko pertsonak onartzea eta 
beraiei alkoholdun edariak saltzea edo 
zerbitzea» eta 50.000 pezetakoak ere izan 
daitezkeen zigorrak jartzen ditu. Zigor 
horiek larritu edo haunditu egin daitez
kelarik berriro ere gauza bera gertatuko 
balitz. 



Ht��IZ H t��I 
•••••••••••••• 

,� BERTIZARANA 

53 milioi pezeta gosta den Legasako 
pilotalekuaren lanak laister akituko dituzte 
Bertizaranako lehendabiziko pilota plaza estalia da 

TTIPl·TTAPA 

Aurtengo udan pilo
taleku berria izanen du
te legasarrek, garai ba
tean B idasoako Trena
ren geltokia zegoen to
lciaren i nguruan. Ez da 
segurua hauteskundeen 
a i tz inetik edo ondotik 
i rekiko ote den pilota
lekua, baina heITiko bes
te tarako i n auguratua 
egonen da seguruenik. 
Obrak arras antzinduak 
daudezi dagoeneko, ba
rren aldean azken uki
tuakegitea bakarrik fal
ta da, p intatu eta sare
ak paratzea adibidez. 

B ertizaranan egiten 
den lehendabiziko pi
lotaleku estal ia izanen 
da hau, eta ikusten ahal 
denez ez du ohiko fron
toien itxura. Proiektua 
egin zuen arkitektuak, 
Xabier Lo pezek, Acera-

rw lTUREN 

Herri lurrei 
buruzko 
ikerketa 
egiteko bi 
milioiko 
aurrekontua 

Iturengo komunalak 
edo herri lurrei buruz
ko ikerketa lana egite
ko 2 milioi  pezetako au
rrekontua duen proiek
tua aurkeztu du Udalak. 
Honela, he1Ti lurrak eta 
part iku larrak mugatu 
nahi dira eta guzira, 400 
bat lur sail aztertuko di
ra. Lana egiteko propo
samenak mai atzaren 
20a baino l ehen aur
keztu behar dira. 

Obra: Frontcin cubierto en Legasa-Concejo de Legasa 
Arqu1lecto: 0. Xabier Lopez de Ualde 
Adjudicatano: Construcclones A. Bengoetxea S.L 

Migel Andresena Legasako alkatea, pi lotalekuaren a itzinean.  Arg.: Asier 

l ia fabrikako pabiloie
tan inspiraturik eman 
z ion frontoiari forma 
borobil hori. Egia erran, 
herrian gisa guzietako 
iritzi eta komentarioak 
aditu dira frontoi be-

Jose Maria 
Gorosterrazu 

E l izalde 

ZI NEGOTZl-GAIAK: 
2. Miguel Angel Petrirena 
Azpiazu 3. Ma rce l i n o  
Bazterri ka Altxu 4. Fermin 
Elizalde Azpiroz 5. Eusebio 
Elizalde Mariezkurrena 6. 
Trinidad Erasun Ariztegi 
7. Josefa Goiii Aizkorbe 

1-riaren inguru an : ba
tzuentzat arras polita da 
diferentea izanik ere, 
baina bertze batzuei, be
rriz,  i ts u sia  iduritzen 
o m e n  z a i e .  H a l e re ,  
Legasako herritar gu-

M aria Jose 
Bereau 

Balezten a  
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Belen Azpiroz Baztarrika 
3. Jose Antonio Altxu Jua
nikorena 4. Fco Javier Be
reau Mikelarena 5. Teresa 
Mikelarena Telletxea 6. Er
nesto Ariztegi Etxepete-
1 e ku 7. J u a n  M a n u e l  
Mariezkurrena Elizalde 

ziak ados daude gauza 
batean: herrian horrela
ko idorpe bat behar-be
haiTezkoa zen aspaldi
tik, euria egiten duene
an ez baita kirola egite
ko toki egokirik.  

Esperanza 
Urdanabia 

La saga 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Juan Jose Oteiza Sarratea 
3 .  J u a n a  M a r i  l n d a r t  
Sarratea 4 .  Alejo Mindegia 
M indegia 5 .  Jose  M igel 
Arretxea Agirre 6. Marino 
Elizondo I riberri 7. Eva 
Maria Aldabe Portu 

Pilotaleku berriak 36 
metroko luzera du, eta 
1 5  metro terdiko zaba
lera. Teilatua, berriz, lu
rretik 1 3  metrora dago 
punturik altuenean. 53  
mil ioiko gastua egin da. 

500 milioiko 
inbertsioa eginen 
du Aceraliak 
Legasako lantegian 

Gaur egungo lante
giaren  ondoan, 2 .400 
metro koadroko planta 
berria eginen du Ace
raliak Legasan, 500 mi
lioi pezetako i nbertsio
arekin. Orain arte, pin
tatutako txapa Legasatik 
bobinatan ateratzen zen. 
Lantegi berri honetan, 
bobinak bezeroek nahi 
duten neurrira moztuko 
dira. Saltzen den pro
duktuaren kalidadea se
gurtatzeko lerro bat ere 
paratuko da. 

Andres 
Etxe n i ke 

Iriarte 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Luis Urriza Larrea 3. 
Antonio Hernandorena 
Etxepare 4. Jose Antonio 
Brana lnda 5.  Fernando 
Trueba Diez 6. Martin 
Irisarri Arrijuria 7. Alfredo 
1 riarte Arretxea 
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� CiOIZUETA·ARANO 

Euskal Herritarrok Goizuetan, 
eta Aranon inor ere ez 
Mendi bizikleta ibilaldia maiatzaren 30ean burutuko da 

ESTEBAN AROZENA 

Ekainaren 1 3an os
patuko diren udal hau
teskundetan ez dute za
lantzan egon beharrik 
izanen gure bi herrieta
ko hautesleek, Goizue
tan zerrenda bat baka
rrik edukiko baitute au
keran eta Aranon beITiz, 
alerik ez. 

E H k o  s i g l a p e a n  
agertzen d iren hamar 
herritarrek gobernatu
ko dute udalet xea hu
rrengo lau urteetan, ez
ker abertzaleko talde 
hau bakarra izan baita 
horretarako i reki  tako 
epearen barrenean ize
na eman duena. Azken 
legeladian alkate izan 
dena agertzen da, berriz 
ere, zerrendaburu, Pil i  
Untxalo, alegia. Beste 

� ARESO 

sei «titularrak», berriz, 
Laxaro Apezetxea, Ja
kin Loiarte eta Fermin 
Narbarte beteranoak, eta 
Ibon Elizegi, Dani Nar
barte eta Idoia Albistur 
gazteak dira. Xebe Ape
zetxeak, Mari Jose Aiz
puruk eta Juan Antonio 
Lekuonak betetzen di
tuzte ordezkoen h i ru 
postuak. 

Orain dela lau urte 
gertatutakoaren antze
ra, Aranon ez da i nor 
aurkeztu lehenengo epe 
honen barnean. Hurren
go urrira arte zain egon 
beharko da herri horre
takoek udal hauteskun
detan botoa eman ahal 
izanen duten jakiteko. 

Mendi bizikleta eta 
bodegara bisita 

Umore Ona elkarte-

.
. .

.
. . .

. .
. . . .

.
. . . . . . . .

.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .
. . . . .  

ak bi ekitaldi in
teresgarri antola
tu d i tu udaberri 
h o n e t a r a k o .  
Hur rengo igan
dean zo1tzi, maia
tzak 30, urteroko 
mendi-bizikleta 
ibi laldia burutu
koda, ibilbide be
rriarekin eta he-
rri tarren partai
detza bultzatzeko Ezker abertzaleak goberna

eragingarri asko- tuko du udala beste lau urtez 

reki n gainera aur
tengo edizioan. Ekaina
ren Sean berriz, Afior
beko bodegatara joate
ko proposamena luzatu 
dute. Han gosaldu eta 

maiatzaren 30a arte .  
Elkarteko bazkideek 
2.500 pezeta ordaindu 
beharko dute eta bazki
de ez direnek, 3.000 pe-

ardoaren prozesua iku- zeta. 
s i  e t a  i k a s i t a k o a n ,  
Barasoaingo elkartean 
bazkalduko dute. Izena 
emateko zerrenda za
bal ik dago Urrutinean, 

Herri arteko pilota 
txapelketa abiatzen 
da goizuetarrentzat 

Aurtengo Nafarroa-

Erromeria Santa Kruzeko 
baselizara 
Pakearen aldeko gurutz-bidea egin zen maiatzaren 2an 

Josefa Antonia 
JUANA M" SAIZAR rraituz, gazta, ogia eta udaleko paperak txu- Onsalo 

ardoa dastatu zuten han kuntzen. Treku 
Maiatzaren 2an, San- bildutakoek. ZINEGOTZI-GAIAK: 

ta Kruzeko basel izara Erizainaren 2. Milagros OrejaArraiago 
eITomeria egin zen. He- Objetorea herri ordutegia 3. Miguel Zabaleta Caba-
rriko el izatik atera eta lanetan Gurutze erizaina, hi- Ilera 4. Juana Arribil laga 
gurutz-bide berezia egin Joan den urteko uz- lean behin etorriko da Sasiain 5. Luis Mari Gerena 
zen aurten, pakearen al- tailean egin zen batza- Osaun Etxera, hilabe- M a rz o l  6. M a rg a r i ta 
dekoa. Ordubeteko ibi- 1Tean herriko kontzien- teko azken ost iralean, Caballero Otaegi 7. Juan 
!a ldia egin zen, meza tziaeragozleei lana ema- l 2etatik 1 etara. Bautista Jauregi Sukunza 
e n tzun aurret i k .  Eta  tea onartu zuten, beti ere 
mai atzean gaudenez,  inori lanposturik kendu Larrea elkarteak ga ospatuko du ekaina-
Amabirj inari loreak es- gabe. Hau aprobetxa- hamahiru urte ren 6an bazkari batekin. 
kaini zizkioten herriko tuz, M ikel Zabaleta la- Larrea elkarteak ha- Bazkide guziak gonbi-
lau neskak. Ohiturari ja- nean ari da, oraingoz mahirugarren urtemu- datuak daude ospakizun 
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Ma Pila r  
U ntxalo 

Salaberria 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Lazaro Apezetxea Pe
rurena 3. Fermin Narbarte 
Loiarte 4. Joaquin Loiarte 
lribarren 5. ! bon Elizegi 
N a r b a r t e  6 .  D a n i e l  
Narbarte Apez etxea 7. 
Idoia Albistur Huizi. 

ko Herri arteko txapel
ketari, maiatzaren 30ean 
emanen d iote hasiera 
gure herriko pi lotariek. 

A t z e t i k d a t o r r e n  
Barafiain izanen dute, 
seguraski, arerio. Kan
poraketa hau gainditzen 
duenak Burlataren kon
tra jokatu beharko du 
hurrengoan. 

