
Hegaztien gisa hegan ibiltzea gizakiaren aspaldiko ametsa da. Esperientzia hori bizitzea edo
zeinen eslai dago gaur egun parapenteari esker. Izan ere, kirol hau egiteko bete beharreko baldin
tza bakarra oinez ibiltzeko gai faatea da. Eta bertigorik ez izatea ere bai, noski. 

Jende gutti ibiltzen baldin bada ere, kirol hau egiteko toki ikaragarri politak omen ditugu es
kualdean: Larun, Mendaur, Leitza, Gorramendi . . .  Edozein asteburutan mendira joaten bazara be
harbada han ikusiko dituzu, beren motxila haundiak bizkarrean dituztela haizearen mugimenduei 
eme-eme begira. Parapentelariak dira. � 4.5 

7 Iritzia: 
Kolaborazioak 
Baztanen euskararen erabilerari 
buruzko artikulua irakur daiteke 
7. orrialdean, Paula Casares Baz
tango Euskara Teknikariak ida
tzia, eta ondoan Pello Astiz EH
ko kideak gaurkotasun haundi
ko gai bati heldu dio: ETAren su

etena. 

28 Kirola: 
1999ko kirol izendegia 
Aurtengo urteak kiroletan eman 
dituen protagonista nagusiak bil
du ditugu urtero bezala. A-tik ha
si etaZ-raino, kirol guzietan gai
lendu diren kirolariei buruzko ai
pamena egin dugu. 

TTIPI TXARTELA: Orain txartela 
izateak abantaila gehiago ditu. 
Erosi zeurea eta erabili .  
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DATUAK . . . . . . . . .  . 

•!• Zubialdea 
baserriko semea 
da Isidra 
Bazterrika, 41 
urteko 
i tturendarra. 

•!• Hogeita 
bortz zerrama 
ditu etxean eta 
zerrikumeak 
hazten ditu. 
«Hiru aste 
dituztenean 
kooperatibara 
saltzen ditut» .  

•!• Estatu osoko 
zerri hazleen · 

artean egiten 
den Pare D 'Or 
lehiaketan 
urrezko domina 
eskuratu du 
hirugarren 
aldiz, zerrama 
bakoitzeko 
jaiotako 
zerrikume 
kopuruagatik. 

•!• Zerriez gain, 
ardiak eta 
behiak dituzte 
etxean. «Garai 
batean zerriak 
zuen 
prezioarekin 
baserria 
mantentzen 
ahal zen, baina 
orain dena 
behar dugu» 
dio Isidrak. 

TESTUA: 
AITOR AROZENA 

ARGAZKIA: 

KARMELE TOLOSA 

ELKARRIZKETA 
•••••••••••••••••••••• 

!Hi' lsidro BAZTERRIKA Iturengo zerri-hazlea 

"Kanpoan ibiltzen bada indar 
gehiagorekin hazten da zerria• 

HIRUGARREN ALDIZ IRA• 
BAZI DUZU PORC D' OR 
SARIA. ZEIN DA ZURE 
SEKRETUA? 

Ez dakit xuxen hiru 
edo lau aldiz diren, bai
na beti sail berean ira
bazi dut: zeITama bakoi
tzeko wtean jaiotako ze
rrikume kopuruagatik. 
Zerri guzien kontrola 
eramaten dugu papere
tan eta ITGkoek bisitak 
egiten dituzte. Uste dut 
gurean banaz bertze 26 
zerrikumetik goiti jaio
tzen direla zerrama ba
koitzeko, normala 22 
denean. Sekretua? Guk 
zerriak eta aketza etxe
an ditugu eta kanpora 
ateratzen ahal ditugu. 
Akaso horregatik indar 
gehiago izaten du ze
rriak, gogorragoa da. 
GERO ZERRIKUMEAK 
SALDU EGITEN DITUZU? 

Hiru aste betetzen di
tuztenean AN koopera
t i ba ra sa l tzen  dugu . 
Umaldi bakoitzean ha
mahiru bat sortzen dira 
eta hamar-hameka xe
rrikume ai legatzen dira 
adin horretara. Orain be
rriki hamasei xerriku
meko umaldia izan du
gu eta denak ongi hazi 
dira, bertze batek zazpi 
izanen ditu. Kooperati
ban ibiltzen garenok ze
rrikume bakoitza 3 .050 
pezetan sal tzen dugu 
gaur egun. Librean de
xente gehiago gostako 
da .  Eguberrietan de
xente goiti egiten du xe
rri kumearen prezioak. 

«Hemengo zerritegiak ttikiagoak dira eta kaso egiten zaio zerri bakoitzari» 

AzKEN URTEOTAN KRI• 
SI LARRIAN EGON DA 
ZERRIAREN SEKTOREA. 
HORTIK ATERATZEN ARI 
DELA USTE DUZU? 

Momentu honetan 
martxa gehixeago ba
da, baina ez dut uste kri
sitik ateratzen ari denik. 
Gostako zaio ho1tik ate
ratzea, soluzioa ez bai
ta batere errexa. Akaso, 
Nafarroako denomina
zioa edo Jatorrizko izen-

t ieM.artxa gehixeago bada ere, ez 
dut uste zerria krisitik ateratzen ari 
denik. Akaso, Nafarroako Jatorrizko 
Izendapena egitea izaten ahal da 
soluzioa, baina nork daki! � 

dapena egitea izaten 
ahal da aterabidea, bai
na nork daki ! 
Z:URETAZ GAIN, ES• 
KUALDEKO LAU ABEL• 
TZAINEK JASO DUTE SA• 
RIRIK AURTENGO EDI• 
ZIOAN. BERTZE LEKUE• 
TAN BAINO GEHIAGO 
ZAINTZEN DUZUE HE• 
MEN ZERRIA? 

Lehen aipatu dut gu
re kasuan zerria kanpo
an kontzen dugula, bai
na adibidez,  Begofia 
Sanzbe1rnk ixtegian iza
ten ditu eta bi sari ira
bazi ditu . Ez dakit, ma
nej uan edo k u idado 
gehiagorekin ibil iko ga
ra . . .  Gainera, hemengo 

zerritegiak tt ikiagoak 
. dira eta horregatik ka
so gehiago egiten ahal 
zaio zerri bakoitzari . 
ZERRIEKIN BAKARRIK 
MANTENTZEN AHAL DA 
BASERRIA? 

Gure kasuan behini
pein ez,  25 zerrama ber
tzerik ez d i tu  g u  e ta .  
Etxean ardi batzuk eta 
behiak ere baditugu. Ga
rai batean, zerriak pre
zio hobea egiten zue
nean bai, lan aunitz egin
da eta zerri gehiagore
kin mantentzen ahal zen 
baserria, baina lana go
gotik eginda. Gaur den 
egunean,  dena behar 
izaten dugu. 
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Laino guzien 
gainetik Zeruko lainoek kezka sortzen dute 

kirol honetan aritzen direnen 
artean, baina zerukoak baino 
beltzagoak diren bertze laino 

batzuk ere badaude parapente
aren inguruan. Izan ere, betidanik 

guttiengo baten kirola izan da, eta 
jende gehienak erotzat edo 

ausartegitzat ditu kirolari hauek. 

arapentea guttik egiten 
duten kirola dela aipatu 
dugu, bainan hori gehia
go zehazteko, erran deza
gun Nafarroan 200 bat 
federatu daudela baka
rrik.  Euskal Autonomi 

Elkartean, berriz, 700 lagun inguru di
ra hegatzeko lizentzia dutenak, baina 
horietatik erdiek ere ez omen dute 
maiztasunez hegan egiten. Zarbo Iba
rro!a doneztebarra da gure eskualdeko 
parapentelari beteranoenetako bat. Be
rak aipatu digunez, asteburu arrunt ba
tean 200 bat lagun hegatzen dira Eus
kal Herriko mendi kaxkoetatik. 
Zarbori 92an sartu zitzaion parapente
an ibiltzeko asmoa: «Behin Anetora 

goitu ginelarik, Nil Bohigas mendiza

le katalandarra ikusi genuen handik 

hegatzen, eta hura probatu behar nue

la erran nion nere buruari. Hasieran 

mendira oinez goitu eta gero parapen

tean jausteko ideiak izugarri erakar

tzen ninduen, bainan gero gauzak alda

tzen dira. Nahiz eta biek osagarriak 

izan, pixkanaka mendizaletasuna al
de batera uzten da parapentean bu-

rubelarri sartzeko».  

Tobi Ruiz eta Miguel Solano 
gazte beratarrek ere mendiza
letasuna eta parapentea tat1eka
tzen dute. Bizpahiru urte dara
mate parapentearekin, eta ki
rol honek ematen duen askata
sun sentsazioak erakarrita ha-
si ziren. Lehendabizi ikasta-
roa egin zuten Irunen, «baina 

segituan ikasten da, 6 hilabe

iez maila polita hartzen ahal 
da» .  Geroztik euren kontura 
ibiltzen dira ahal duten guzie-
tan. «Hemen inguruan Gorra

mendin, Larunen, Santa Bar-
baran . . .  aritzen gara. Eskual-

dean beharbadaArantzako he-
galdia da politena» diote, «bai-

Komunikabideetan, bertzalde, 
parapentearen inguruko berri 

txarrak bertzerik ez dira agertzen, 
eta horrela oraindik gehiago 

zikintzen da kirol honen ospe 
txarra. Aurreritziak alde batera 

utzita, parapentea bertatik bertara 
bizi dutenei emanen diegu hitza 

erreportai honetan, eta gero 
norberak atera ditzala 

behar dituen ondorioak. 

TESTUA: ASIER GOGORTZA 

ARGAZKIAK: ASIER G. ETA ZARBO IBARROLA 

na Jarteka Yesa edo Belagua aldera zeai·en arabera toki batzuk onak iza
ten dira eta bertzeak txarrak, eta zen
baitetan bertaraino joan gabe ezin j a
kin hegatzen ahal den edo ez. Zarbok 
kontatu digun anekdota batek argi uz
ten du kirol honek sortzen duen txi
rrinta: «behin Zarautzera joan ginen 
hegatzera . . .  han haizegoa suertatueta 

ezin izan ginen bota. A utoa hartu eta 

ere joaten gara». 

"Pixkot hegatu 
eta aunitz solastun 
Parapentean ibiltzen direnek kilome-
tro aunitz egin ohi dute autoan, aire
an egiten d i tuztenak baino puskaz 
gehiago, dudarik gabe. Dagoen hai-
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lruiierra joan ginen, handik Aran

goitira1, gero Jacara . . .  eta Jacatik 

etxera, tiggatu gabe!». Hau nahikoa 
ez ball i t? ,  zera  g a i nera tzen  d u  
parapemt aren filosofia zein den azal
tzeko: «fisikoki ongi egotea baino 

burua ,bere tokian edukitzea eska

tzen dui kirol honek. Hegatzen ahal 
ez den<ean ez da hegatzen, eta pun
ta. Bi ({lrraultze ziztorrarekin, ardo 

botila bat eta etxera. Parapentea 
pixka bat hegatzea eta aunitz solas
tea da>». 

Dena eden, un-un joan gabe hemen 
bertan toki aski politak daude hega
tzeko, «<Mendaurreii bertan, edo Lei
tzako l!lntenatik ere bai, herriraino 

hegatz:,e mundiala da eta lurreratze 
errexa».  Hala ere, toki hoieri ez zaie 
probetxua ateratzen Zarboren ustez, 
ez baitago nahiko jende1ik. 
Eskuaildean dozena bat lagun izanen 
dira Zarboren kalkuluen  arabera: 
«Berall'l kuadrila bat, Oronezen la
gun bea, ni Doneztebetik, eta Bazta
nen er� badira bertze lau-bortz lagun. 
Dena den, orain dela 3-4 urte bola
danjarri zen parapentea, eta Donos
tiako l)stargi elkartean 200 ikastaro 
emcmkatu zituzten uda batean. 0 rain, 
ordea1 40 bat ematen dira bakarrik». 

Iduri duena bezain 
arrlsltutsua ote da? 
Kirol honek duen arriskuari buruz , 
gai.l�tik nahiko garbi dituzte denek 
ere, A lde batetik, kirol hagitz segu
rua dela diote, «baina gauza guzie

tan beza la kirolari lasaiak eta ausar

tegiak daude. Jende lasaiak esperien

tzia h[lrfzen du pixkanaka, eta segu

raski .: dute inoiz istripurik izanen. 

Baindn arriskatzeko aukera hor da

go, arlrenalina botatzeko . . .  bakoi

tzak deusi behar du non dagoen be

re muga» dio Zarbok. Tobi berata-

rrak, berriz, «hor goian zaudela kon
tuan izan behar da beti» dio, «eta 

edozein hankasartze hagitz larria 
izaten ahal dela. Ez da ona zure bu
rua engainatzea, parapentea ez da 

saskibaloian jokatzea bezala». Mi
guel Soian ok ere berdin pentsatzen 
du, «arriskatu nahi baduzu baka

rrik bihurtzen da arriskutsua». 
Azken garaian hainbertze aipa

tzen diren arrisku kirolen artean sar
tu ohi da parapentea ere, eta Zarbo, 
adibidez, ez dago batere ados izen 
horrekin :  «nik argi eta garbi dut ez 
dudala arrisku kirolik egiten, men
diko kirolak baizik. Gainera, izen 
hori ez zait batere gustatzen. Izate
kotan, diskoteka batean ligatzeko 
balio du, eta hori neskak hagitz ton
toak direla pentsatzen baduzu». 

Akautzeko, kirol honen bi alder
di on aipatuko ditugu. Batetik, oinez 
ibiltzeko gai den edonork egin deza
keela, eta bertzetik, elkarren artean 
sortzen den giro sanoa. «Giroa ha
gitz ederra da. Kanpotik kirol pijoa 
bezala ikusten da, baina behin ba
rrenean jendea hagitz jatorra dela 
ikusten duzu, eta eroska xamarrak 
ere bai. Hemen ez dago klaserik, adi
bidez snowboard-ean bezala» dio 
Zarbok. 

Bertze batzuen aldean kirol gares
ti xamarra da parapentea, baina erosi
tako tresnak ia bizitza guzirako dire
la kontuan izan behar da. Gainera, 
Zarbok dioenez, «gaur egun biga
rren eskuko merkatu ikaragarria da
go. Ikastaroa, eskolako parapente 
eder bat, eta hasteko ekipo dexente 
bat 150. 000 pezetatan erosten ahal 
da. Dena den, lehen aldiz probatze
ko biplaza bat egitea gomendatuko 
nuke, 7.000 pezetatan ateratzen da». 

Ikastaroak Irungo Amasain edo 
Donostiako Ostargi parapente talde
etan egin daitezke. Telefono bat ere 
eman digute: 609 4 1 8  097 (Zarbo 
Ibarrola). • 

OSAGARRIAK 

• Kanpaia 
Modelo desberdinak daude; 
eskolakoa, estandarra eta 

konpetiziokoa. Batetik bertzera dagoen 
aldea planeatzeko gaitasunaren araberakoa 

da. 

tl' 50.000tik 500.000 pta arte 

Aulkia • 
Beharrezkoa da. Bizkarra eta alboak 

babesteko balio du. Gaur egun 
badira airbag-a duten aulkiak. 

11' 40.000 pta inguru 

• Kaskoa 
Beharrezkoa. Motoan ibiltzeko 

kaskoa erabil daiteke, edo hau 
bezalako kasko berexia. 

tl' 20.000 pta inguru 

Jauskailua • 
Den-denek ez dute erabiltzen, 

bainan interesgarria da edukitzea. 

tl' 50.000 pta inguru 

• GPSa 
Momentu guzitan non kokatua zauden 
erraten dizu tresna honek. Satelite bidez 
hartzen ditu erreferentziak. Bidaia luzeak 

egiteko garrantzitsua da. 

���� tl' 20.000 platik goiti 

Bariometroa • 
Altuera eta goitzen edo behitzen ari zaren 

abiadura neurtzeko. Ez da beharrezkoa. 

11' 30.000 platik goiti 

• Walkie-talkieak 
Elkarren artean (airean nahiz lurrean) solasteko. 

t/ 11.111 ,tauk 111t1 
• Anemometroa 
Haizearen abiadura neurtzen du.  

tl' 10.000 pta 
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Aldizkari honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du 

IRITZIA 
••••••••••• 

I RAKURLEAK MINTZO 

Mugak suntsituz Guraso egin izanaren poztasuna- Irtenbide baten 
"Larunbat gaua iritsi da, elkartearen rekin, eta heldu den urte- eske 
gazte talde guztiak besta ekarpena an oraindik hobeagoa iza- Bertze asteazkenetan be-
egiteko intentzioarekin ei· Garai honetan urtero egi- nen den besta antolatzeko zaia, gaur azaroaren 17 an 
kartu dira, giro ederrean ten dugun moduan, aben- asmoarekin. Koordinazio Pedagogiko-
daude, bapatean . . .  argiak duaren 5ean eskolako ne- Baina ez dira hemen buka· rako Batzordearen (K. P. B.) 
itzaltzen dira, kea atera-
tzen da, ''argi fosforeszen-
teak" pizten dira, guzti ho-
nek diskoteka itxura hartu 
nahi duelako. Laguna ezin 
ikusi, eta gainera lagune-
kin ezin solastu" . Gazte-
riaren harremanak puska-
tuz, eta besta egiteko era 
aldatuz. 
Zergatik aldatu ostatu ba-
ten sustraiak, tradizioak, 
martxa . . .  lehenago ongi 
bazihoan? Betidanik, Do-
neztebeko arratsetako 
martxa giro ederrekoa izan 
da, orain, berriz, gauzak 
txarrerako aldatzen ari dira. 
Ez al gara konturatzen mu-
gak puskateak ondorio Ixa-
rrak dakartzala? Herriko 
gazteak jadanik konturatu 
gara, besta giro horrek (ho-
ri besta giroa baldin bada) 
gazteriarengan duen era-
gin txarraz. Bertze modu 
batez erranda, gazteria 
hondatzen ari da. Guzti ho-
nekin ez gara "bakailu" mu-
si kari kritika bat egiten ari; 
azken finean, tabernari ba-
koitzak askatasun guztia 
duelakoz. Baina herriko 
gazteriari zor digun erres-
petua kontuan hartu. 

DONEZTEBEKO GAZTE BATZUK 

''' 
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guko besta, Euskararen Izen Guraso Elkarteak aur- bilera izan dugu; eta hor-
Eguna, antolatu dugu. Gu- ten antolatu behar dituen lan, gure Institutuan kez-
re helburu nagusia gure ekintzak. Eguberrietarako ka larria sortzen duen gaia 
kulturaren gaineko be- saski eder baten zozketa azaldu da. 
rrespena da eta, jakina, ere martxan jarri dugu, gu- Batxilergo 2. maila ezarri 
ekintza entretenigarriak re gazte guztiek behar du- den urte honetan berriro 
sortzea umeentzat. Ho- ten ordenagailua liburute- hasi zaizkigu ikasgai ez-
nela, eta talo bero batek girako erosteak eskatu di- berdinetako koordinatzai-
lagunduta, EuskaraZerbi- gun ahalegin ekonomiko- leak bileretara deitzen. Ta-
Izuak eskainitako antzer- az errekuperatzeko. Bil- malgarria bada ere, eus-
kiaz gozatu ahal izan du- boko jolas-parkera eta Gu- karaz irakasten dugunok 
gu, ondoren gure umeek ghenheim museora irteera ez daukagu ezta oinarriz-
urtez-urte pilotan nola au- ere prestatu dugu. Egube- ko materiala gure ikas-
rreratzen duten ikusteko. rrietan zehar, iaz bezala, gaiekin hasteko ere. Orain-
Herri-bazkarian bakailao- kirol jarduerak eta peliku- d ik ez daukagu progra-
lehiaketa dastatu baino le- lak emanen dira. Eta lerro mazioa bera ere, euska· 
hen, gure umeen dantze- hauek baliatuz, herri osoa raz noski! Honetaz gain, 
kin hunkitzeko parada ere gonbidatu nahi dugu es- bileretan banatzen ari di· 
izan dugu. Aurten bazka- kaera bilduko dituen eta ren bertze material guztiak 
londoa laguntzeko Leitza- parkean jarriko den esko- ere (Batxilergorako mate-
ko abesbatzaren kantuak lako Belenean goxokiak rial didaktikoak, testuak, 
izan ditugu. Arratsaldeko banatuko dituen Olentze- praktikak, ereduak . . .  ) de-
5ak aldera kantuekin ja- rori harrera egiteko. nak gaz1elera hutsean dau-
rraitu dugu, baina oraingo Honela, hurrengo urtean de. 
honetan eskolako umeak ere lanean jarraitzeko as- Hau ikusita, gure lana be· 
izan ditugu kantari, eta on- mo sendoa dugu, gure har den bezala betetzeko 
doren trikitixa txapelketa umeei ahal dugun guztia honi dagokion irtenbidea 
hasi da. Txapelketarekin eta dugun hoberena es- emateko eskatzen dugu. 
batera, Aresoko panderojo- kaintzeko. Ez litzateke gi-
leen eta trikitilarien erakus- zalegezkoa, bestalde, ei- l .E.S. LEKAROZ-ELIZONDO B.H.I. 
!aldia izan dugu. Jaia bu- karte honek jasotzen duen K.P.B.REN LEHENDAKARIA 
katzeko guraso elkarteak babes orokorra ahaztea. 
eskaintzen dien txokola la· Beraz, hurrengo urterako AGUSTIN OLABE OSKARIZ 

da izan dugu, etengabe ere, zoriona opa dizuegu ,,., 
ematen zaigun laguntza guztioi. 
eskertzeko. Eguna hone-
la bukatu da, denoi tokia ARESOKO GURASO ELKARTEA 

eman digun besta polit bat 
'iii 

ARTIKARI 
TALDEA 

� Langile Autonomoak 
� Nekazariak eta mendi-langileak 
� Nominak eta Asegura Sozialak 
� Lan-kontratutarako laguntzak 

ttip i-ttapa 
fundazioak 

Europako 

Batzordearen 

diru laguntza 

jaso du  

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA lABORAlA 

LESAKA: 