Julio 
Nieto 

Baranda 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Tomas Lozano Barrios 
3. Josefa Marzol Tolosa 4. 
Jose Etxarri Mujika 5. Jose 
Otermin Etxarri 6. Ignacio 
Baraibar Garmendia 7. 
Txomin Etxarri Mujika 

honetara eta bazkari.ra
ko izena emateko epea 
maiatzaren 30ean bu
katuko da. 



rar LEITZA 

Ekitaldiz 
gainezka dator 
XXI. Kultur Astea 
Igande honetan Nafarron 
Eguna ospatuko da 

JOSEBA AZPIROZ 

Asteburu honetan ha
si eta hurrengoa bitar
te, egunero-egunero eki
taldiren bat prestatu du 
Kultur Taldeak, XXI .  
Kultur Astearen ban·e
nean . 

Hasteko, lamnbat ho
netan, maiatzak 22, goi
zeko l Oetan mendi ir
teera eginen da umee
kin, plazatik abiatuta. 
A1Tatsaldeko Setan mu
sika ikasleek kontzer
tua eskainiko dute zi
neman. 

Igandea, maiatzak 
23, egun berezia izanen 
da, Nafarron Eguna os-

patuko baita. Goizeko 
9,30etan bost txalapar
ta talde herri i nguruko 
mendietatik ariko dira. 
Ordu berean diana iza
nen da auzoz auzo, txis
tulari eta gaiteroekin .  
1 0,30etan ongi etorri 
ekitaldia eginen da pla
zan eta gero, kalej ira he
rrian barrena. Kalejira 
hone tan  B a i g orr iko  
Arrola dantza taldeak, 
Leitzako dantzaiiek eta 
Amjkuzeko j oaldunek 
hart u ko d u t e  par te .  
Eguerdian j aialdia egi
nen da plazan: bertso
lariak, dantzariak, pilo
ta partiduak . . .  2,30etan 
herri bazkaria izanen da 

Ht��IZ Ht��I 
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Leitzako Kultur Taldeak hamaika ekitaldi antolatu ditu datorren Kultur 
Asterako. Aspertzen denak ez du aitzakir ik! Argazkia: David Anaut 

eta bazkalondoan, Ma
gali eta Guy kantai·iak, 
bertsolai·iak, eta Mutxi
koak eta Ingurutxoa he
ITi dantzak entzun eta 
ikusi ahal izanen dira. 

Dokumental, 
antzeslan, 
hitzaldiak ... 

Astelehenean, maia-

tzak 24, aintseko Setan, 
«Mali, eguzki eta lan
broa» dokumentalaren 
proiekzioa emanen du 
Lui.xi Katarainek. 

As teartean, Setan, 
Hika taldearen «arraul
tza del ikatuak» antzes
lana ikusgai izanen da 
Aurreran. 

adrila arteko b igarren 
jokoak burutuko dira. 
Gaueko 9etan herri a pa
ria izanen da eta ondo
ren ,  I raunkorrak txa
rangak girotuko ditu he
rriko bazter guziak. 

XIX. eskulangintza 
erakusketa 

HAUTESKUNDEAK 
Asteazkenean, leku 

eta ordu berean, Jean 
Louis  Davant-ek «Eus
kal Herriko h i storia,  
I parraldeko ikuspegi.
tik» izeneko solasaldia 
emanen du. 

Igandean, maiatzak 
30, hemeretzigarren ur
tez eskulangintza era
kusketa izanen da pla
zan, goi zeko l l etatik 
a u r r e r a .  l l , 3 0e t a n  
Incansables txaranga
rekin ka lej i ratxoa egi
nen da eta ordu erdi be
randuago, txai·anga be
rak kontzertua eskaini
ko du  plazan. 

Tomas 
Azpiroz 

Alkoz 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Juan Bixente Usabiaga 
Arregi 3. Elena Zabaleta 
Urkiola 4. Jaione Astibia 
Astibia5. Maite Sarobe Mi
txelena 6. Jose M' Ignacio 
Azpiroz Lasarte 7. Jose Ja
vier Sestorain Zabaleta 8. 
M" Carmen Huarte Azpi
roz 9. Jose Fermin Varriola 
Aierdi 10. Lorenza Etxarri 
Caballero 1 1 .  Amaia Ape
zetxea Salaberria 

Juan 
Oronoz 

Zabaleta 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Arantxa Sagastibeltza 
Sagastibeltza 3. Jose Fer
nando Garda Daudet 4. 
Juan Jose Lazkano Gomez 
5. Brigida Azpiroz Sarasola 
6. Luciano Olano Villabona 
7. liiaki Sagastibeltza Az
piroz 8. Jesus Perurena 
Loiarte· 9. Luis Mari Fa
goaga Garcia 10. Florencio 
Huarte Lizarraga 1 1. Mari 
Carmen Agirre Zubitur 

Jose Javier 
Mujika 
Asti bia 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Flora Mitxelena Sagas
tibeltza 3. Gerardo Caba
llero Azpiroz 4. Miguel An
gel Ariztimuiio Kanflanka 
5. Silvestre Zubitur Goiii 
6.  Jose Mar i  Perurena 
Sukunza 7. Fermin Azpiroz 
Martinikarena 8. Daniel 
Mujika Zubeldia 9. Pedro 
Urkiola Zestau 10. Juan 
Lana G uenbe 1 1 . Juana 
Sagastibeltza Zabaleta 

Ostegunean, Setan, 
Kurdistani buruzko bi
deoa eta hitzaldia iza
nen da z ineman. 

Ostiralean, maiatzak 
2S, arratsaldeko 3etan 
kale animazioa jarriko 
du G oloka  Park - e k .  
Setan txokolate hartzea 
izanen da p l azan eta 
gaueko 1 Oetan, «Tirri 
tarra show» musika eta 
antzerki emanaldia zi
neman. 

Maiatzeko azken as
teburuai1 ere hain bat eki
t a l d i  p i l at u k o  d i ra .  
Larunbatean, goizeko 
l Oetan, herriko txoko
ak margotuko dira, ba
koitzak nahi duen ma
t e r i  al e t a  t e k n i k a z .  
Arratsaldeko Setan, ko-

Eraberean, aipaga
rria da aste osoan zehar 
zenbait erakusketa egi
nen direla. Honela, uda
letxeko areto nagusian, 
Orreaga taldeak presta
tu duen «Nafarroaren 
h i s tor i a »  erakuske ta  
egonen da. Udaletxeko 
l e h e n e n go s o l a i r u a n  
Andraizeko panelak iza
nen  d i ra i k u sg a i  e t a  
Guratz mendi elkarte
an eta Aurreran, beste
lako erakusketak: koa
droak, eskulturak, oiha
lak . . .  Bada zertan aritu 
heldu den aste honetan ! 
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Hiru talde 
bertzerik ez dira 
aurkeztuko udal 
hauteskundetan 
Agrupacion Baztandarra eta 
PSOE ez dira azalduko aurten 

TTIPl·TTAPA , 

Bi talde guriago iza
nen ditu aukeran ekai
naren l 3an udal hau
teskundetarako bozka 
ematera gaten denak. 
EA, UPN eta EHk aur
keztu dute beraien ze
rren d a  haute sk u n d e  
h a u e t ar a k o .  B e r a z ,  
PSOE eta Meoki zena
ren Agrupacion Baztan
darra taldeak ez dira aur
ten agertuko. 

Hautagaiak aurkez
ten duten taldeen arte
an, Eusko Alkartasunak 
gaur egun al kate den 
Patxi Oiartzabal hartu 
du oraingoan ere alka
tegai gisara. Zerrenda
ren lehendabiziko le
kuetan ere, azken lege
aldian zinegotziak izan 
direnak ageri dira EAren 
Jjstan. 

UPNk alkategai be
rria izanen du aurten
goan, Leopoldo Jaen, 
hain xuxen. Aitzineko 
aldian zerrendaburu zen 
Fel ix  Gonzal z bosga
rren lekuan dago. 

A z k e n i k ,  M i k e l  
Altzuart izanen da EHko 
alkategaia. Aitzineko le
gealdian HBko ze1Ten
d a b u r u z e n  X o t e r o  

ARROPA DENDA 

�'f.RCER1� 
mnxiKH 

Etxandi laugarren le
kuan dago .. EHren ze
rrendan aipagarria da 
emakumeen presentzia, 
hamahiru hautagaieta
tik sei emakumeak bai
tira. 

Patxi 
Oiartzabal 

lrigoien 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Miguel Angel Adin Fran
zesena 3.Remigio Lizasoain 
Adansa 4. M" Cristina Arre
gi Apeztegia 5. Rafael Olai
zola Amorena 6. Luis Arregi 
Etxepare 7. Pedro M" Ga
mio Gamio Gaztelu 8. M' 
Teresa Bardot Juantorena 
9. Jose Larratxea Etxenike 
1 0. Florentino Gofii Telle
txea 1 1 . J. Bautista Arretxea 
Etxeberria 1 2. Bernardo 
Amiano Magirena 1 3 . Jua
na M' Barberena Arsuaga 

Gazteendako 
era guzietako 

arropa 
JAtME U'R.RUTIA,24 

TFN0. 5103tZ. 

ELTZONOO Lanerako arropa 
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Bai leko Etxeko hamahiru aulkiak bozkatuko dira ekainaren 1 3an. 
Hauteskunde hauetan hiru talde bertzerik ez dira aurkeztuko: EA, UPN 
eta EH. Artxibokoa 

TESKUNDEAK 

Leopoldo 
Jaen 

Sobrino 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Jose Fco Bergara Sanzbe
rro 3. Ignacio Agerrea Al
menar 4. Antonio lrigoien 
Sarratea 5. Felix Gonzalez 
Uriarte 6. Pedro Antonio 
Zapata Zaldua 7. Juan Jose 
Etxeberria Azkarraga 8. Fco 
Javier Bengoetxea Felipe 9. 
Begofia Sanzberro lturriria 
1 0. Felix Larregi lrigoien 
1 1 . Tiburcio Sarratea Etxe
nike 1 2. Juan Bautista Otei
za lndakoetxea 1 3. Pedro 
Larregi Sanzberro 

M i kel 
Altzuart 
Etxandi 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. T x u s  B a r r e n etxe  
Lertxundi 3 .  Xabi Bailarena 
I t u r b u r u a  4. Xotero 
Etxandi Juan ikotena 5 .  
Maite lrungarai Elizalde 6. 
Andone Garde Saharrea 
7. lsaak Rekalde lrigoien 
8. Maite Iturburua Etxandi 
9. Joseba Otondo Bikon
doa  1 0 . J o rg e  Ote iza  
Ugarte 1 1 . Begofia Etxandi 
Juanikotena 1 2. Marian 
Karrikaburu Zaldua 1 3. 
lfiigo lturralde Elizetxe 