� Enpresa berri ezberdinen sortzea 
� Diru-laguntza ezberdinak 

• Astelehenetik asteazkenera 9-1 3tara eta 1 6·20tara 
• Ortzegun eta ortziraletan, Betatik 15etara 
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050 

B U R LATA : 
ARTEKARI, S.L., !fJ 948133328•133346. Faxa: 948133713 
Non: La Viiia karrika, 4-behea • 31 600 BURLATA 

� Kontabil itateak 
� IVA eta IRPF 
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� Elbarritasun eta jubilazio tramiteak 
� Bideragarritasun planak 
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l � ITZIA 

KOLABORAZIOAK 

� Paula KASARES Soziolinguista 

Hizkuntza ukipena edo 
ukapena Baztanen 

Elebitasuna 
k o n t z e p t u  
lausoa eta ze
hazgabea da. 
B a z t a n e n  
elebitasuna 
dugula erra
tea deus ez 

erratea da.Artikulu honetan 
elebitasun hitzak ematen 
duen kormrnitatearen ikus
pegi desitxt.tratua agerian uz
ten saiatllko> naiz, ho1Tegatik, 
hizkuntz.a 1ukipena erabili 
nahiago i.;zam dut izenburura
ko, aurrerittzi gutiago sor
tzen baitu. Estadistikaren 
kopurue ' ((Baztanen 

aztertu behar dugu: oroko
rrean, hiztun hauei beren le
hen hizkuntzaren -eskuara-
ren- pertzeptzio kulturala 
eragotzi zaie, elebidun arras 
deskonpentsatuak dira, eta 
anitzetan eskuara eremu in
formaletik kanpo erabiltze
ko (idazteko) ezinduak. Hiz
tun hauetako anitzek hizkun-
tza aldaketa (eskuara zen
bait eremutan utzi eta gazte
lania erabiltzen hastea) baz
terketa edo marginazio so
zialetik ateratzeko bide gi
sa ikusi dute, eta batzutan, 
gaztelania erabiltzearen po-

%SO eskualtduna) az- Baztanen eskuararen 
pian dagoe!h errealita-
te anitza erzkutatzen erabilera soziala 

dutl' � hi�lrnintzen ane- bazterrekoa edo 

ko zer egoera desore- marginala da. 
katua dagoen, etabaz- -�----------

tandarrek z;er bizipen 
eta kategorizazio ez-
berdinak diituzten es
kuararekin eta gaztelani
arekin. Erraterako: Bazta
nen egindako kale neurke
ten arabera, ikusiko dugu 
orokorrean haurrek eta zaha
rrek eskuaraz egiten dutela, 
aldiz, gazteek eta helduek 
arras erabi lera sozial apala 
dute. Baina badakigu hau
rrak eta zaharrak eragin so
zialik ttikiena duten gizatal
deak direla, ez baitira ez erre
ferentzi a taldeak (ez dira 
produktiboak, ez dute pote
rerik, menpekotasun sozial 
eta ekonomikoan bizi di
ra . . .  ) eta gazteak eta, heldu
ak batez ere, gizarte jarduere
tan (ekonomiko, laboral, ko
mertzial eta poli tikoetan) 
buru dira. Orduan, horrek 
guziak bide ematen digu 
errateko Baztanen eskuara
ren erabilera soziala bazte
rrekoa edo marginala dela. 
Baztandar helduen gizatal
dea anitza da, prozesu gisa 

<lerioz (eta eskuaraz ez era
biltzeagatik) eskuaraz sol as
teko gaitasuna galdu dute. 
Bertakoez osaturiko gutxi
engo erdaldun horren pre
sentzia: elebitasun indibidu-
aletik gaztel�niazko eleba
kartasun sozialerako aldake
ta prozesua ulertu beharra 
dago. Alegia, Baztanen has
mentan zenbait herritar gaz
telania ikasi eta erabiltzen 
hasi ziren bereizgarri sozial 
modura, eta horren ondorioz, 
urteen buruan, elebidun uga
ri egon arren, eskuararen era
bilera soziala bazterrekoa 
bihurtu zen. Baina prozesu 
horretan, gakoa ez da hiz
kuntza, gakoa ideologia da: 
hizkuntza dela eta hiztunen 
arteko mailakatzea eta auke-
ra sozialen merkatua hiz
kuntza baten mesederako le
gitimatzen duena, hots, hiz
kuntza ukapena naturaltzat 
ikustarazi nahi diguna. 

� Pello ASTIZ EHko zinegotzia 

Su-etenaren amaierari 
buruzko gogoetak 

1 998ko irai-
1 ean ETAk 
su-etena ira
gan·i zuene
an, nolabaite
ko harridura 
eta aldibere-

nuek agertu duten jokabide 
bortitz eta arduragabea. Ar
gi dago EAJ-EAk aunitz ge
hiago egin zezaketela, baina, 
azken urte hauetako beuren 
jarduera politikoa kontutan 
hartuz gerQ, nik behintzat, 
ez nuen aunitz gehiago egi
nen zutenik espero. Gober
nuaren, eta batez ere, Bar
ne Ministroarenjarrerari da
gokionean, ez dago zalantza
rik, hurbiltasuna eta elkarriz
keta bultzatu behaiTean, guz
tiz alderantzizkoa egin du
tela, presoen egoera eta sa
kabanaketa bere horretan ja-

an poza ere 
sortu zuen nere baitan, ze
ren, hondarreko urte haue
tan ETAk eraman duen jar
duera armatuak ezinegona 
sortzen baitzidan, alde ba
tetik arrazoi etikoak zirela 
medio, eta bertzetik, politi
koki ekintza aunitz ezke
rraren eta abertzaletasuna
ren kontrakoak zirela 
iruditzen zitzaidalako. 

Oraindik abudo samar da 
Nere irudikoz, su-ete-
nak itxarobide aunitz ekintza armatuak itzuliz 

sortu zituen abertza
leongan, Lizarra-Ga
razi akordioari inda
rra eman zion eta ge
ro, Udalbiltza bihur
tuko zen mugimendua 
ere bizkortu egin zuen. 
Bertzaldetik, erran be
har da PPren Gober
nuaren jokaera erabat 
arduragabea eta borti-

gero zer gertatuko 

litzatekeen jakiteko, baina, 

nere ustez, oztopo eta 

atzerapauso haundia izanen 

litzateke, ilusioz beteta 

egiten ari zen bide 

horretan jarraitzeko. 

tza izan dela, ez ba
karrik presoen gaian eta am
nistiaren inguruan ezer mu
gitu ez duelakoz, baizik eta 
Euskal Herriko gizartearen 
gehiengo batek, zilegitasun 
guztiarekin, aldarrikatzen 
dituen eskubideen aurkako 
guda iragarri duelako. 
PSOEren jarrera ere, bere 
nabardurekin, ez da aunitz 
aldendu PPk erran edo egin 
duenetik, batez ere honda
rrean aipatutako gai honi da
gokionean. 
ETAk bere su-etena amaitze
ko eman dituen arrazoien ar
tean, bi nabarmentzen dira 
nagusiki: alde batetik, nazio 
eraikuntzan EAJ-EAk izan 
duten epelkeria eta bertzea 
espainiar eta frantziar gober-

rraitzen dute, beuren legea 
ere ez dute betetzen. 
Modu guzitan, nere ustez, 
ETAk birplanteatu egin be
harko luke bere hondarreko 
iragarpena, uste dut euskal 
gizartearen zati haundi bate
an, eta batez ere, ezker aber
tzalearen inguruan pilatzen 
ari zen jende aunitzen ingu
ruan zalantza eta atsekabea 
sortu dituela ET Aren eraba
kiak. 
Oraindik abudo samar da 
ekintza armatuak itzuliz ge
ro zer gertatuko l itzatekeen 
jakiteko, baina, nere ustez 
oztopo eta atzerapauso haun
dia izanen l itzateke, ilusioz 
beteta egiten ari zen bide ho
rretan jarraitzeko. 
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PRENTSATIK B ILDUTAKOAK 

«Gure historia 
sistematikoki ikertzeko 
plangintza bat falta da» 

«Euskal Herriko 
historiografiaren %90a 
edo gehiago Estatu 
espainiar eta frantsesen 
ikuspegitik idatzia 
dago». 

Bixente SERRANO IZKO 
Historialaria 
Aitzina 
99- 1 1 -30 

Garo 99ko azarook 30 

«Oraindik 15-1 6 urte 
ditugu, baina ahalik eta 
urrunen iritsi nahiko 
genuke. Etorkizunari 
dagokionez, Euskal 
Herrian talde ezaguna 
izatea gustatuko 
litzaiguke». 

'Gorramendi 1 0' 
Baztango musika taldea 
Nafarkaria 
99- 1 2- 1 0  

1 1  GALDERA LABUR 

• Nola aurkitu duzu herria? 
•!• Politagoa. Herria asko itxuraldatu da, eta 
baserriak ere asko berritu. 
• Eta zure burua herrian? 
•!• Naizen naizenetik, eta, batez ere hemendik 
urrun egon naizen urte luzeetan, naizena: nere 
txokoko herritarra. 
• .Zer ikusten duzu premiazkoena 
herrian? 
•!• Langabezia arazorik ez egon arren, lantoki 
bat sortzea herriko biztanle jeitsiera 
geldiarazteko. 
• .Zer iruditu zitzaizun egindako 
harrera? 
•!• Betirako gogoan izango dudan egw1a, eta 
herritarrei bihotzez eskertzen diedana. 
• .Zer edo zer positiboa atera duzu 
kartzelako egonaldi luze hortatik? 
•!• Urte luze hauetan jende askoren laguntza eta 
maitasuna izan ditudanak. Negatibo gauza 
bakarra, gartzelan hil zaizkidan lagunkideak. 
• Asmo bat: 
•!• Euskal Herriarengatik borrokatzea a mnistia 
lortu artean. Euskal preso eta errefuxiatuak etxeratzea. Askatasuna eta benetako 
bakea Euskal Herrian amnistia lortzean izango baitugu. 
• Amets bat. 
•!• Udaletxea berriturik ikustea. 
• Emakume bat. 
•!• Ama. 
• Gizon bat. 
•!• Aita. 
• Zerk kentzen dizu loa? 
•!• Nere lagunak gose greban egoteak beste behin ere. 
• Bide egokia al da Lizarra-Garazikoa? 
•!• Horixe dirudi: LAB-ELA arteko akordioa izan zen lehenengo urratsa, Lizarra
Garazi bigarrena; hala ta guztiz ere, lan asko dago egin beharra, guztiok, denok 
konprometitu behar dugu eguneroko lan honetan (barauak, i txialdiak, 
manifestazioak . . .  ) gure (guztion) helburua lortu artean: AMNISTIA. 