� ie��e.retiit e o.  
OSTATU - JATETXEA 
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Iruritako 
eskolako 
n e s k a - m u t i k o e k  
Zaldiko Maldiko ize
neko aldizkaria ka
rrikaratu dute . 28  
orrialdetan, errepor
taria, elkarrizketa, 
herriko berriak eta 
bertze hainbat kon
tu eskaintzen dituz
te kazetari gaztetxo 
hauek. 
Benito 
Lertxundiren 
kontzertua· 
Heldu den larunba
tean, maiatzak 29, 
gaueko 1 0,30etatik  
a i t z i n a ,  B e n i t o  
Lertxundik kontzer
tu a esk a i n i ko d u  
Elizondoko pilotale
k u  a n .  E k i t a l d i a  
E u s k a l  H e n i a n  
Euskaraz erakunde
ak antolatu du. 
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Berroetako Mendekoste bestak 
maiatzaren 21 etik 24ra 
Astelehenean ezkondu eta ezkongabeen arteko sokatira desafioa 

Ortzi lerie, maiatzak 21 : 
8,30etan altxaferoak bo
tako d i ra bestei hasie ra 
emanez. Ondotik, Donez
tebeko txistulariak herrian 
barna. 1 Oetan herri afaria, 
Joxe Angel akordeolariak 
alaiturik. 
Larunbata, maiatzak 22: 
1 2etan hau rrendako jo
kuak .  Arratsa ldez eta 
gauez dantzaldia MEDIA 
LUNA taldearekin. 
Igandea, maiatzak 23: 
1 2etan Meza Nagus ia .  
E l izondoko koralak hain
bat kantu eskainiko ditu. 
Ondotik, hameketakoa hur
biltzen diren guziendako, 
txistulariek alaiturik. 1 etan 
e s k u  p i l o t a  p a rt i d a k .  
Haurretan: Otxandorena-
1 r a z o l a ,  F e r n a n d e z 
G a r m e n d i a re n  a u r k a .  
Gazteetan: E raso-Arraz
toa, l barra-Altzugarairen 
aurka. 7etan herri kirol jaial-

Elizondoko koralak abestuko du igandeko mezan 

dia (aizkora, txingak . . .  ) . 

Betatik 11 tara Mundinano 
anaiak trikitilarien emanal
dia. Ekitaldi honek Nafa
rroako Gobernuaren la
guntza jaso du. 

Astelehena, maiatzak24: 
1 2etan Mus txapelketa. 
2etan zik iro jatea, Joxe 
Angel akordeolariak alai
turik. 7etan sokatira desa
fioa: ezkonduak ezkonga-

been aurka. 7,30etan fut
bito partidua. Betatik ain
tzinera dantzaldia Joxe 
Angel akordeolariarekin, 
honekin batera bestei aka
baila emanez. 

Konpromezu Egune 
Baztan eta Zugarramurdin 

Maiatzaren 7an, presoen es
kubideen aldeko konpromezu 
egunaren barnean hainbat eki
t a l d i  eg i n  z i ren  B aztan eta 
Zugarramurdin.  Baztanen, goi
z e a n  L a n b i d e  E s k o l a n  e ta  
Lekarozko l n  titutuan disper
tsioaren eraginari buruzko bi-

deoak eman zituzten. Elizondon, 
HBk antolatutako proiekzioa 
egin zen eta, ondotik, Gazte 
Asanbladak ostatuz ostatu OlTi 
informatiboak banatu zituen, tri
kitixaren laguntzaz. Herri gu
zietan, kartzeletan eskuararen 
erabi lpenari jartzen zaizkionoz
topoak salatuz, kartelak jarri zi
tuzten Doike, Euskal Herrian 

Euskaraz eta AEKk. Xorroxinek 
programazio berezia eman zuen 
eta Udaletxeko balkoian pan
karta ezan·i zen. Zenbait el ize
tan ere, informazio-orriak jan·i 
zituzten. 

Zugarramurdin, Kisu labe el
karteak bideo emanaldia eta Josu 
U nsion Berako preso ohiaren so
lasaldia antolatu zuen. 

6slris/a;YJ-t/ 
J'atet!rav J?JNGJ ZATOZ ETA I KUSI  

Santiago 8 8 ,  ({) 948 580939 
ELIZONDO 

Baztanen . . .  

~ 
Jaime Urrutia, 1l' 948 580 013 

ELIZONDO 

La Asturiana 
ostatu• jatetxea 

UDABERRIKO ARROPAK 
Trajeak, soinekoak, konjuntoak, 

�· �-��<amiseta�-�ainu������;_:,;_,_=--

LOREOENDA • GARDEN CENTER 

ESTHER FUNERARIA 
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak • 

Dokumentazioak 

Beztitzeak. etab . . . 

Publizidadea 
EI Mundo 
egunkarian 
B a i l e k o  U d a l a k  
1 2  l . 800 pezetako 
publizidadea sartu du 
EI Mundo egunka
rian. 
Zolaberritzea 
Irurita eta 
Arizkunen 
Azpiroz y Saralegi 
eraikuntza enpresak 
eginen ditu Irurita eta 
Arizkungo kaniken 
zolaberritze lanak. 
B a i l e k o  U d a l a k  
2.734. 894 pezetako 
aurrekontua onartu 
du. 
Cordoba erreka 
karrakatzea 
Erratzuko Bozate au
zoan Cmdoba erre
karen zola kanaka
tzea eskatu dio uda
lak «Confederaci6n 
H i d ro g r a fi c a  d e l  
Norte» erakundeari. 
Zenbait materialen 
pilatzearen ondorioz, 
berezko bidea alda
tu du errekak eta zen
bai t belagietako lu
rrak urratzen ditu. 
San Martin 
Lanbide 
Eskolako 
pi lotalekua berritu
ko d u t e  u d a r a n . 
Nafarroako Gober
nuaren eta Bai leko 
Udalaren artean or
dainduko dute kon
ponketa. 

24 orduko zerbitzua 

Eta Irunean . . .  

IRACHE TANATORIOA 
Iratxe Monastegia, 60 

H noa: 26 09 54 

Tfnoa: 948 58 04 63 
Santiago 51 , ELIZONDO 

Ezkontzetako oroigarriak 
Saskitxoak, zeramikak .. . 

Aritzondo, Bergara auzoa • Tfnoa: 948580971 • ARIZKUN 
Errepide Nagusia • Tfnoa: 948592200 • NARBARTE 
Jaime Urrutia 39 • Tfnoa: 948580668 • ELIZONDO 
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re=- BAZTAN 

Al mandozko 
Korpuseko bestak 
ekainaren 2tik 6ra 
Leku-Eder elkartean eginen den afari 
batekin hasiko dira 
Asteazkena, ekainak 2: 
9etan herri afaria Leku-Eder el
kartean. 
Ortzeguna, ekainak 3: 
Betan goiz-argi soinuak. 12etan 
Meza Nagusia, Baileko agintariak 
eta Elizondoko Abesbatza bertan 
izanen direlarik. Ondotik, hame
ketakoa pilotalekuan. 9etan herri 
afaria Eskerne akordeolariak alai
turik. 
Ortzilerie, ekainak 4: 
11tan mus txapelketa pilotalekuan. 
Setan hau rrendako besta: an
tzerkia eta berendua. 6etan pla
ter tirekaeta. Afaria Leku-Eder el
kartean. Arratsaldez eta gauez 
orkesta batekin dantzaldia. 
Larunbata, ekainak 5: 

Igandea, ekainak 6: 
1 2etan Meza eta lehendabiziko 
jaunartzeak. 6etan herri kirol era
kustaldia. Gauerdira arte orkes
ta batekin dantzaldia. 

Lau milioi terdi 
zolaberritze lanetan 

Azpiroz y Saralegi erai
kuntza enpresak 4.427.000 
pezetatan eginen ditu Alman
dozko zolaberritze lanak. 

Eskola moldatzea eskatu 
du Guraso Elkarteak 

Goizean karrika buelta. 2etan zi
kiro-jatea. Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia orkesta batekin. 

Al mandozko eskola mol
datzea eskatu dio Guraso el
karteak B a i leko Etxeari . 
Bertzeak bertze, tei latua eta 
kalefakzioa konpondu, pin
tura eta zurgin lanak egin be
har dira lehenbailehen. 

Igandean, besten azkeneko egunean lehen jaunartzea 
eginen dute herriko neska-mutikoek. Arratsaldez, herri 
kirol erakustaldia izanen da. 

re=- ZUGARRAMURDI • URDAZUBI 

Bina zerrenda 
udal 
hauteskundetan 

Zugarramurdik ze
rrenda irekiak izanen di
tu udal hauteskundetan, 
azken erro ldaren ara
bera, 250 biztanle bai
n o  g u t i ag o  b a i t i t u .  
Halere, b i  zerrenda iza
nen di ra. Akelarreren 
izenean, gaur egun al
kate d e n  Je us Mari  
Agerre izanen da ze
rrendaburu eta EHren 
izenean, Mikel M itxe
lena. 

Urdazubin ere bi ze
rrenda aurkeztu dira :  
Pantxo Iribarren alka
tearen Independienteak 
eta Andres Diharasarri 
buru duen Urtxume. 

Jesus Mari 
Agerre 

l ndaburu 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Severo Fagoaga Gortari 
3 .  L a z a r o  D a i n z i a r t  
l r ibarren 4 .  Estefan ia  
Be rgara Mend iburu 5 .  
Francisco Javier Arburua 
Apeztegia 
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Mikel 
M itxelena 
Etxebeste 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. Eugenia Jurio Arburua 
3 .  G e r m a n  A r b u r u a  
Apeztegia 4. Maria Elena 
Jur io Arburua 5. Koro 
Irazeki Arburua 

Francisco 
Iri barren 

Garate 
ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. J u a n  Ramon  Otegi 
Laurenzena 3 .  Mart in  
Arrieta Tapia 4. Manuel 
B engoetxea S u h as 5 .  
Antonio Etxaide Elorga 6. 
Angel Larralde lbarrola 7. 
Isabel Bengoetxea lbarrola 

Andres 
Diharasarri 
Organ bide 

ZINEGOTZI-GAIAK: 
2. David Bidaurre Eliz.egi 
3. Jose M' Ariztia Plaza 4. 
Gregorio lrigoien Dessein 
5. Juana Mari Bazterrika 
Mutuberria 6. Pedro M' 
Borda Jaimerena 7. M' An
tonia Diharasarri Zaldain 
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LUF SARA 

Eskubaloi txapelketa antolatu du Urtxintxak elkarteak larunbat huntan 
Maiatzaren 22an, larunbatarekin, Sarako Urtxintxak elkarteak eskubaloi txapelketa antolatuko du po
likiroldegian. Parte hartzeko guttienez sei laguneko talde mixtoa osatu beharko da. Kirolaren ondo
tik, nola ez, zik.irola eskainiko da. Xehetasun gehiagorentzat eta izenak emateko deitu: 0559542448 
edo 0559542643. 

Udaberriko bi gaupasak 
iragan dira 
Etxeen berritzeko plangintza abiatzekotan da 

ANA MARI, MARTINE ETA FRED 

Urte guziz bezala, 
udaberriko bi gau-pa
sak iragan dira. 

Lehena, ohiturari ja
rraikiz, maiatzaren le
henaren bezperan os
patu da herriko ikasto
laren fagoretan. Denbo
ra alde baldin bagenuen 
ere, uste baino jende gu
t iago bi ldu da. Alta,  

arras musika emanaldi 
politak entzun dira gau 
hartan, hiru taldeek, ba
koitzak bere estiloan, 
ahal zuten guzia eman 
baidute besta horren 
alaitzeko. 

HeITi Urrats bezpe
rako kontzerturat aldiz, 
ainitz jende gehiago hur
bildu da, eta hor ere de
nen gustuko musi ka en
tzuteko parada izan da, 

ainitzek Sai·an hasi bes
ta Senperen bururatu du
telarik . . .  

Etxeen berritzeko 
plangintza 

Herriko Etxeak jaki
narazten du etxeen be
rritzeko plangintza bat 
a b i a t z e k o tan  d e l a .  
Kanpaina horren bidez 
saratarrek diru laguntza 
batzuek erdiesten ahal-

ko dituzte beren etxeen 
berritzeko. Horren ka
rietarat, galdeketa bat 
igoITia izan zaiote he
rritar guzieri, jakiteko 
zenbat sos bildu behar
ko den lan horien egi
teko. Galdeketa ho1i api
rilaren 30a aitzin bete 
behar zen, baina xehe
tasun gehiago nahi du
tenak Herriko Etxerat 
d e i t z e n  a h a l  d u  
0559542028irat. 

Etxe izenak 
urtekaritik kanpo 

Oroitzen gara nola 
France Telecom -ek ai
ni tz etxe izen kendu zi
tuen urtekaritik. Hasta
penetik, euskaldun ai-

8ERTrf O ArARIA 
#a.ia tza/"e-1( 29a.lf 

11/'"l'"a.t.fe-io � JOda.I( 
LIZASO 

MANU KORTA 
1 02 M eaka auzoa 

20304 IRUN 
TEL. : 943 623 1 30 

SAGAR DOTEGIKO M E N UA + KAFEA, KOPA ETA PU RUA: 

* Tx,O/'"telai /eh,el(d'tt e.J'bata. 3.400 Pta 
Jeh,O/'" d'ti<-a &'t<j'a.l'"dotejNQlf bet<"talf 

lleapaindegi 
berria 
M a i a t z ar e n  4 a n ,  
Sylvie Goietxek be
re i leapaindegiko ate
ak zabaldu zituen, le
hengo Irmaren segi
da hartuz. Gure zor
te onena! 
Lehen mendi 
bizikleta 
ibilaldia 
irngan zen maiatza
r e n  2 a n ,  S a r a k o  
Turismo B ulegoak 
antolaturik. 80 per
tsonek paite haitu zu
ten, gehienak auzo 
he1Tietatik etorriak. 
Ibilbide ttikian Sara
ko haurrak izan zi
ren nagusi. 

nitz erabaki horren kon
tra agertu ziren, etxea 
gure lehen ezaugarria 
baita. Aspaldiko usaia 
da Euskal Herrian, nor
bait bere izenaz baino, 
etxeai·en izenaz deitzea. 
Oldartze hori ikusirik, 
konpainiak u rr�ts bat 
egitea erabaki du: bere 
etxeai·en izena urteka
rian agertarazi nahi due
nak, Herriko Etxerat jo
an,  eta han atxeman 
duen erantzun hostoa 
bete beharko du. Hara, 
gure baimena behar du
te la berek kendu etxe 
izenak beITiz emateko ! 
Horien kentzeko ez zen 
segurki horrelako pa
perreriaren beharrik !  

HERRIKO� 
ETXEKO 

EDJtNTEGIJt 

MAIXAN ETA VERONIQUE 

64310 SARA • Tel. 05 59 54 25 19 

�- ARMUA 
W Jatetxea 

Zugarramurdiko karretera 3. Km 

(() 948 599 131 - URDAZUBI 
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Boris Uriz Van den Bries eta A n a  
G a b r i e l a  I d o a t e  G a s t e a r e n a  
Irunekoak, maiatzaren J ean, Leitzan. ' 

Daniel Goienetxe Bakero eta Maria 
Begofia Gonzalez Garcia, Lesaka eta 
Irunekoa, Elizondon, apirilaren 24an. 
Aitor Nuiiez lribarren eta Itziar Goiii 
Sanzberro, Irun eta Arizkungoa, apiri
laren 24an. 
Miguel Mari Ariztia Mendiburu eta 
Mari Carmen Azkarraga Z ub i r i ,  
Irunekoak, maiatzaren l ean, Azpilkue
tan. 
Eneko Karrikaburu Makibar eta 
Miren Josune Mitxeo Mariezkurrena 
Arraioz eta Saldiaskoa, maiatzaren 8an'. 
F ra ncisco A rb u rua A peztegia eta 
Mentxu Fagoaga Tolosa, ZugarTarnurdi 
eta Berakoa, maiatzaren 3an 

Hc��IZ Hc��I 
•••••••••••••• 

Iratxe Fagoaga Ariztegi, Iturengoa, 
apirilaren 1 2an. 
Olaia Altzuri Makuso, Itmengoa, maia
tzaren 2an. 
Eder Aguilar Huizi, Goizuetakoa, api
ri laren 30ean. 
Mikel A pezetxea Gogorza, Goizue-
takoa, maiatzaren 2an. 

· 

Ainara Otxoteko Larrarte, Lesakakoa, 
apirilaren 8an. 
lbon Irazoki Petrirena, Lesakakoa, 
apiri l ar·en l 8an. 
Maria B arrenetxea Sanchez, Azpil
kuetakoa, apiri laren 22an. 
Irantzu Zalba Larrui, Elizondokoa, 
maiatzaren 2an. 
Iker Garcia Irazoki, Berakoa, apiri la
ren 28an. 
Alaia Garate, Sarakoa, apirilar·en l 6an. 
Maitane Gerard, Sarakoa, apirilaren 
28an. 
Xan Errandonea, Sarakoa, apirilaren 
28an. 
Iker Etxarte Sunsundegi, Igantzikoa, 
maiatzaren J ean. 

ORI ONAK! 
Oparia ematen 
lehenak 
izan nahi 
dugu 

Haurtxoa sortu eta etorri lruiieko Kutxora berehala. 
Aldatzeko saskitxo hau, haurraren garbitasunerako 
produktuekin betea, emanen dizugu. 

Ez ahantzi familiaren liburuxka! 

RUNEKO fi !<UT�A tfi3 

Dolores Villabona Zestau, Aresokoa, 
api ri laren 8an, 89 urte. 
Joaquina Juanikorena Santesteban, 
Zubietakoa, apiri laren 1 5ean, 84 urte. 
Sabina Salvador Cubillo, Leitzakoa, 
apiri laren 29an, 87 urte. 
Lore Kalonge Azpiroz, Leitzakoa, api
rilaren 2 1 ean. 
M a r i a  F o n t a n e l l a  F o n t a n e l l a ,  
Elizondon, maiatzaren 4an, 8 7  urte. 
Jose Baztan Zufiiga, Elizondon, maia
tzaren 5ean, 85 urte. 
Carmen Almazan Zillaurren, EI izon
don, maiatzaren 9an, 90 urte. 
Evaristo Telletxea Belarra, Narbarte
koa, maiatzaren 5ean, 52 urte. 
Bienvenida Galache Bernal, Berakoa, 
maiatzar·en 2an, 9 1  urte. 
Concecpcion Hualde Arburua, Do
neztebekoa, maiatzaren 8an, 10 1 urte. 
Nazario Zelaieta liiarga, Igantzikoa, 
maiatzaren 6an, 7 1  urte. 

+ �J>t. i Naxario Zclaicta iiiar9a 
� · 

Naxario 
Zelaietaren 

familiak, hain 
momentu 

minberetan 
eskaini diguzuen 

laguntasuna 
eskertzen dizue 

Eskelak 
enkargatzeko 

deitu 
948 63 11 88 
telefonora 

�<Or zure familia l I9a.ntri, 1999/W Maiatmren 6a.. 

Maiatzako h i lbeheran gure artet ik  joan zara 
atta, ustekabean; 

baina, i l argi betea bezala 
gure b i hotzak argituko d i ra zutaz oritzean. 
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KULTUU 
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''Euskara eta kultura 
Nafarroan" erakusgai 
Izen hori duen erakusketa ideki ko da Beran maiatzaren 24tik 29rat 

N a fairnako Gobernu
ko Hizkuntza Politika
rako Zuzendaritza Na
gusia da erakusketa ho
nen gibelean. Lehen ere 
egin izan ditu gisa ho
netako erakusketak, eta 
hau laugaiTena da. Era
kusketa honen helburua, 
nafar kulturan euskarak 
be t i d a n i k  i z a n  d u e n  
protagonismoa agerian 
jartzea da. Aldiberean, 
euskal kulturai·en altxo
rra osatzerakoan Goi Na
farroak eta N afairna Be
hereak izan duten eragin 
nabarmena agertu nahi 
da. 

Ikuspegi orokor hau 
ez da bakai-rik aitzinako 
denborari begira eskain
tzen, aitzitik, gaurko aro 
di namikoa eta are etor
kizuneko zenbait adie
razle ere ematen dira. 

Erakusketak gai ez
berdinak lantzen ditu: li
teratura, bertsolaritza, 
Nafarroako euskalki des
berdinak, argitaletxeak, 
kantagintza, komunika
bideak eta baita erakun
de zein pertsonai garran
tzitsuak ere : urtez urte 
euskararen ustatzaile fin 
eta langileak izandu di
renak. 

Erakusketa arlo ba
koitzeko panelez osatua 
dago. Panelak baino en
tretenigaiTiagoak sue1ta
tu l i tezke bertze gauza 
batzuk, ordea: izan ere, 

afairnan egindako mu
sika eta bertsolarien gra
bazioak, bi joko interak
tibo eta diaporama bat 
bai taude erakusketan . 
Gainera, jatorrizko libu
ru eta dokumentuz hor
nitutako bitrinak ere aur
kituko ditu bisitariak. 

Arratsaldeko Setatik 
9etai·a egonen da idekia. 

A u r r e z k  

H au ez baduzu partitzen, 
zure au rrezkiak zergati k 
partitu behar d ituzu? 

Inoiz baino zerga gehiago aurreztu ezazu. 

P 1 a n a 

Badira gauzak partitzea gustatzen ez zaizkizunak. eta horietako bat aurrezkiak 

dira. Zure proiektuak, zure ametsak adierazten d utelako eta etorkizunean bizitza 

maila duina ziurtatzen dizutelako, Rural Kutxak Plan bat proposatzen dizu . 

Rura!Futuro Aurrezki Plana. planik errentagarriena da epe ertain eta luzera. Interesa bermatua 

duzu eta Planaren eboluzioaren arabera haunditzen ahal da, zergetan %70 aurreztera ailegatu 

arte•. Zure aurrezkiak partitu ditzazun, baina zuk nahi duzunarekin. 

• P1ana bukatzeko mugaegunean. 

R u ra l fu t u ro A u r r e z k i  P l a n a .  

D e n a  z u r e t z a k o .  
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KIROLA 
, .............. . 