URTE OSOKO TARIFA (BEZ barne): 
Hego Euskal Herria 47.500 • Ipar Euskal Herria 59.000 • Espainia 47.500 • Europa 59.000 • Amerika-Afrika 1 45.000 

Izen-abizenak _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N.A.N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tfnoa: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Helbidea . . . - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . .  _ _  . .  _ _ _ _  . _ _ _ _ _ _ _ _ _  Posta Kodea . . . . . . . . . . . . .  Herria - . . . .  - - . . . . . . . . . . .  -- -- . .  - Herrialdea . .  - - - - - - - - - - - - - - -

Ordainketa mota: Bankua 0 Taloia 0 Transferentzia 0 

(Banku bidez ordaintzekoak betetzeko) Banku edo aurrezki kutxa- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Entitatea 0000 Sukurtsala 0000 K.D. DO Kontu zenbakia 0000000000 

Giro postala 0 

Titularra - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tfnoa.: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Helbidea - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

Harpidetza-orria bete eta bidali helbide honetara: Baigorri Argitaletxe, S.A. • Portuetxe, 23 - 2.A • 200 1 B Donostia (Gipuzkoa) 
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[J@r ABELZANTZA 

Eskualdeko bortz zerritegi saritu 
dituzte Porc D'Or lehiaketan 
Begofia Sanzberro almandoztarrak bi domina etxeratu zituen 

TTIPl·TTAPA 

Porc D'Or lehiake
tan, Espainia osoko mi
la zerritegi baino gehia
gok parte hartu zuten .  
Finalera ai legatu ziren 
l l 7 e n  a r t e a n  1 8  
Nafarroakoak z i re n .  
Azkenean, banatu ziren 
40 sar ietat ik  sei es 
kualdeko bortz abe l 
tzainek eskuratu zuten .  

A l m a n dozko B e 
gona Sanzberrok bi do
mina lortu zituen: bata, 
urrezkoa, erditzeen ar
teko denbora tartearen
gatik eta bertzea, zila
rrezkoa, zerrikume ko
puruarengatik. l 996an 
bertze bi saii erdietsi ba
zituen ere, «ilusio han
diz» baitu zituen sai·i be
rriak. Begonak 40 ze
rrama ditu baserr ian ,  
baina 70 jartzea pen
tsatua du. 

Begoiia Sanzberro, Francisco Martin ,  M iguel  A rizaleta, ls idro 
Bazterri ka, Manuel  Ormart eta azken honen emaztea. Diario de Navarra 

I t u re n g o  I s i d r o 
Baztenikak un·ezko ber
tze domina bat etxera
tu zuen, 30 zeITama bai
no guttiagoko baserrie
tan lortutako zerrikume 
kopwuagatik. Azken ur
tean zerrama bakoitze
ko 26 zerrikume lortu 
ditu, «normala hogeita 
bidenemw. Baztenikak 

lehendik ere bertze bi 
domina eskuratuak zi-
tuen Porc D 'Or lehia-
ketan. 

Elizondoko Manuel 
Ormait zeni-hazleak ere 
j aso zuen bere saria .  
Zehazki, 3 1  eta 1 50 ze-
rrama bitarteko zeITite-
gietan bizirik sortutako 
zerrikume kopuruaga-
tik brontzezko domina 
hartu zuen. Azken ur-
tean, zerrama bako itze-
ko hamabi zerrikume 
bizirik sortu dira, banaz 
bertze. Manuelek 1 40 

ROMANO PINTURAK 
Barnealdeko dekorazioa, pintura, 

papera, moketa eta s intasola. 

<o 948 63 1 1  37 / 649 84 01 49 • BERA 

AL ZURI 
• Sukalde tresneria eta opariak 
• Landare eta loreak 

Tel . :  948 630 370 • BERA 

zerrama ditu baserrian 
eta 63 urte bete baditu 
ere, ez du eJTetiroa hai·-
tu nahi, «lanean pozik 
nagoelakoz» .  

M iguel Mai·i Ariza-
Jeta, 35 urteko ai·izkun-
darrak z i larrezko do-
mina eskuratu zuen, 30 
zerrama baino guttia-
goko baseITietan lortu-
tako zerrikume kopu-
ruagatik. Zehazki ,  ze-
JTama bakoitzeko 25 ze-
r r i k u m e  l o r t u  d i t u ,  
Orabidea aldeko base-
JTian. 

Azkenik, Lekai·ozko 
Sagrario Arrupeak, 3 1  
eta 1 50 zerrama bitar-
teko granjetan bizirik 
sortutako zerrikumeen 
kopuruagatik urrezko 
domina erd ietsi zuen. 
Bere saria Franc i sco 
Martfn Mendiburukja-
so zuen. 

Porc D 'Or lehiake-
taren sai·i banaketa be-
ti Katalunian egin izan 
da aurten aite. Aurten, 
Gorraizko gazte l uan 
egi n  zen azaro bukae-
ran. 

Gizon eta 
emakumeen 

arropan 
konponketak eta 

moldaketak egiteko 
zerbitzu azkarra 

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

[J@r ERREPIDEAK 

Eskualdeko hiru 
errepidetako 
lanen 
finantziazioa 
onartu du 
Nafarroako 
Ciobernuak 

TTIPl-TTAPA 

Eskualdeko h i ru  
errepidetan eg in  be
haJTeko Janen urtez ur -
teko finantz iaz ioan 
zenbait aldaketa onar
tu d i ru N afarroako 
Gobernuko Herrilan, 
Garraio eta Komuni
kabidetako kontseila
riak. 

Honela, Zozaia eta 
D o n eztebe  tar teko 
en-epidean, l 7 '900eta 
24' 1 46 ki lometroen 
a r t e k o  l a n e t a n  
964.525 .000 pezeta 
erabi l iko dira heldu 
den urtean ; 1 .  3 1 7 ' 4 
milioi pezeta 200 1 .  ur
tean eta 622 '309 mi
l ioi pezeta 2002. urte
an. 

Arraiozko saihes
b idearen l anetarako 
242.8 1 1 .000 pezeta bi
deratuko dira aurten 
eta 50 mi l ioi pezeta 
2000. urtean. 

Zugarra m u r d i ra 
doaien NA-440 1 eITe
pidearen hobetzeko 
e t a  z a b a l t z e k o  
1 25 .962.000 pezeta 
emanen dira aurten eta 
1 38 .974.000 pezeta 
heldu den urtean. 

� BOt;.XQ 
.., .. . 

. 
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� BERA 

Hamabi milioi terdiko aurrekontua 
izanen da kulturarako 2000. urtean Euskal Kantu 

Txapelketako 
finalean 

Aurtengoarekin konparatuz, %41ean loditu da heldu den urtekoa La r u n b a t h o n e ta n ,  
Donezteben, Nafarroako 
Euskal Kantu Txapelketa
ren finalean lehiatu zen 
1 5  u rteko neska gazte 
hau. Lehendik auniztan 
parte hartua zuen Haur 
Kantu Txapelketan, bai
na helduen artean aritzen 
den lehen aldia dzuen. 
Bakarlari gisa aritu zen 
Es t i ba l i t z ,  e taBen i to  
Lertxundiren  "Primabe
rako liliak" abestia kanta
tu zuen. Halere, gitarra 
eta sintetizadore baten 
l a g u n tza  i z a n  z u e n .  
Finalera ailegatzea ba
karrik sorpresa ikaraga
rria izan omen zen bere
tzat. 

ASIER GOGORTZA 

Berako K ul tur Ba
tzordea osatzen duten 
taldeek heldu den urtera
ko proiektuak aurkeztu 
zituzten azaroa honda
rrerako, i noiz baino le
henago, beraz. Denetara 
1 2,S mi l ioiko eskaera 
eginen diote Udalbatza
ri, eta ia segurua da ho
nek Kul tur Batzorde
aren eskaria onartuko 
duela. 

K u l tura  m unduan 
mug itzen d i ren talde 
guziek bi lkura pare bat 
egin zituzten aurrekon
tuak finkatzeko, izan 
ere, l S  mi l ioitik goiti
koa baitzen lehendabi
ziko eskaera. Dena den, 
bigarren bi lkuran gerri
koak pixko bat estutu 
eta diru kopuruak mu
rriztea lortu zuten de
nen artean .  Hala  ere, 
1 2,S mil ioi  pezeta diru 
aunitz da, kontuan har
tuz aurtengo aurrekon
tua 8,7 mil ioikoa zela. 
G u z i  h o n e k  K u l t u r  
Batzordearen funtzio
namendu ona erakusten 
du, eta aldiberean, es
kertzekoa da Herriko 
Etxeak kulturaren alde 
egiten duen apustua. 

GISA GUZIETAKO 
EKITALDIAK 

Kultur B atzordeak 
heldu den urterako pres
tatu duen egitarauari be
giratuz, kulturaren arlo 

Suak kixkali du Landaborda baserria 
Abenduaren 3ko gauean suak hartu zuen Malet ostatuaren gainekalde

an dagoen baserri hau, eta argazkian ikusten denez, lau pareta bakarrik 
utzi zituen xutik. Ez da segurutik erraten ahal zerk sortu zuen sua, bainan 
instalazio elektrikoan zirkuitu laburren bat gertatu zela pentsatzen da. 
Zorionez, momentu horretan ez zegoen i nor etxean. 

Landaborda baserria Bastida baserriko Urbano Errandonearena da bai
na duela 9 urtebertze Jose Mari Remiro maizterrak hartua zuen erre�tan. 
Dirudienez, baserria aseguratua omen zegoen, bainan pentsatzekoa da se
guruak ez dituela suak egindako kalte guziak ordainduko. Estibalitz AGIRRE 

gehienak ukitzea lortu
ko dela antzeman daite
ke: erakusketak, antzer
kia, musika, dantza, zi
nea, hitzaldiak . . .  

Zerbait aipatzekotan, 
erranen dugu Euskara 
Batzordeak "EI florido 
pensil" antzezlan fama
tua Berara ekartzeko as
moa duela, eta bertzetik, 
Berako rock taldeek 
zenbait kontzertu eta as
teburu osoko jaialdi bat 
antolatzeko dirulagun
tza eskatu dutela. 