Oreretako Ciarikoitz Zapirainek irabazi zuen 
Doneztebeko 1 .  Mendi Bizikleta Irekian 
• Hirutan hogeita hamar txirrindularik parte hartu zuten proban 
• Narbarteko Mitxel Aginaga hirugarrena izan zen 

Maiatzaren San bu
rutu zen Irrintzi elkar
teak antolatutako Do
neztebeko lehendabizi
ko mendi-bizikleta ire
kia. Arratsaldeko Setan 
zuten hi tzordua eta or
durako hirutan hogeita 
hamar bat partehartzai
le bilduak ziren irtee
ran. Proba Irrintzi Os
tatuan hasi zen eta hor
tik Albistegi, Donama
riako kanposantua, Ber
nardinon borda, Petite
ako gaztainadia eta Sa
rretean barna igaro zi
ren, berriz ere lrrintzin 
akitzeko. Bortz k i lo
metro terdiko ibi lbide 
honi hiru itzu li eman 
z i zkioten,  guzira ha
masei ki lometro terdi, 
eta denetan bizkorrena 
Oreretako Gari koitz Za
pi rai n izan zen . Berro
geita bedetzi minutu eta 
hogeita hamabortz se
gundutan akautu zuen 
ibi Ibidea. 1 5 .000 peze-

Zapiain lanean eta po
d i u meko gai l urrean,  
Aginaga eta Valcarlo
sekin batera. Asier 

tako saria eskLu-atu zuen. 
Kontuan hartu beharda 
Zapirnin maila haundi
ko txiJTindularia dela eta 
gaur egun, Euskadiko 
Irekiko sailkapenaren 

Berako XXVJ. pilota txapelketako 
finalak jokatu ziren maiatzaren 2an 

tidu izaten dituzte he
rriz herri eta txapelke
ta ez egitea erabaki zen. 

Paleta goma txapel
ketako finalean, parti
da gogor eta parekatu 
baten ondotik, Oskar 
Urkiola eta Javier Pa
checok lortu zuten txa
pela, Fel ix Santamaria 
eta Patxi Ariztiari 30 
eta 28 irabazi ondotik. 

buruan dagoela. Irabia 
taldeko Roberto Yal
carlos izan zen bigarre
na, eta honenbertzez, 
mila duroko saria era
man zuen. Hirugarren 

posnia, aurten Irabia tal
dean ari den Mitxel Agi
naga narbartearraren
tzat izan zen. Nafarro
ako mendi duatloi txa
pelduna bere presta-

kuntza egiten ari da ne
guko denboraldirako eta 
gustora zegoen hiruga-
1Ten postuarekin. 

Junior mailan, ho
gei bat lagunen artean, 
Arazuriko Ander eta 
Iker Vi l lanueva izan zi
ren azkarrenak. Nesken 
ai1ean, B uri a tako M0 Jo
se Erneta izan zen biz
korrena. Doneztebarrek 
ere parte hartu zuten. 
Horien aitean lehena Jo
se1Ta Aldabe izan zen . 
Ordubete, hameka mi
nutu eta berrogeita hi
ru segundu behar izan 
zituen proba burutzeko. 
Hamabi urte arteko txi
rrindularien Mean, Nar
barteko Joseba El iza
goien sartu zen lehen 
postuan eta Doneztebe
ko Pascual Bertiz izan 
zen bigarren. 

AipagaiTiada, senior 
mailan ArantzakoAsier 
Apezetxeak lortutako 
zazpigarren postua. 

Berako Gure Txo
koa e lkarteak hogeita
seigarren urt z antola
tutako pilota txapelke
taren finalak jokatu zi
ren maiatzaren 2an Be
rako Eztegara pi lotale
kuan. Aurtengoan, pa
leta txapelketa eta es
kuz binakako txapel
keta, benjamin eta ale
bin mail an bakarrik jo
katu dira ,  baina halere, 
berrogei tahiru bikote 
e lkartu dira.  Infantile
tan hiru bikotek baka
rrik eman zuten izena 
eta ez zen txapelketa 
osatzerik izan. Jubeni
lek, berriz, nahiko par-

Helduen ondotik, tti
kieoen txanda izan zea. 
Benjamin mailan, Ju
len Jimenez eta lfiigo 
Erkiziak hemezortzi eta 
hamar i rabazi z ieten 
Iker Puyadena eta Ai
tor lantziri .Alebin mai-

Aurtengo finalistak Erran donea anaien eskutik saria jaso ondotik . . Telletxea 
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lan, berriz, Gaizka Mar
tikorena eta Mikel Ira
zokik 1 8  eta 1 5  iraba
zi zieten Jon de la Cruz 
eta Ander Rodriguezi. 

Igande goizeko jaial
di a osatzeko, j ubenil 
mailako partidua joka
tu zen. Paxkal Ezkurra 
urruiiarrak eta Gorka 

Retegi berataiTak 22 eta 
1 4  irabazi zieten Aitor 
Cerezo lesakarra eta 
Asier Irurieta berata
rrari. 



Kontxako hondartzako txapelketan Kopako azpitxapeldun suertatu diren neskak. Arg.: Karmele 

Kontxako Kopa futbol txapelketan 
Beti Ciazteko neskak bigarren 
• Lehendabiziko urtez parte hartu dute Donostiako hondartzan 
• Hamahiru eta hamasei urte arteko neskek osatzen dute taldea 

Lesakako Beti Gazte el
karteko kadete mailako nes
ken futbol taldea azpi txa
peldun suertatu da Donos
tiako Kontxa hondartzan jo
katutako Kopa txapelketan. 
Maiatzaren l ean jokatutako 
finalean 1 eta 0 galdu zuen 
San to Tomas Lizeoaren kon
tra. Joan den urteko urrian 
Juana Aleman eta Idoia Etxe
pareren agindupean entrena
tzen hasi zirenean, inork gu
ttik espero zuen lehendabi
ziko urte honetan gauza haun
dirik lortzea. «Neska auni
tzentzat lehendabiziko urtea 
zen futbolean eta, pixka bat 
ikastea eta kirolean aritzea 
zen helburu nagusia. Bistan 
denez, kopako finala arituz 
gure helburuak gainditu di
tugu» dio Juana Aleman en
trenatzaileak. 

Erran bezala, urrian hasi 
ziren l iga txapelketan. Ha-

mabortzean behin jokatzen 
zituzten partiduak eta hamar 
taldeen artean, bosgaiTen pos
tuan akautu zuten l iga. «Ha
sieran, bertze taldeek izan 
zezaketen mailari beldur ge
nion, baina gurearen gisa
koa zela ikusi genuen abu
do» dio Juanak. Lau lehen
dabizikoek liga jokatzen zu
ten gero eta gainerakoek, ko
pa. Hainbat urtez, Gure Txo
koako jokalaria izan den en
trenatzai learen erranetan, 
«guretzat gogorra da igan
de goizetan Donostiara jo
an behar izatea. Gainera, be
lar artifizialean entrenatu eta 
horretara ohituak gaude. 
Hondarrean indar gehiago 
behar da, baina ongi mol
datu gara». Aurten astean bi 
entrenamendu egin dituzte 
eta heldu den urtean ere se
g itzeko intentzioa dute, «txa
peldun izateko animoekin» .  

' '· 1 : r. 1 ; r. l 1 r I • r: 1 1 r. r 
Jokalaria Sortze Egu n a  

Nekane Etxandi Almandoz 84-1-25 
I rati M itxelena Tolosa 85-1-1 4 
Maite Bidarte Soia 84-X-08 
Miren Rubio Iturria 85-IV-04 
Sandra Legasa Rosa 84-V-01 
Miren Zudaire Ajona 83-1-25 
Estitxu Elgorriaga Almandoz 84-Xl-29 
Nagore lndakoetxea Leiza 84-X-1 8  
I rantzu Pastor Ordoki 85-Vl-08 
Oihana Almandoz Ubiria 83-Vl-30 
Begofia Altzugarai Al mandoz 84-IX-1 O 
Maite Inza Lekuona 84-V l l l-07 
Ainhoa Ordoki Capdequi 83-V-27 
Idoia Maritxalar Errandonea 85-Vl-20 
Lorea Flores Compains 85-Vl l l-27 
Goretti Etxegarai Lopez 85-Vll-24 
Maria Hernandez Bergara 83-11 1-29 
Shaila Ruiz Ramirez 83-Xl l-31 
Naike Ruiz Ramirez 83-Xll-31 
Naiara Altzugarai Maia 86-IV- 1 7  

Entrenatzaileak: Juana Aleman eta 
Idoia Etxepare. 

Kl �OlA ............ 

Gure Txokoako 
nesken futbol 
talde 
nagusiaren 
azken partidua? 

Kontxako hondar
tzan, Beti Gazteko ka
dete taldearekin bate
ra Berako Gure Txo
k�ak ere atera du tal
dea 1 8  urtez beheitiko 
mai

,
lan. Ligan hjruga

ITena izan da, Joki n !an
tzik oidatzen duen tal-o . 
dea. Beraz, badirud i ,  
nesken futbol etorki
zuna segurtatua dago
ela, baina Gure Txo
koako talde nagusiari 
buruz ezin da hori e1rnn. 

Zenbait m1ez Gipuz
koako ligan txapeldun 
izan ondotik,  aurten 
Maila Nazionalean jo
katu dute lehen aldiz. 
Uste baino errexago 
lortu dute kategoria 
mantentzea eta, gaine
ra, zenbaitjokalaii Eus
kadiko eta Espainiako 
selekzioarekin debuta 
egin dute. Etorkizuna, 
ordea, goibel ikusten 
du Jose Luis Altzuga
rai entrenatzaileak, tal
dearen bizkar hezu1n 
osatzen duten zenbait 
jokalai·ik futbola uzte
ko asmoa azaldu baitut
e:  «Lana edo ikasketak 
direla, bertze gauza ba
tzuk egiteko gogoa du
tela . . .  Hogei urte di
tuzte eta ulertzekoa da, 
baina hainbat urtez tal
de sendo eta on bat osa
tzea lortu da, maila 
haundiko jokalariekin, 
eta pena da egun bate
tik bertzera desager
tzea» .  

Maila Nazionalean 
taldea ateratzea ezinez� 
koa ikusten du Altzu
oaraik eta bi aterabide b . 
daude, Gipuzkoan an-
tzea edo taldea desegi
tea. Entrenatzailea ez
kor ageri zen ligako az
ken partiduaren ondo
tik:  « Kontua aunitz al
datzen ez bada, Gure 
Txokoaren azken par
tidua izan da hau». 
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AGENDA 
EGUNEZ 
EGUN 

BESTAK 

ALMAN DOZ 
t Ekainaren 2tik 6ra 
Korpus bestak. Xeheta
sunak 24. orrialdean .  

BERROETA 
t Maiatzaren 2 1  elik 
24ra Xehetasunok 2 3 .  
orrialdean .  Mendekoste 
bestak .  

SOLASALDIAK 

E LIZONDO 
t Ekainaren 3an 
F rancisco Calvo eta 
Juantxo Yera Gizarte 
Asegurantzako tekn ika
riek pentsioei buruz 
mintzatuko d ira arratsal
deko 6etatik a itzinera . 

ANTZERKIA 

BERA 
t Maiatzaren 29an 
"Shakespeare osoa (gu
txi gora behera ) " ,  Tan
ttaka Teatroaren eskuti k .  
Kultur Etxean ,  arratseko 
l Oeta n .  

KULTUR ASTEA 

LEITZA 
t Maiatzaren 23tik 
30era XXI . Kultur Astea 
eg inen da . Egi taraua : 
i kusi Lei tzako berr iak. 

KONTZERTUAK 

E LIZONDO 
t Maiatzaren 29an 
Benito Lertxund i .  Gaue
ko l 0 ,30etat ik a itzine
ra , E l izondoko pi lota le
kuan .  EHEk an tolotzen 
du .  

3 0  ttipi-ttapa • 254. 
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TELEBISTAKO TXOKOA BASE RRIA 

ttipi-ttapa telebista � 
t ASTElEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA ORTZEGUNA ORTZIRAlA 

1 3 :00 Herriz-herri •e"l?} Berriak lffifll.J Berriak (eirep.J Berriak (eirep.J Berriak (emp.J 
Jokoa Solas Bidegurutzean 

2 1 :00 Berriak Berriak Berriak Berriak Herriz-herri 

2 1  : 30 Jokoa Solas Bidegurutzean Herriz-herri 

•!• ZERRIKIA •!• 

• Zerrikumea (20 kilokoa) 3 . 000 
pta. 
• Zerri gizena (9 5- l 00): 1 36 pta/ki
loa. 
• Zerramak: 65 pto ./kiloo, 

bizirik. 

•!• BEHIKIA •!• 

• Aretze gizenak: 
• ldixkoak: Pta/kg . Konoi 

Ex�o . . . . . . . . . . . .  530 

l . koo . . . . _ . . . . . . . . .  5 1 0  

2 .koo . . . . . . . . . . . 480 

• Urruxak: Pta/kg . Konoi 

Extro . . . . . . . . .  540 

l koo . . . . . . . . . 520 

2 . koo . . . . . . 500 
Oharra Prezio hauek 300-340 Kg . 
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg . dituzten urruxentzoko. 

• Aretze ttikiak 

( 1 5  egun ingurukook) 
Nabarrak: urruxok 1 5 .000 eta idix
kook 28 .000 Pta . 
Mestizoak: urruxok 28 OOOeto idix
kook 38 .000 Pta . 
Behi zaharrak: 

Behi nabar gizena 360 Pto ./Kg.  

Konoi .  Behi  gorri ona 390 Pta ./Kg. 

Konoi .  

DATU ITURRIA: EHNE-NAFARROA 



AGENDA PUKTIKOA •••••••••••••••••••••••••••••• 

JAKIN BEHARREKOAK 

Azken alean mipatzen ge
nuen etxebizitzat erosterako
an saltzaileak arg;i bide eta do
kumentu guziak eman behar 
dizkigula. Harreni haritik segi
tuz, saltzaileak !beti zehaztu 
behar ditu erabilii behar diren 
materialak (pint ra, zura eta
bar. .. ),baita gaincerako zerbi
tzuak ere (kaldeira, berogai
lua . . .  ) .  Saltzaileelk, haien inte
resak defendatz1eko asmoz, 
ahal ik eta guttien zehazten 
dute materi aleen �enenda, eta 
ustez kai itate hobiereneko pin
tura plastikoa zema gero ma
kurrena suertatz<en da maiz. 

Saltzaileek xeheki azaldu behar dute etxea egiteko erabili diren 
materialeen zerrenda. 

Be1tzalde, sarce elektrikoa, 
ur eta saneamendhu sareak, ga
sarena, amankomuneko insta
lazioak, ur beroarcena eta bero
gailuarenari buru1Zko informa
zioa ere eman bcehar digute, 
baita erabilera b<erezia eska
tzen duten instalazioei buruz
koa ere. Etxeak igogailua bal
din badu, honen ezaugarriak 
ez ezik suaren aurkako segur
tasun neuniak ere idatziz ager
tu behar dizkigute. 

Erosleari eman beharreko 
agiriak, berriz, honako hauek 
dira: 

- Etxea J abetza Erregis
troan sartuta dagoela egiaz
tatzen duten datuak (eta ha
la ez bada, hori adierazten 
duen agiria). 

- Etxebizitza eraiki eta oku-

f1F DISKAK 

patzeko legez behaiTezkoak 
diren baimenen kopiak. 

- Jabeen Komunitatearen 
estatutoak eta funtzionamen
du-arauak, komunitatearen 
kuota barne, eta komunitate-

Saltzaileek, 
ahalik eta guttien 

zehazten dituzte etxea 
e ·teko erabili 

diren materialeak, 
eta ustez kalidade 

hobereneko pintura 
plastiko zena 

gero makurrena 
suertatzen da. 

ai·en zerbitzuen kontratuei bu
ruzko i nformazioa. Komuni
tatea dagoeneko martxan bal
din badago, salgai dagoen 
etxebizitzaren kontua. 

- Etxebizitzai·enjabe izate
agatik edo etxebizitza erabil
tzeagatik ordaindu behaiTe
ko zergei buruzko ai·gibidea. 

- Kontratuaren baldintza 
orokorrek eta bereziek etxe
bizitza salmentan kontsumi
tzai leak dituen legezko esku
bideak modu gai·bian jaso be
har dituzte. 

- Etxebizitza, amankomu
neko eremuak edo gainerako 
zerbi tzuak akitu gabe baldin 
badaude, kontratoanjaso be
har da zein fasetan dagoen 
eraikuntza eta noiz emanen 
den. 

IRATXE KONTSUM. ELK. 
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«Oskorri & 
the pub ibi ltaria 111» 

OSKORRI 

ELKARLANEAN 

Hau ez da diskaren txoko ho
nek Oskorriren Pub Ibi ltarian 
geldialdia egiten duen lehen 
aldia. Izan ere, oraingo hone
tan h irugarren diska aurkez
ten ari dira Oskorrikoak. Jaki
nen duzuen bezala, Euskal He
rri osoan barna ari dira kantu 
tradizionalak abestu eta abes
tuarazten. Hango eta hemen
go herritarrek biziki eskertu du
te Natxo de Felipe eta bere la-

gunen ideia. Pubij)<oak parte 
hartzen du kontzertuan,  ongi 
pasatzen du,  eta bidenabar 
kantu zaharrak berreskuratu 
edo oroitzen ditu. 
Hirugarren lan honetan bada 
abesti aski ezagunik: «A, a ,  a, 
ardo gorri nafarra,, edo Mikel 
Laboak ezagun egin zuen «Hai
ka muti l» adibidez. 
Gogoratu maiatzaren 26an Be
ran izanen dela Pub Ibi ltaria.  

AGE N DA 
EGUNEZ 
EGUN 

KONTZERTUAK 

I RUN 
t Maiotzaren 22an 
Landetxa auzoan ,  
gaueko 9, 30etan :  
Kops (Girona , Spi rit
oh iak) , lnadaptats, 
Skunk eta Lif . 800 pta . 

ERAKUSKETAK 

ELIZONDO 
t Maiotzaren 30a ar· 
te Arizkunenean Pablo 
Picassoren artelanak 
i kusgai .  

B E RA 
t Maiatzaren 24tik 
29ra "Euskara eta kul
tura Nafarroan" . Kultur  
Etxean , arratsaldeko 
5etatik 9etara . 

MENDI BIZIKLETA 

G OIZUETA 
t Maiatzaren 30ean 
Urteroko mendi bizikle
ta lasterketa , ba ina ib i l
bide berriarekin .  

ATERALDIAK 

G OIZU ETA 
t Ekainaren Sean 
Anorgoko bodegatara 
atera ldia . Izena ema
tea h i loren 30ean 
akautzen da . Urrutine
a n .  2 . 500 bazkideek 
eta bertzeek 3 .  000 . 

GUARDIAKO 

BOTIKAK 

1 1 2 Tfnora, deilu behar da 

t Maiatzaren 1 7tik 
23ra Arantza , Sunbi
l la  E l izondo ( Lezaun )  

' 

eta Goizueta . 

t Maiatzaren 24tik 
30era Igantzi I turen , 
E l izondo ( lturra lde) eta 
Goizueta . 

t Maiatzaren 3 1  tik 
ekainaren 6ra Lesa
ka Na rbarte, E l izondo 
( Le�aun l ,  U rdazubi ,  Lei
tza eta Goizueta . 
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MERKATU TTIKIA 
••••••••••••••••••••••••• 

Sail honetan iragarkia jartzeko 1.000 pezeta ordaindu behar da. ttipi·ttapa telebistan ere agertuko da (nahi izanez gero argazkiarekin). 
1.000 pezetak Rural Kutxako 3008 0080 53 0200015293 kontuan sartu eta justifikantea ttipi·ttapara igorri faxez edo postaz. 

ETXEBIZITZAK 

1 0 1 .  Saldu 
1 02. Erosi 
1 03. Errentan emateko 
1 04. Errentan hartzeko 
1 05. Etxe konpartituak 
1 06. Bertzelakoak 

GARAJEAK I LOKALAK 

1 07. Saldu 
1 08. Erosi 
1 09. Errentan emateko 
1 1 0. Errentan hartzeko 
1 1 1 .  Bertzelakoak 

LURRAK / ORUBEAK 

1 1 2. Saldu 
1 1 3. Erosi 
1 1 4.  Errentan emateko 

ETXEBIZITZAK 

1 0 1  SALDU 

ADOS Ef� 
BER�. 
- Pisu batzuk salgai. 

607 978 6J)6 
({) 948 451 841 

LEITZA. Pisua salgai edo 
errentan emateko Amaza
bal auzoan. Bi trastera. 'll' 
94B 452 2B4. 
LEITZA. Pisua eta bajera 
salgai Patxi Arrazola au
zoan. 'll' 94B 5 1 0  0 12. 
ELGORRIAGA. Pisua sal
gai. 1 00 m2koa + 31 m2ko 
ganbara. Kalefakzioa eta 
guztiz hornitutako sukal
dea. 'll' 94B 450 7B6 (gaue
ko B,30etatik aurrera). 

ETXEBIZITZAK 

1 02 EROSI 

ADOS 8"1!'.J 
- Bordak, baserriak, lur-eremuak, 

bajerak etab. erosi nahi dira 

- Etxalarren etxe bat egiteko lur
eremua erosi nahi da 

l 607 978 656 . 948 451 841 

ETXEBIZITZAK 

1 05 ETXE KONPARTITUAK 
IRUN EA. San Gregorio ka
rrikan pertsona euskalduna 
behar dugu pisua osatzeko. 
'll' 630 5 1 1  760 (Maite) edo 
'll' 630 4B4 271 ( Pi l i ) .  

zein erraza den 948631188 \) zure anuntzioa Hegoaldetik �eitzeko � h . Iparraldetik 00· 34· 
emen Jartzea. . .  . 

. . .  eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen dute ! ! 
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. 