Juan Ciorritiren 
erakusketa ikusgai dago 
Joan den abenduaren l 7tik zabalik dago Juan 
Gorriti artista ezagunaren margo eta eskul
turak biltzen dituen erakusketa. Berako Kultur 
Etxean ikusten abaiko dira, astetartean arra
tsaldeko Setatik 8etara, eta igandetan, berriz, 
goizeko Iletatik l erara. Labiaga i kastolak 
antolatu du erakusketa. 
Bertzalde, Lamixine antzerki taldeak abendu
aren 28an idekiko du Berako jendearen erre
tratoez osatutako erakusketa. Iamotenean 
egonen dira ikusgai, abenduaren 28tik urta
rrilaren 6ra, arratsaldeko Setatik 8etara. 

lriarte-Echandi, · s.1. Rafa: 600 81 9 640 
Jose: 666 235 466 

Javier Manterola 
• Aholkularitza 
• Artekaritza 
• Aseguruak 

Kanttonberri I • BERA • Tel eta Faxa: 948 63 1 1 69 
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·� LESAKA 

Sekulan baino behi gutiago 
aurkeztu dira aurtengo ferietan 
71 zaldi plazaratu ziren eta behiak eta ahariak berriz, bederatzina 

AITOR AROZENA 

Ofizialki bortzehun
garren urteurrena bete
tzen zuten feriek ez di
ra plazara aurkeztutako 
behien kopuruagatik 
h i s tori ara pasatuko.  
Bederatzi behi bertze
rik ez z iren aurkeztu. 
Holundesetan, hiru sa
riak Abaskeneraeraman 
zituzten Angel eta lf\igo 
Altz.ugarai aita-semeek. 
Suiz.etan, XarutakoJose 
Lu i� Oronozek aurkez
tutako behi bakarrak 
era111an zuen sari nagu
sia eta haragitako behie
t a n ,  B e rr e u k o  J o s e  
Antonio Prietorentzat 
izan ziren bi lehenda
biziko sariak. 

:Zaldien artean aldiz, 
bazen aukera, hirutan 
hogeita hameka azien
da aurkeztu baitziren. 
Bederatzi behiak hiru 
mu ltzotan banatuak 
zeuden bitartean, 7 1  zal
di hauek sariketa baka
rrean lehiatu ziren. Iaz 
bezala, au1ten ere Bor
daendarako Aitor Otxo
tekok etxeratu zuen le
hen saria .  B igarrena, 
Jose Antonio Andueza
rentzat izan zen eta hi
rugarrena Txapel tegiko 
Jose Mari Tel letxearen
tzat. 

Ahariak ere, bertze 
urteetan baino gehixe
ago aurkeztu ziren, be
deratzi . Javier Oiartza
balenak eraman zuen le-

Tel :  948 637429 
Bittiriako Plaza, 3 behea 

LESAKA 

zondorenak b igarrena 
e ta  Mart in  Al tzuga
rairenak hirugarrena. 

Udal paperek ez 
dute presoak Euskal 
Herriratzea 
eskatuko 

-
c 

Herriko Etxeko pa
peretan eta zigiluetan ez 
d a  p r e s o a k  E u s k a l  
Herriratzeko eskaririk 
eginen. Euskal Presoak 
Euskal Herrira Plata
formak egindako es
kariaren aurka eman zu
ten botua PNV-EAko 
z inegotziek eta a lde  
EHkoek.  A l katearen 
erranetan « Udalak sen
tsibilitate guzien alde 
egin behar du lana, de
nak errespetatuz» eta 
ondor ioz ,  ora i n  arte 
Udalak duen zigilu ofi
zialarekin segitzea pro-

Zaldiak eta behorrak aunitz ikusi baziren ere, 
b.eh i  gutti izan z iren plazan.  Normalean 
ikusten ez diren astakumeak eta antxumeak 
ere izan ziren ikusgai. 

posatu zuen. EHko or
dezkariak ez zuen s ine
tsi sents ib i l idade ez
berdinena: « Udalekoal
derdi guziak Platafor
man sartuak daude, 

Zolen akutxi latze eta 
bernizatze profeslonala 

_(() 948 637439 • 670 2 1 5604 • 3 1 700 LESAKA 

Argazkia: Aitor 

abertzaleak dira izenez 
eta Plataformaren mo
zioaren aurka agertu di
ra. Sentsibilitate bat 
errespetatzen dute, bai
na ez bertzea». 

flHfl 
jqnoridendq 

Bittiria, 41 • ({) 94863751 8  
LESAKA 

:.:. Sokatira taldea 
· berriz ere 

txapeldun 
Nafarroako 680 ki
lokoaren j abe egin 
zen lehen ik  Sunbi
llako saio bakaiTean, 
gero 640 eskuratu 
zuen hiru saioetan ti
raldi bakar bat ere 
galdu gabe eta orain 
600koa eskuratu du 
(lehendabiziko saio
an Aresoren kontra 
galdu bazuen ere, hu
rrengo bietan nagu
si izan zen). 560koa 
abenduaren 1 8anjo
katzekoazen Betelun 
eta hau irabaziz ge
ro, inoiz lortu ez du
ten marka lortuko lu
kete Beti Gazteko ti
ralariek, Nafarroako 
txapel guziak j anz
tea. Euskal Herriko 
560 ki loko txapel
ketako lehen saioa 
eta finala Lesakan 
egitekoak direla kon
tuan hartuz, hor ere 
i txaropentsu egon 
behar eta  azkenik,  
o t s a i l a ren  24 e t a  
25ean, Holandako 
Slagharen hetrianjo
katuko den Munduko 
txapelketan ariko di
ra. 

�:· lzotzaldeako 
' ur-hornidura 

lanak 
Berako Arkaitza en
presak eginen d i tu 
65 .302.390 pezeta
ren truke (hasierako 
aurrekontua ba ino 
lau mi l io i  gutiago). 
Herriko Etxera aur
keztutako bi propo
samen ekonomikoen 
artean o n e n a  z e n  
Arkaitzai·ena. 

�lEKO� ��� 
Lore eta landareak 

(/) 948 63 78 26 
Frain auzoa • LESAKA 

99·Xll·23 • 268. zbk. • ttipi-ttapa 11 
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� ETXALAR 

80 urtekoek omenaldia jaso dute 

igandez, eta Arantzako 
bazkariarekin akautu. 

Partxis txapelketa 
ere hasia da 

Larrab u ruko m u s  
txapelketaren hastea ai
patu genuen aitzineko
an. Musa soilik ez da 
hasi, ordea. Urte batwz 
beranduago hasten ba
zen ere, aurten ez da ho
rrela izan, egun berean 
partxisako norgehiago
kak bete baitzituen arra
tsaldeko orduak Larra
buruan. 

Xabierko S .  Frantzisko egunean, Larraburua Elkarteak 80 urte aurten bete dituztenei omenaldi apal 
baina beroa eskeini zien, hondarreko urteetan ohitura duen bezala. 92 lagun bildu ziren bazkaltzera, -
eta beraien artean 80 urtekoak, Elkarteak gonbidatuak. Ondotik, oroigarri bana eman zien. 

Neguan ere turista 
ugari 

Abenduaren lehen 
egunetako zubi luze ho-
1-retan, kanpotar ugari 
ikusi dugu herrian ba
rrena. Landa-etxe gu
ziak beteak egon dira, 
eta asteburuetan ere ber
din gertatzen da, nahiz 
eta  negua i z a n .  San  
Fra n tz i sko  e ta  Ama 
Bi1j in  eguna arteko tar
tean eguraldi ona egin 
bawen ere, eguraldi txa
rra gaur ez da oztopo 
j e n d e a  e t o rt z e k o .  
Hainbat landa-etxetan 
asteburu guziak edo ia 
guziak galdetuak dau
de. Eta antzekoa gerta
tzen da jatetxeetan. 

Nafarroako Euskararen Legea 
hobetzeko kanpaina hasi da 
Nafarroa osoan 25.000 firma bildu nahi dituzte 

PELLO APEZETXEA 

Nafarroako Euskara-
ren Legea zenbait pun-
tutan hobetzeko eska-
tuko zaio Parlamentuari. 
Errate baterako, euska-
ra nafar guzientzako ofi-

y.ATURETXEA 
� J ATETXEA 

Tfnoa: 948637027 LESAKA 

� �� 
<J �l]IB@�)'}v 
loredenda 

Albistur, 39-K 
,,. 627542 

LESAKA 

• bitxikeriak • 
• opariak • 

• enmarkazioak • 

ziala izatea. Gaurko te-
gearen arabera, Nafa-
rroako zati batean ba-
karri k baita ofiz ia la .  
Horretarako, hai n bat 
kultur elkarte biltzen di-
t u e n  O i n ar r i a k - e k  
25 .000 firma biltzeko 

ostatu - jatetxea 

Plafer kon�inafuak efa menuak 

. © -94862-7573 • LESAKA 

12 ttipi-ttapa • 268. zbk. • 99-Xll-23  

k a n p a i n a  h a s i  d u ,  
Nafarroa osoan. Etxa-
larren ere firma emate-
ko aukera izanen da on-
doko egunetan. 1 8  urte 
beteak etaNafan-oan bi-
zitzea dira firmatu ahal 
izateko kondizioneak. 

iRU BiDE 
- E;t!;!&?Etj?� • 

Tfnoa: 948 637 1 27 

LESAKA 

Presoen aldeko 
ibilaldia Etxalarren 
hasi zen 

Azaroaren 27an, goi
zeko 9etan, eman zi
tzaion hasiera presoen 
aldeko Mendi Matxari. 
Etxalarko plazan salda 
beroa hartu ondotik, he
rrian itwlia egin wten. 
Gero, Bera alderako bi
dea hartu wten, malda 
goiti. Bortzirietako Pre
soen aldeko Platafor
mak prestatua, bortz he
rriak zeharkatu zituen 
ibi laldiak larunbat eta 

SAROBE� (okindegia � 
SAN DERS Pentsuak 

Eztegara 41 , Tfnoa: 948 63 08 99 • BERA 

BORTZIRI 
U NSION ANAIAK 

sukalderako haltzariak 

E R A K U S K E TA 

Bereau etxea • LESAKA 

Tel eta Faxa: 948 637 266 



ORDOKI 
ILTZIRllK 

Estilo ugariko mobleak 

A
larunbat goiz eta arratsaldez irekia 

rmairu enpotratuen 

erakusketa Bittiria 

karrikan 

LOG ELAK 

EGONG ELAK 

TRESILLOAK 

KUTXAK 

B ESAU L KIAK . . .  

i.:::1&11...i.u.:.i�::ll..lall· Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26 

��· �· Plaza Zaharra 27 • Tfnoa: 948 637 780 

99-Xll-23 • 268. zbk. • ttipi·ttapa 13 



� BERTIZ 

Hemen bizi eta 
erosteko deia 
egin du denden 
elkarteak 
Partzuergoko komertzioetan 
erosten dutenen artean sari 
ederren zozketak eginen dira 

TTIPl-TTAPA 

Bertiz Partzuergoko 
Merkatarien Elkarteak 
inguruko dendetan eros
teko sentsibilizazio kan
p a i n a  bat i  e k i n  d i o ,  
«Hemen b i z i ,  hemen 
erosi» lemapean. 