1 1 5. Errentan hartzeko 
1 1 6. Bertzelakoak 

ZERBITZUAK 

201 . Hargin/Igeltseroak 
202. Pintoreak 

GARAJEAK/LOKALAK 

1 07 SALDU 

LESAKA 
Denda salgai 

Herri erdi-erdian, martxan 
dagoen janaridenda tras
pasatzen da. 70 m2• 
Informazio pertsonala. 

1.: 929 010 790 (arratsaldetan) 
BERA. 23 m2ko bajera sal
gai. U ra eta argia. 'll' 94B 
630 4 1 2. 

GARAJEAK/LOKALAK 

1 09 ERRENTAN EMAN 

LEITZA. Bajera bat (pres
tatua) errentan emateko. 
Mendizabal tabernaren au
rrean. 'll' 94B 510  1 67. 

GARAJEAK/LOKALAK 

1 1 0 ERRENTAN HARTU 

BERA. Trastera bat erren
tan hartuko nuke. Ez du 
haundia izan beharrik. 'll' 
94B 631 336 (arratseko 
Betatik 1 Oetara) . 

203. Elektrizistak 
204. Iturginak 
205. Zurginak 
206. Mendi lanak 
207. Garraioak 
208. Bertzelakoak 

r4MM1'1VN 
1 1 5 ERRENTAN HARTU 

LEITZA. Belartso bat erren
tan hartu nahi nuke. 'll' 94B 
5 10  669. 

ZERBITZUAK 

205 ZURGINAK 

.Jt.R.Jt.NTZ.Jt. ZVRGiNDEGil 
flou �ud � 

Klase guztietako 
zurgin lanak 

Osina auioa !{) 948-634068 • ARANTZA 

ZERBITZUAK 

208 BERTZELAKOAK 

Ezkontza elizkizunetan 
kantatzen dut (Ave Maria, 
PanisAngelicus, e.a.) 'll' 94B 
61 0 697 (Maite) Gauez dei
tu. 

LAN ESKAINTZA 
Herri-lan bat egiteko, Pagozelay-Goizabal, S.L. 
enpresak honako ofizialeak behar ditu: 

• Enkofratzaile eta igeltseroak, primerako eta 

segundako ofizialak. 

Interesatuak deitu Leitzako 948 510 346 telefonora. 

t, PAGOZELAY GOIZABAL, s.L. �, ERAIKUNTZAK • HERRI LANAK 

Patxi Arrazola. 4 1  · 1. Esk. • '!.. 948 5 IO 346 • 31880 LEITZA 

301 . Eskariak 
302. Eskaintzak 

Lan eskaintza 

ZUZENDARI 
KOMERTZIALA 
BEHAR DA 

Baloratuko da: 
• Eskualdea ezagutzea. 
• Salmentan esperientzia. 
• Antolaketa kapazidadea. 
• Marketing eta enpresa 

administrazioan ezagu· 
tza. 

• Autoa izatea. 

Curriculumak maiatzaren 25a 

baino lehen bidali helbide 

honetara: 

KULTURKARI 

Herriko Etxeko Plaza, 1 

31780 BERA 

302 ESKAINTZAK 

Bateria jolea behar dugu. 
'll' 94B 1 53 554 (Ander, or
tzegunetan) 
Emakume bat behar dugu 
udan etxeko lanetan aritze· 
ko. 'll' 94B 630 734. 

Beran emakume euskal
duna behar dugu haurrak 
zaindu eta etxea garbitzeko. 
Ordutegia: 9etatik 1 7etara. 
'll' 943 39B 2B6 (goizez). 
Berako jatetxe batean 
emakumea behar dugu su
kaldean aritzeko. 'll' 94B3B7 
045 (9,30-1 B,30}. 
Ibardinen lan egiteko kaje
ra behardugu. Astean egun 
bat besta eta igande bat hi
labetean. Frantsesa ulertze-
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IRAKASKUNTZA 

401 . Eskaintzak 
402. Akademiak 

MOTORRA 

501 . Salerosketak 
502. Tailerrak 

ANIMALIAK 

601 . Emateko 
602. Salerosketak 
603. Klinikak 

DENETARIK 

701 . Galdu I aurkituak 
702. Salerosketak 
703. Bertzelakoak 

HARREMANAK 

· a beharrezkoa da. Ordute· 
gia: (Betatik arratseko 7eta
ra). 'll' 6 19  B29 2B9. 
Baztan-Bidasoan delega
tu komertziala behar du
gu. Beharrezkoa zonaldea 
ongi ezagutzea. Soldata: fi
joa ( 1 40.000 pta arte) + ko· 
misioa (%40 arte). Segu
ros Bilbao. 'll' 6 19  B29 2B9. 
Igantzin ,  uztailaren erditik 
aurrera etxeko lanak egite
ko eta haurrak zaintzeko 
pertsona bat behar dugu."!!' 
94B 450 7B6 (gaueko B,30-
etatik aurrera). 
Bi neska behar ditugu I ru
neko Ola sagardotegian lan 
egiteko. Barran eta kama
rera bezala. 'll' 94B 623 1 30. 
Anizko neska eskaintzen 
da haurrak zaindu edo Ba
saburuako eskualdean gar
biketan aritzeko. 'll' 94B 393 
055 (gauez). 

Mendian lanean aritzeko 
jendea behar dugu Male· 
rreka eta Baztan aldean. 'll' 
94B 450 5 16. 

Antzuolan Abuztuan lan 
egiteko neska bat behar du
gu nekazal-turismo etxean. 
Inportantea etxeko lanetan 
esperientzia izatea. Ongi 
ordaindua. 'll' 943 766 31 0 
(i luntzeko 7etatik 1 Deiara). 

MOTORRA 

501 SALEROSKETAK 

Nissan Sunny salgai. 1 6  
V, 59.000 km eta NA-AK 
matrikula. Egoera onean. 
'll' 948 630 4B2. 



Mt�KATU TIIKIA ..................................................................................................... 

Fiat Ducato furgoneta sal
gai, kanpinerako prestatua: 
frigoa, sukaldea . . .  'a' 948 
637 344 (Koikili). 
Ford Escort Cosworth sal
gai .  4 urtekoa. Egoera eta 
p rezio onean. 'a' 609 404 
800. 
Rieju 49 motoa salgai. Be
rri-berria dago, 2.000 km. 
Sei hilabetekoa. 'a' 943 216 
852 edo '1l' 943 3 13  080. 
Honda NSR 1 25 salgai. 
94ko modeloa, berri-berria 
dago, erorkarik gabe, beti 
garajean gordea. 23.000 
km, azterketa pasatu be
rria. 'a' 948 630 41 8. 

MOTORRA 

502 TAILERRAK 

M ENDAUR MOTOR 
•li 948 450333 • DONEZTEBE 

Bigarren eskuko kotxeak: 
Land Rover Santana (motzak eta 
luzeak), VW Polo, Corsa GSI, 
eta Ford Courier isotermoa. 

Suzukiak:Vitara eta 
Samurai aukeran. 

• BERABI tailerrak 
1() 948 63 1 44S•BERA 

Opel Corsa, l biza D ,  
R. Express D ,  

Terrano 1 (5 u rte) 
KOTXE BERRIETAN 
OFERTA GALANTAK! 

AUTO BERRIEN 

ERAKUSKETA ETA SALMENTA 

'a' 948 63 06 23 • BERA 

FRAIN 
TAI LERRAK 

«Peugeot 205 GTX, 309 GTI 16v, 
Ford Orion 1.6 Ghia, C15 D, Opel 

Aseona 2.000, R-11 D ... » 

'lr 948 63 7 5 25 • LESAKA 

ANIMALIAK 

601 OPARI EMATEKO 
Zakurkumeak oparitzeko 
ditut, setter eta grilon arra
zen nahasketa. Bi hilabete
koak eta emeak dira. '1l' 948 
451 934 edo 943 627677. 
Katakumeak opari emate
ko. 'a' 948 637 891 .  

ANIMALIAK 

602 SALEROSKETAK 

Husky arrazako 2 zakurku
me eme salgai, bi hilabete
koak. 'a' 948 5 14  021 / 948 
2 1 4  209. 

Lau miga (hiru pirenaika 
eta bertze bat suiza) eta 
beste behi pirenaiko bat sal
gai. Zezen pirenaikoa bi ur
tekoa salgai. 'a' 943 528 
1 85 .  
Coll ie arrazako zakurku
meak salgai. 'a' 943 627 1 58 
(1 9etatik aurrera). 

ANIMALIAK 

603 KLINIKAK 

ALBAITERITZA KLINIKA 
Txertoak, analisiak, kirurgia, 
pentsuak eta osagarriak 
!lJ 94863 1 362 • Le 1 3  • BERA 

DENETARIK 

701 GALDU/ AURKITUAK 

Graco markako haur-sile
ta ebatsi didate etxeko por
talean Kanttonberri 2an. 
Horia eta urdina da, g urpil 
haund iek in .  '1l' 948 630 
688ra. 
Berako Iparraldea karrikan 
haur-sileta ebatsi didate 
maiatzaren 3an. Arrue mar
kakoa, Olinpiada modeloa. 
Urdin iluna eta burbuilare
kin. I nformazioa eskertuko 
nuke. '1l' 948 631 1 36. 
Bera eta Larun artean be
taurreko graduatuak gal
du nituen maiatzaren ha
sieran. '1l' 948 514 230 . 

B O R T'Z I R I A K  
"Babesturiko giza lana" 
proiekturako langile bat 
kontratatzeko deialdia 

Bortzirietako Gizarte Zerbitzuen Mankomunita
teak, langile bat kontratatu nahi du "Babesturiko 
giza lana" proiektua eraman dezan. 

Kontratoa 6 hilabetez izanen da, lanaldi erdian. 
Ordu kopuruan aldaketarik izan liteke. 

Baldintzak: 

•Gizarte Zientziak delakoekin harremanak dituz
ten profesionalak aurkezten ahal dira, hau da, 
gizarte langileak, edukatzaileak, psikologoak, 
pedagogoak eta gizarte egokitzapenerako tek
nikariak. 

• Euskalduna. 

• Kotxea eta karneta izan behar ditu. 

Interesatuek eskaera eta kurrikuluma aurkeztu 
beharko dute ekainaren 4ko eguerdiko 1 2ak bai
no lehen Etxalarko Mankomunitateko bulegoe
tan. 

Deialdiaren gainontzeko baldintzak interesatuen 
eskura daude Mankomunitateko idazkaritzan. 

Etxa/arren, 1999ko maiatzaren 6a11, 
Presidentea 

Mikel Maria lrigoien Sanzberro 

Zapata berri bat aurkitu 
nuen apirilaren erdi aldera 
Elizondoko Zahar Etxe on
doan. '1l' 948 592 1 3 1 .  

DENETARIK 

702 SALEROSKETAK 

Ordenadorea salgai :  l n 
ves Covadonga Pentium  
1 00. 70.000 Pta. I nforma
zio gehiago Bortzirietako 
Euskara Mankomunidade
an. 'a' 948 634 1 25 (goizez). 
Deitu maiatzaren 1 4a bai
no lehen. Interesatuen arte
an zozketa eginen da maia
tzaren 1 7an. 
Same Explorer 80 trakto
rea salgai, bere palarekin. 
Sunbil lan. '1l' 948 450 767. 
Peavey gitarra anplifikado
rea salgai. Estereoa, Cho
rus 400 (Fly-Casearekin), 
2 kanal estereo indepen
dienteak ( 1 30 W), satura
zioa, eq. parametrika, Txo
rus-Vibrato-revert. Egoera 
arras onean. '0'948630217  
(Fermin). 