Bere kideak lagun
tzen gero eta lan han
di agoa egi ten  ari da  
Merkatarien Elkartea. 
Orain arte, Eguberrie-

tako kanpaina bat egi
ten zen, publ izidadea 
eginez eta sariak zoz
ketatuz. iaz, 50.000 pe
zetako erosketa-bono
ak zozketatu ziren eta 
j endeak harrera ona 
eman zion ekimenari. 

Aut1en ideia berri ba
tekin datoz Merkatarien 
Elkartekoak. Eguberri
etako kanpaina eta zoz
ketekin segituko dute, 
baina bertze helburu bat 

�� 
� A114sti%� 

'Nagusia 1 2  - DONEZTEBE f": 
Tel.: 948 450 1 1 3  

jostailuak • Perfumeak • opa1·iak 
� da � �/ 

._ __ 

A ltzate 1 4 . BERA . Tel :  948 63 1 1 5 1 
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M erkata ritza egotea edo  ez, herri bat bizir ik edo h i l i k  egotea 
suposatzen du,  Bertizko Merkatal Elkartearen ustez. Artxibokoa 

lortu nahi dute: «Ber
tako jende guztiari, gu
re herrietako jendeari, 
g u re komertzioetan 
e rosteko e rratea » .  
B ertizko merkatarien 
ustez, «argi dago gure 
herrietako dendetan de-

n etarik dagoela, eta 
arras prezio onetan. 
Kanpora erostera joan 
baino lehen, gure he
rrietan begiratu beha
rra daukagu, eta posi
ble izanez gero, bertan 
erosi». 

Merkatarien karrika 28 
® 948 451 826 

DON EZTEBE 

FIDELTASUNA SARITZEKO 
ZOZKETAK OTSAILAREN 
29 ETA APIRILAREN 11 N 

Fideltasuna sarituko 
dute aurten eta horreta
rako, bono batzuk ema
nen dituzte Elkartean 
dauden dendetan. Bono 
hauek, Bertiz Partzuer
goko Merkatari Elkar
teko dendetan eskatu be
har dira. Elkarteko edo
zein dendetan erosketa 
haundi xamar bat egi
ten denean, barneko al
dean dauden koadroe
tako batean kuiio bat pa
ratzea eskatu beharko 
da. 20 koadroak bete
tzean, komertzio bate
a n  u t z i  e d o  B e r t i z  
Partzuergora bidali be
harko dira. Urtarri laren 
l 5etik martxoaren 3 l 
arteko epea dago bono
ak betetzeko. 

Ailegatzen diren bo
no guzien artean bi zoz
keta eginen dira, bata 
otsailaren 29an (50.000 
pezetako bi erosketa bo
no eta 35 opari) eta ber
t z e a  a p i r i l ar e n  L 1 n 
(50.000 pezetako h iru 
erosketa bono eta 3 5  
opari).  

Merkataritza egotea 
hetTia bizirik manten
tzea dela azpimarratu 
dute antolatzaileek. 
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� ICANTZI 

Martxan dago Igantzin ere Oinarriak 
erakundearen sinadura bilketa 
Bigarren saria eskuratu zuen Kontxi Almandozek marrazki lehiaketa batean 

OsKAR TXOPERENA 

Hasia da dagoeneko, 
"Oinarriak" taldeak an
tolatuta, euskararen al
deko s inadura b ilketa 
Nafarroa osoan. Igan
tzin Euskara Batzordeak 
hartu du bere gain lan 
hori eta azkeneko bile
ran Udalbatzak ere aho
batez agertu nahi izan 
du firma bilketaren al
de. Hori dela medio, 
bando bat paratuko du 
herritar guziak kanpai
narekin bat egitera ani
matuz. Nafanoa osora
ko euskararen ofizial
tasuna aldaiTikatu edo 
eskatu nahi du kanpai
nak. 

Kontxi Almandoz 
saritua marrazki 
lehiaketan 

Ez da orain irabazi 
duena lehendabiziko sa
ria Kontxi Almandozen
tzat. Oraingoan, ordea, 
marrazki  batengat ik  

Ant1.inaldcak 
Angeluak 
Onna amzinak 
Leihook 

Tximiniak 
Eri aizak 
Moldur:ik 
Zokaloak 

Atc:ik Hilarri:ik 
Arkuak Marrazkiak 

Pilareak 

'Abttjardadoo' M<O;pa 7.nhnr tulrJ!koa T. 'Jttlnlil 

ZINTARRJAK 
ADOKINAK 

ZOLAK 

Kultur Egunak 

Auzoetako kartelak 
paratu dira 

Irisarri, Unanu, Frain 
eta Piedade Gaina au
zoko baserri, bide, erre
ka eta be1tze zenbait xe
hetasun agertzen dituz
ten kartelak paratu dira 
aipatutako auzoen bide
sarreretan. Bertan, au
zo horietako zenbait pa
raje  eta baserriren ai·
gazkiak ere ikusten ahal 
dira. 

Aurtengo Kultur Egunak ere joan zaizkigu. Zenbait ekitaldik espero zite
keen erantzuna izan bazuen ere, ezin gauza bera erran bertze batzuetaz. 
Ikusia dago jendeai·i aunitz gostatzen zaiola etxetik ateratzea. Argazkian 
ageri den Ataitz taldeak, errate baterako, jende gehiagoren atentzioa me
rezi zuen, bere berezitasun eta kali tatearengatik. Zer eginen da! · Ar@.: Oskar 

eman diote. Gutxitu fi
s ikoen Koord inakun
deak antolatutako lehia
ketan, 208 lanen aite-

an,  b igarrena i zan da 
epaileen ustez Kontxik 
e g i n  duena .  S ar i tzat  
1 5 . 000 pezeta  b a l i o  

DIS[t;:;;;"GRAFIKOA 
:�'.'l�Vli\. 

E D A R I A K  

• • •  

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

duen materiala eta di
ploma eman dizkiote. 
Zorionak eta segi ho
rretan ! 

Baserri eta bideen 
informazio zehatza 
ageri da karteletan. 

' 
Makinaria era ikuntza 

CONSTAUCCIONES UECANICAS BiUalZltJN.s.L. Moldaketak eta despiezea 
Mantenimendu mekanikoa 

Torno, fresadorak, errektifikadorak 

Igantziko Bentak • © 948627572 • Faxa: 9486373 1 3  

J. RA MOS 
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut 

!fJ 948631342 BERA•® 948637172 LESAKA 

E C. U N E K O  M F N l J A  FTA K A RTA 

Zalain Auzoa 

'll 948 63 1 1 06 
BERA 

Boda eta banketeak ematen dira 

99·Xll·23 • 268. zbk. • ttipi-ttapa 15 
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� ARANTZA 

Euskal presoen eskubideen aldeko 
martxa herrian akautu zen Herriko Etxeko 

idazkaritza 
Herriko Etxeko idaz
karitzaren ordutegia 
a l d atu e g i n  dute ,  
idazkaria Igantzira 
ere joanen delako. 
Horregatik, hemen
dik aitzinera idazka
ria goizeko Setatik 
l 1 ,30ak arte egonen 
da egunero. 

Igeriketa proiektua aitzinera atera nahi dute Bortzirietako irakasleek 

ELIXABET ETA GARBINE 

Bo1tzirietako Euskal 
Presoak Euskal Herrira 
Herri Ekimenak anto
latutako mendi martxa 
azaroaren azken igan
dean ai legatu zen he-
1Tira eta ongi etorri gi
sara, herriko gazteek bu
rrunbada antolatua zu
ten. Herrian barna ka
lej ira egin zen modu ho-
1Tetara eta Herriko Etxe 
parean akautu zenean, 
Jose Ramon Amoros al
kateak ongietorria es
kaini zien ib iltariei eta 
euskal preso politikoen 
e g o e ra s a l at u  z u e n .  
E g u e rd i a n ,  Z a h a r
Txokon 50 pertsona cl
kartu ziren bazkaltzeko 
eta bertan Gotzon Zaba-
1 eta  M e n d i a  herr ian  
erroldatua dagoen pre
soaren eskutitza iraku
rri zen. Preso hau gose 
greban zegoen orduan, 
nahiz eta gero utzi be
har izan zuen osasun 

L E S A K A  

Bortzirietan barna egindako martxa eta herrian egindako manifestaldia 
herriko plazan akautu zen .  Argazkia: Elixabet 

Sonia Lizardiren 
marrazki saritua 
Sonja Lizardi Erran
donea herriko gaz
teak Nafa.irnako ma
rrazki txapelketan hi
rugarren gelditu da. 
«Elbarrien oztopo
ak» gaiari buruz egin 
behar zen marraz
kiarekin 1 0.000 pe
zeta irabazi ditu, ki
rol denda batean gas
tatzeko. 

arazoak zirela medio. 
Enkarna, Sotero Etxandi 
preso arraioztarraren 
neskalagunak ere solas 
batzuk egin zituen. 

Santaketan aterako 
dira gazteak 

Gazten Asanbladako 
kideek aurten ere Santa-

• Parketak · Tarimak 

ketan ib iltzeko gogoa 
azaldu dute eta horrela 
bi egunez eginen den 
besta hau honela bana-
tu dute .  Abenduaren 
25ean ,  Eguzki a ldea,  
Bordalarrea eta  herria 
egiteko intentzioa dago 
eta urtarrilaren Sean, be-
tTiz, Aientsa eta Azki-

ALBERGEA 
JATETXEA 

© 948 6341 79 
ARANTZA 

• Kutxillatzea eta bernizatzeak 
• Estaldura orokorrak 

Bera ({) 948630735 

ROMANO PINTURAK 
Barnealdeko dekorazioa; p intura, 

papera, moketa eta sintasola. 

© 948 63 1 1  37 / 649 84 01 49 • BERA 

larrea eginen dira. Hale- aurkeztu dute. lgerike-
re, aldaketaren bat bai- taren garrantzia azpi-
din badago garaiz jaki- marratzeaz gain, kirol 
naraziko da. hau praktikatzeko erraz-

tasunak eman nahj diz-
Irakasleen igeriketa kiete gaztee i .  Horre-
proiektua la, udaletan aurkeztu du-

Bortzirietako ikaste- te proiektu hau, Nafa-
txeetako soinketa i ra- rroako Gobernuko di-
kasle guziekproiektu bat rulaguntzajaso nahian. 

DHOGUERIR . MOLINERO 
• DROGERIA • LURRINDEGIA • OPARIA K • 

2.000 kolore baino gehiago lortzen ahal dnen makina 

1 0  minututan zuk nahi duzun kolorea 
Profesionalentzat prezio berezia 

Eztegara 1 9  • © 948 63 02 40 • BERA 
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m3Jr BERTIZARANA 

Presoen aldeko ekitaldiak errepide 
nagusia itxi zuen Narbarten 
Lau gazte gasolina-bidoi batzuetara kateatu ziren 

TTIPl-TTAPA 

Dani Aranaz, Fran
tsis Joraj uria, Eloi Jerez 
eta l f\aki Latasa gazte
ak atxilotu zituen guar
diaz ibilak Espainiako 
Konstituzio egunean, 
Narbaiten egindako pre
soen aldeko ekitaldi ba
tean N- 1 2 1  errepidea 
mozteagatik. Lau gaz
teak,  g a s o l i n a - b i d o i  
haundi batzuetara kate
atu ziren eta bidea itxi 
zuten, bertze lagun ba
tzuek «Presoak eta e1Te
fux iatuak etxerat. Aski 
da» eta «Amnistia» zio
ten paqkartak hedatzen 
zituzten bi taitean . lgai·o 
ezinik zeuden gidarien 
artean euskal presoen 
gose grebaren eta be
raien eskaiien beITi ema
ten zuten idatziak ba
natu ziren. «Presoen dis
pe rtsioa salatu nahi ge
nuen eta gure elkarta
suna adierazi, batez ere 
bizilaguna dugun Sotero 

saiatu zen gazteak 
errepidetik 
ateratzen. 

Argazkia: Jagoba Manterola 

Etxandiri. Ekintza zu
zenaren bidea hautatu 
dugu, alderdi aunitzek 
aunitz solastu baina 
deus gutti egiten dute
lakoz presoen alde».  

BELARRA 
OSTATUA - JATETXEA 
Amezlia karrika • DONEZTEBE 

....._,.__ _ .  Tf noa 948 45 03 06 

UDa r1®u>� 
n�c�:m�n[ii)Q8� 
1 Kaltfakzloa 
1 Gas lnstalazloak 

1 ltarglntza lndastrlala 
1 Omtatzt slsttmak 

Tel . :  948 45 21 26 
Mug.: 61 7 34 99 44 

NARBARTE 

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

Faxa: 948 450 334 
DONEZTEB E  

Ard i  Gazta 

Petxenekabarda • Tfnaa: 948 450 862 • SUNBILLA 

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

• Melamina taulak 
• Taula h idrofugoak (uretik babesteko) 
• Txapaz estal itako taulak 
• Entzimerak 
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak 
• Pintura eta bernizak 
• Bainurako mobleak eta osagarriak 
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab . . .  

� SUNBILLA 
Olentzero 
egunaz gain, 
inauteriak ere 
prestatzen 
hasiak dira 
gazteak 

JOSUNE ETA ALBA 

Eguberriak gaine
an ditugu eta aspal
d ixkot ik  O l e ntzero 
egunerako prestake
t a k  h a s i a k  d i r a .  
Aurten ,  O l entzero
reki n  batera herriko 
musikalari aunitz ate
rako dira, haur eta hel
duek heITian barna da
biltzan bitartean giroa 
alaitzeko. Entsaioak 
larn nbat eguerditan 
egiten ari dira eta gaz
tetxo guziak agertze
ko deialdia luzatu du
te antolatzai leek. 

Inauteriak 
Eguberriak hurbil 

daude baina milaurte 
berriko i nauteak ere 
bertan daudenez, he
rriko gazteak mugi
tzen hasiak dira 2000. 
urteko inaute berriak 
ahal bezain dibertiga
rri eta alaiak izan dai
fezen. Dagoeneko bi
lerak hasiak dira eta 
koadrilen artean lanak 
b a n a t u  d i t u z t e .  
A n to l a k e t a n  l a n a  
haundia denez, larun
bat honetan, abenduak 
1 8 , b i lera eg in  dute 
Ulibeltzak elkrutean. 

ETXANDI 
TXOKO 
jatetxea 

ITUREN 

Tel:  948 45 04 9 1  
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� DONEZTEBE 

Santa Luzia eguna ospatu zuten 
Donezteben abenduaren 13an 
Maria Eraso, 89 urteko jostuna omendu zuen Herriko Etxeak 

PATXI IRIARTE 

Abend uaren 1 3 a n  
Santa Luzia eguna os
patu zuten Donezteben, 
U da l a k ,  N afarroako 
G o b e r n u a ,  B e r t i z k o  
Partzuergo Turi st ikoa 
eta Cederna-Garalurel
krutearen laguntzaz an
tolatuta. Ospakizunak 
aitzineko egunean hasi 
ziren, igande eguerdian 
E l i zagibelako landan 
egin zen artzain zaku
rren lehiaketa e ta an
tzarren erakusketarekin .  
Artzai n  zakur lehiake
tan, Mikel Gru·aiar oiar
tzuarraren Mendi zaku
rra suertatu zen garaile .  
Bigarrena, Mikel Aiz
purua o iartzuarrare n 
Txati izan zen eta h iru
garrena, Radako Angel 
Ma16nen Jai zakurra 
izan zen. Hauetaz gain,  
Carrascaleko Ferm i n  
A i nzua ,  Lakun tzako 
A l ejandro Ibarra eta  
Quint in  Alustiza ara
noarraren zakuITek ere 
hartu zuten parte. Goi
zean haurren txru·anga 
ibi l i  z.en herrian barna. 

Egun nagusia, hale
re, astelehena izan zen. 
Meza Nagusiaren on
dotik, herriko jostun za-

Baztanen . . .  

~ 
LOREDENDA • GARDEN CENTER 

ESTHER FUNERARIA 
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak • 

Dokumentazioak 

Beztirzeak, erab . . .  

Eratsungo Apeztegikoborda kixkali zuen suak 
Eratsungo Apeztegikoborda baserria kixkali zuen abenduru·en 9an izanda
ko sute batek. Sotoan zeuden lau behorretatik bi hjl ziren. Oronoz eta 
Leitzako su-hi l tzai leak etorri baziren ere, ezin izan zuten sua itzal i .  Baserria 
Gipuzkoan bizi den senar-emazte batzuena zen eta bakarrik asteburuetan 
etortzen zirenez, ez zegoen inor erre zenean. Argazkia: Zaldua 

harrenari omenaldia es
k a i n i  z i o n  H e r r i k o  
Etxeak. 89 urteko Mru·ia 
Eraso Alduntzinek zi
l arrezko t itarea j aso 
zuen etxean, emozioa
ren poderioz ez baitzuen 
izan el iz ondoko plaza
ra hurb i l tzer ik  i z a n .  
Goiz guzian Malerre
kako Artisauen Feria 
izan zen. Bertan ziren 
Vic tor i a n o  Arzuaga  

24 orduko zerbitzua 

E1a Irunean . . .  

IRACHE TANATORIOA 
lra1xe Monas1egia, 60 

Tf noa: 26 09 54 

Urrazko jostuna edo ez
pela lantzen duen Jose 
Urroz oiztarra. Zubie
tako e makumeak ere 
hurbi ldu z iren taloak 
egitera. Doneztebeko 
Haur Hezkuntzako ikas
leek ederki probextu zu
ten hori, txokolatez eta 
gasnaz betetako taloak 
hameketako gisara jan 
baitzituzten. Eguerdian, 
Aro zena aita-alabak eta 

Bittor Elizagoien aritu 
ziren bertsotan. 

Arratsaldean, Tako
lo, Pirritx eta Porrotx 
pailazoak ikustek au
kera izan zuten haurrek. 
Ekitaldi hau NafaIToako 
Gobernuko H i zkutz  
Politika Zuzendaritza 
Nagusiak antolatu zuen, 
Doneztebeko Udalaren 
laguntzaz eta ikusmin 
haundia piztu zuen. 

FUNERARIA ZERBITZUAK 
Lesa ka- Doneztebe 

MALDAERREKA, S.L. 

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

24 o rdutako zerb itzua 
l ruiiea-Donostia- l rungo ospita letat ik  

e d oze in  he .rr i tara t ras ladoak 
Tfnoa :  948637404 • LESAKA 

Tfnoa :  948450475 • D O N EZTEBE 
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Doneztebeko 
jostun zaharrenari 
zilarrezko titarea 

Santa Luzia jostunen egu
na probextuz, omenaldia 
eskaini dio Doneztebeko 
Udalak herriko jostun za
harrenari, 89 urteko Maria 
Erasori. «Arras kontent 
nago" zioen. Jostorratza 
eta titarea hartu eta ahiz
pa z a ha r r re n a re k i n ,  
Doloresekin, ikasi omen 
zuen ofizioa. «Jostun bi
kaina zen eta dakidan gu
zia berak erakutsi zidan». 
Bizitza guzia jostungin
tzari eskaini dio Mariak, 
mandatuak egiteaz gain, 
irakaslea ere izana bai
ta. «Garai batean lan au
nitz egiten genuen, en
kargu aunitz izaten bai
tzire n .  Ez b a ka rrik 
Doneztebekoak, kanpo
an ere bezero ugari iza
ten genituen, Elizondotik 
enkargu pila bat ailega
tzen ziren». 

SOULE 
Hileta artea 

<{) 948 453 444 
<{) 908 779 903 

ARIZKUN 

�- ARMUA 
W Jatetxea 

Zugarramurdiko karretera 3. Km 

({) 948 599 1 31 · URDAZUBI 



Vrte lJ e rri 
1 o n  

2 0 0 0 

AMEZTIA 
j ate txea 

Iberikoak aukeran 
Marisko koktela 

Zoriontasun mahatsak eta 
kotil ioi baltsa oparitzen dira 

Pertsonako 7.000 Pta {BEZ barne) 
Eskaerak abenduaren 29 arte 

948 45002 8 • DONEZTE 

URTE ZAHARREKO 
A F A R I A K  

�G �TZI 
J A T E T X E A  

Patea, urdaiazpikoa, kogolloak 
antxoekin eta rritoal< 

Etxeko nahaskia eta 
langostinoak plantxan 

Solomil loa goarn izioarekin 

Koba sorbetea, tarta 
eta turroiak 

Kafea eta kopa 

Urtezaharreko mahatsak 

Koba, Atondo ardoak 
koti l ioi baltsak 

Pertsonako 4.500 Pta. 