HARREMANAK 

801 AGURRAK 
Kanpindenda-erremolkea 
salgai. Lesakan. 'a' 670433 
1 57. 

Conver 1 3  markako kan
pindenda-erremolkea sal
gai .  Oso egoera onean. 
Merke. 'a' 948 5 1 0  41 8. 
John Deere 338 enpake
tadora salgai. 'a' 943 623 
1 30. 

Belar mozteko segadora 

salgai. Egoera onean. '1l' 

948 6 1 0  751 .  

Lesakako Xabier Etxepa
reri: Zer meritua daukan 
zuri umatu zizun amak! 

Lesakako Beti Gazteren 
partetik munduko suerte 
guzia Bortzirietako Gas
herbrum espedizioari . la 
txanpain botila idekitzeko 
aukera ematen d iguzuen! 

Ascension Dominguez 

'giputxi': aunitz u rtez maia
tzaren 26an. Bere senarra, 
alaba eta O.ren partetik. 
Xin Xangre. 

L E I TZA 
Leitze/arreko errepidearen 

zolaberritzearen 
adjudikaziorako lizitazio deia 

Leitzako Udalbatzak 1999ko apirilaren 30ean 
egindako bilkuran hurrengo lizitazio deia egitea 
onartu zuen: 
Kontratuaren objetua: Leitzelarreko errepidearen 
zolaberritzea. 
Esleitzeko bidea: enkantea. 
Kontrataren aurrekontua: 24.021 .365 pezeta, 
BEZ barne. 
Lanak hasteko azken eguna: 1 999ko ekainaren 
1 5a. 
Lanak egiteko epea: hilabete eta erdi. 
Proposamenak aurkeztea: Eskaintzak Leitzako 
Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko di
ra lizitazio iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofi
zialean argitaratu eta biharamunetik kontatzen 
hasita, 26 eguneko epearen barruan. 
Aurkeztu beharreko agiriak Baldintza ekono

miko-administratiboen pleguan agertzen dire

nak. Baldintza ekonomiko administratiboen ple

gua eta lanaren memoria Leitzako Udaletxean 

dagoe lizitatzaileen eskura, azter dezaten. 

Leitzan, 1 999ko 111aiatzaren 4an, 
Alkatea, 

Mikel Il/arregi E/berdin 
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� URTEBETETZEAK 
Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin. 

liiaki liiaki Martinez Gorostiza eta Asier Oses Asier Oses 
Martinez Begoiia Vitoria Gisasola duela Gainza berata· Gainza berata· 
Gorostizak 28 urte ezkondu ziren maiatzaren 29an. rrak maiatzaren rrak maiatzaren 
urteak beteko dit� Zorionak eta muxu haundi bat zuen 23an urtea beteko 2Jan urtea beteko 
maiatzaren 28an. seme.alaba eta Xabierren partetik. du. Zorionak du. Zorionak 
Zorionak emazte, anana. amona eta Saioaren partetik . 
seme.alaba eta osabaren partetik. eta muxu haundi 
Xabierren partetik. Aupa txapeldun! bat 

Ainhoa Ane Miren Oier Baraso· Aintzane Santi 
Uranga Gonzalez Vahl ain Etxepare Pikabeak Oiarzabal 
Larralde lesakarrak 6 urte lesakarrak maiatza· maiatzaren 20an 6 lesakarrak 50 urte 
hondarribiarrak bete ditu maiatza· ren 2 1 ean 8 urte urte beteko ditu. bete ditu 
maiatzaren 1 2an 1 2  ren 4an. Zorionak beteko ditu. Zorio· Zorionak maiatzaren Sean. 
urte bete ditu. Xabi, Mactin eta nak atatxi, amatxi, Alkaiagako Zorionak 
Zorionak Berako Larrainen partetik. Egoia,Aritz eta familiaren partetik. familiaren partetik. 
familiaren partetik. Maitagarria zara. Jaioneren partetik. 

Leire lrurieta Jaione Telle· Irene beratarrak Ernesto Gain· Josu eta Ane 
beratarrak 14 urte txea Mendigu· 5 urte beteko ditu za Aranburu Oiarzabal 
bete ditu txia lesakarrak 2 maiatzaren 21 ean. beratarrak urteak Larraldek 
maiatzaren 1 Oean. urte bete ditu Zorionak amatxi, bete ditu maiatza· urteak beteko 
Zorionak maiatzaren San. atta, ama eta ren l Sean. Zorio· dituzte maiatzaren 
koadrilaren Musu bero bat Diken partetik. nak eta muxu bat 18 eta 29an. 
partetik. Amaia, atta, ama eta Saioa eta Asierren Zorionak familia 

bi amatxien partez. partez. Aupa osaba! guztiaren partetik. 

Beiiat Kattalin Jon Eneko Maddi Uranga eta Maitane 
Mitxelena Fagoaga Iturria berata· lrigoien lesakarrek 10 eta 12 urte 
Danboriena Telletxea rrak 5 urte beteko beteko dituzte maiatzaren 25ean. 
aranztarrak 1 2  lesakarrak 5 urte ditu maiatzaren Zorionak familiaren partetik. 
urte beteko ditu bete ditu 26an. Zorionak 
maiatzaren 22an. maiatzaren l Sean. Benat, ama, atta 
Zorionak familia Aunitz ureez eta bi amatxien 
guziaren partetik. familiaren partetik! partetik. 

Juan Manuel Artola eta Luis M• Etxe· Mari Jose Jabier Bertiz 
Aintzane Artolak urteak beteko berria Peru· Bertiz igantziarrak 
dituzte maiatzaren 23 eta 25ean. rena beratarrak lesakarrak maiatzaren 23an 
Aunitz ureez beren bizilagunaren maiatzaren 24an maiatzaren 23an urteak beteko 
partetik. urteak beteko di· beteko ditu ditu. Zorionak 

tu. Zorionak famili· urteak. Zorionak emaztea, seme· 
aren eta Erramu· Igantziko familiaren alaba eta familia 
nen partetik. partetik. guziaren partetik. 
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Ane lgartza· 
bai San 
Sebastianek 1 3  
urte eginen ditu 
maiatzaren 1 6an. 
Zorionak zure 
guraso eta Nerea 
ahizparen partetik. 

Arantxa 5ese 
Agara berata· 
rrak urtea bete du 
maiatzaren l 2an. 
Zorionak eta mu· 
xu haundi bat ama· 
no, attatto eta Ma· 
ddiren partetik. 

Johanna Ra· 
mirez Rome· 
ro lesakarrak 2 
urte beteko ditu 
maiatzaren 23an. 
Zorionak Lesaka 
eta Berako fami· 
liaren partetik. 

Iker Cestero 
beratarrak 5 urte 
bete ditu 
maiatzaren l 7an. 
Zorionak 
familiaren partetik. 

Lorea Artola 
Goiii irundarrak 
5 urte bete ditu 
maiatzaren Sari. 
Aunitz urtez eta 
muxu haundi bat 
familiaren partetik. 

OHARRA: 
Argazki bakoitzarekin batera 35 Ptako 15 seilu 

igorri behar duzue. Gainerakoan ez dira argitaratuko. 
Argazkia itzultzea nahi baduzue sobre bat eta helbidea bidali. 

Goizuetako Joseba Alda· Oihana Txo· Mertxe Zelai· 
Aimar Zuga· be igamziarrak 3 perena Matxi· eta Oskoz 
rramurdik 5 urte beteko ditu kote igantziarrak igan aiarrak 
urte beteko diru maiatzaren l 9an. 10 urte beteko ditu maiatzaren 9an 
maiatzaren 9an. Aunitz urtez maiatzaren 25ean. urteak beteko 
Zorionak eta mania, Oihane, Aunitz urtez eta diru. Zorionak 
muxu asko atta eta amaren muxu haundi bat Uxue eta )onen 
familiaren partetik. partetik. Musuak. Benat, arra eta ama. partetik. 

Mikel Moreno Leire Eltzaur· Leire Eltzaur· Trini 
Alunda berara· dia Mendibe- dia Mendibe· Perugorria 
rrak urteak bete rri beratarrak 6 rrik 6 urte bete beratarrak 14 urte 
ditu maiatzaren urte bete ditu ditu maiatzaren beteko ditu 
1 Oean. Urte askoan maiatzaren 19an. · 1 9an. Zorionak maiatzaren 25ean. 
Gurutze, Asier, Zorionak aita eta Arizkungo amatxi Zorionak 
Imanol eta Aien amaren partetik. Bibi, osaba eta kuadrilaren 
lagunen partetik. Muxu haundi bat izeben partetik. partetik. 

Edurne Juan· Ainhoa Larre- Antton Kristina 
torena Zuiiiga txea Agirre Erkiziak Mutuberria 
leitzarrak 8 urte beratarrak J urte urteak bete ditu Huizi elgorriaga· 
bete ditu maiatza· bete ditu maiatza· maiatzean. rrak maiatzaren 
ren 1 1  n. Zorionak ren l 3an. Urte Zorionak Agerrako 1 Sean 10 urte be· 
eta muxu haundi aunitzez "putxu· familiaren partetik. te ditu. Zorionak 
bat familiaren rrita11.Atta eta familiaren partetik. 
partetik. amaren partetik. Aupa korrikalari! 

Trini eta Ain· Justo Joanes lrigo· lbon lrazoki 
tzanek urteak Eskuderok ien Perez Oharrizek 
beteko dituzte urteak beteko ditu etxalartarrak 1 3  maiatzaren 22an 
maiatzaren 1 1  eta maiatzaren 26an. urte beteko ditu 15 urte beteko 
ekainaren 6an. Zorionak maiatzaren 21 ean. ditu. zorionak zure 
Zorionak eta jaki· familiaren partetik Zorionak eta bihotzeko azukre 
zue txanpainaren eta batez ere muxu haundi bat koxkorraren 
zain gaudela. alaben partetik. familiaren partetik. partetik. 

Paul lrazoki Lourdes Julen Alzuga· Martin Etxe-
sunbildarrak Elizalde rai Urzelai garai lesakarrak 
urteak bete ditu zubietarrak urteak beratarrak J une bere lehenbiziko 
maiatzaren 19an. bete ditu bete ditu urtea beteko du 
Zorionak Aliziaren maiatzaren 1 7an. m�atzaren 20an. maiatzaren 24an. 
partetik. Zorionak lagun Zorionak eta Aunitz urtez Go-

baten partetik. muxuak familiaren retti, Fernando eca 
partetik. gurasoen partetik. 



BAZTAN-BI DAS AN B E RTAN ETA EUSKARAZ! 

XI LE RGOA 
�N (Beste batxilergo guztiak ere baditugu, A eta D ereduan) 

pio 
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