Tfnoa: 948 637 502 
IG ANTZI 

' J � 'J 'J j 1 / r 1 .r _. j.._J _ J\._ '-"  

Urtezaharreko AFARI BESTA 

zatoz aisa pasatzera 

Etxalarko Herriko Ostatua 

bada jateko aukera. 

Urtezaharra baduie eta 

berria badatorrela 

besta ederra egi n  zazue 

to urteberri on dizuela. 

Tfnoa: 948 635 290 

ETXALAR 

1 9 9 9 

Urte Zaharreko afariak aukeran 
afal ondoko giroa alaitzeko 

trikitilariak arituko dira. 

Hamabietan mahatsak eta ondo
tik . . .  saski eder bat zozketatuko 

da. 

Goizaldera baratxuri zopak. 

Eskaerak egiteko 
deitu lehenbailehen 

948 634 1 79 - ARANTZA 

I berikoak, arra in  pudina saltsa 
a rroxarekin, ganbaeta baratxuri 

freskoen nahaskia ,  onddoz betetako 
piperrak eta langostinoak plantxan 

Salda 

Legatz koko�ak almejekin 

Solomilloa roquefort erara 

Limoi sorbetea kaborekin 

Turroi sorta 

Ardo bereziak, Codorniu koba 
kafea, kopa eta puroa 

Urtezahar mahatsak 

Pertsonako 4.600 Pta. 

Erreserbak 948 450 49 1 
ITUREN 



Bidasoa karrika,8 Telf. :  948 630 753 

BERA 
Bitxi eta erlojudenda Tailer propioa 

Kanttonberri karrika, 8 BERA Merkatu karrika.DONEZTEBE 
948 630 750 9A8 �5_1 _5_19,____�-

JOSTAILUAK 
JANTZIAK 
OPARIAK 

ERRAMIENTAK 

Altzate,5 Telf.:948 630 083 

BERA 



Malerrekako 
Mankomunitateko 
Euskara Zerbitzuak 
bigarren unez 
antolatutako Ipuin 
eta eta Bertso-Paper 
lehiaketan 
saritutako lanak 
aurkeztuko 
dizkizuegu 9ehigarri 
honetan. 8 eta 1 2 
urte bitarteko 
9aztetxoentzat 
zuzendutako 
lehiaketaren 
helburua euskaraz 
jdazteko ohiturak 
sortu zein 
areagotzea da. Gai 
librean parte 
hartzeko baldintza 
bakarra eskatzen 
zen: euskaraz izatea. 
Sariak abenduaren 
1 Sean banatu ziren 
Doneztebeko 
eskolan. 
Partehanzaile 
suzientzat 
txokolatada ere izan 
zen. 
Bertso-paper 
lehiaketan Beintza. 
Labaienera joan dira 
sariak. Maite Bertiz 
izan da garaile eta 
Oihana Mindegia 
bigarren. 
Ipuin lehiaketan 
Maite Bertiz beraren 
ccBasoko Familian 
idazlana izan zen 
onena eta Oihane 
Elizalde eta Alazne 
Untxalo 
iturendarrek 
idatzitako 
cdatetxeko sukaldari 
;atorran bigarren. 

Malerrekako Ipuin 
eta Bertso-paper 
Lehiaketa 

l .go Saria: Maite BERTIZ (8 urte) 
Gaia: NEGUA . 

Negua alletzean 
egon bar etxean 
ola egongo gara 
oztu ezinean. 

2 Neguan egiten du, 
kristorena hotza 
eta ez da jarri bar 
arropa hain motza 

3 Elurra egitekin 
iiiendu pelata 
ta gero egingo dut 
jendeari bota. 

4 Nik elurra ittekin 
iiiendut panpina 
ta izena zanendu 
elurrezko txina. 

l. Saria: Oihana MIN DEGIA (9 urte) 
Gaia: NIRE BARATZA 
Doinua: AMA BEGIRA ZAZU 

2 

3 

4 

Nik badudala lortzen 
kristoren baratza 
ai ltzurrarekin neri 
arrautu behatza. 

Baratzetik ateri 
sartu da zaldi bat 
pixka bat geroxigo 
ikuskozu zenbat. 

Mangera hartu eta 
baratza bustitzen 
solasa iduitu ta 
gizonikan etzen. 

Atetzera joan ta 
zaldiak ostiko 
orain hanka hautsia 
izanen betiko. 
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Behin batetan bazen baso
an egurrezko etxetxo txiki bat 
eta han emakume bat, gizon 
bat eta bi neska txiki bizi zi
ren. Emakumeak Emi l i  izena 

.zuen, gizonak Bittoriano, ala
ba zaharrenak Lierni eta gaz
teenak Lorea. 

Oso pobreak ziren eta egun 
batetan esan zuen aitak: 

- Bihar baso honetatik ate
ra behar gara. Ib i l iz eta ib i l iz: 
Egun batzuk pasako dira bai
na noizbait herri batera aile
gatuko gara eta han etxez etxe 
ib i l iko gara. 

Eta h a l axe egi n z u t e n .  
Hurrengo eguna iritsi eta abia
tu egin ziren. Bidean zoazela 
esaten dio Lierni k  Loreari: 

- Lorea, n ik gosea daukat, 
zuk ez ala? 

- Bai, n ik ere bai gosea dau
kat- esan zuen Liern i k  eta ge
ro deitu zien gurasoei: 

- Aita, ama . . .  Loreak eta 
n ik gosea daukagu. 

Eta esan zuen aitak: 
- Ba orain aguantatu egin 

beharko duzue, segituan aile
gatuko gara herrira. 

H i ru edo lau ordu pasa eta 
berriro esan zuten bion arte
an: 

- Aita, ama . . .  gosea dau
kagu . Zenbat falta da herrira
ailegatzeko? 

-Gutxi gorabehera ordu 
bat. 

Eta ordu bat pasatu eta he
rrira ai legatu ziren eta esan 
zuten: 

- Noiz hasi behar gara etxez 
etxe d irua bi ltzen? 

Eta esan zuen aitak: 
- O raintxe bertan has iko 

gara!. Eta segituan esan zuen 
aitak: 

- Emi l i  eta Lorea eskuine
tik joango dira eta Lierni eta 
biok aurrera segituko dugu. 

,,.. • ' . 
( 
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Eta hala egin zuten, Emil i  
eta Loreak pixka bat ib i l i  eta 
etxe polit bat ikusi zuten bi 
pistzinekin, bat txikia eta bes
tea haund ia, lorategi haundi  
bat eta esan zuen Emil ik: 

- Hemen d iru asko izanen 
dute, hainbeste gauzekin. 

Eta ziztu bizian joan ziren 
eta tinbrea jo zutenean ez zen 
inor atera eta orduan beste 
etxe batzuetara joan ziren eta 
esaten zuten: 

- Kaixo, bai al duzue d iru 
pixka bat ala janari pixka bat 
guretzat? 

- Baina zuek nongoak za
rete? 

- Gu basoan bizi gara egu
rrezko txabola txiki batetan 
eta oso pobreak gara. 

- Eta oinez etorri al zare
te basotik herri honetaraino? 

- Bai, oinez etorri gara di-
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rua bi ltzeko asmoarekin. 
Eta esan zien agureak: 
- Itxoin pixka bat hemen, 

oraintxe ekarriko dizuet ja
naria eta d iru pixka bat. Eta 
orduan Emi l i  eta Lorea oso 
pozik jarri ziren eta gero agu
rea jaitsi zenean ekarri zien 
itxulapiko bat diruz betea eta 
saski bat dena janariz betea. 
Berriz hasi ziren ibi liz eta ibi
l iz eta azkenean topo egin zu
ten Bittoriano eta Liernirekin 
eta esan zuen Emil ik: 

- Lierni eta Bittoriano, gu 
bi etxetan izandu gara, bate
an oso aberatsak ziruditen zer
gatik bi pistzina, bat haundia 
eta bestea txikia eta lorategi 
eder bat zeukaten eta tinbrea 
jo eta ez zegoen inor ere ez, 
eta gero beste etxe batera jo
an gara eta agure bat atera zai
gu eta d irua eta jana eman di-

gu. Ba guk bost m i lioi irabazi 
ditugu eta zuek h iru mil ioire
kin batera zortzi m il ioi  eta po
zik geratu ziren. 

H urrengo egunean pistzina 
zegoen etxera joan eta h iru 
mi l ioi  eman zizkien eta gero 
beste etxe batera joan eta ez 
zieten d irurik eman eta or
duan beste etxe batera joan 
ziren eta lau mil ioi  eman ziz
kien, orduan hamabost mi l io i  
zituzten eta herri hartan etxe 
bat erosi zuten, Bittorianok 
lana aurkitu zuen herrian eta 
Lierni eta Lorea herriko es
kolara joaten ziren eta orduan 
herrian bizitzen zi ren eta la
gun asko egin zituzten eta oso 
pozik bizi ziren handik aurre-
ra. � 

Ma i te B E RTIZ 



Behin batean Zaio izeneko 
u kaldari jator bat eta jatetxe 
atean hasi zen lanean. 

Behin, Susana izeneko an
re potzola, bere Jaimito se
ar argalarekin etorri zen, eta 

odolkiak eskatu zituzten baz
kaltzeko. Zaiok, lehenengo 
eguna zuen bezero bati jana
ria prestatzen zuena eta saia
tu z e n  goxoa p restatz e n .  
Serbitzariak serbitu beharre-

an, berak serbitu zuen, goxo 
edo txarra prestatu zuen ja
kin nahi zuelako, eta Susanak 
esan zion: 

- Nola prestatu dituzu odol
kiak?, oso goxoak daude. 

Orduan Zaiok, sukaldariak 
esan zion: 

- Odolkiak, beti bezala, bai
n a  s a l t s a  h o r i a r e k i n .  
Lehenengoz prestatzen ditu
dala, baina goxoak badaude . . .  

Orduan Susanak harrituta 
esan zion: 

- Lehenengo aldiz presta
tzen dituzula! Ba ez du ema
ten, oso goxoak daude eta. 

Zaio presaka zebi len eta 
esan zion: 

- Bueno, beste bat arte, 
agur, presaka nabil, bezeroak 
zai dauzkat. 

Harrez geroztik jende as
ko joaten ziren jatetxe harta
ra eta d iru asko b i ltzen zuten. 

Sarritan neska bat joaten 
zitzaion jatetxera eta azkene
ko maitemindu egin ziren el
kar. Neskak pentsatu zuen egu
nero jatetxera joatea bazkal
tzera, baina Zaiok bazuen bes
te neska bat gogoko eta le
hengo neska, Joselontxa, pix
kat baztertuta uzten zuen. Egun 
batean Joselontxak zera gal
detu zion Zaiori: 

-Zergatik uzten nauzu baz
terturik? 

Orduan, Zaiok dena kon
tatu zion eta beste neskare
kin hasi zen ateratzen, bestea 
bazterrean utzita, eta Lore
binga zuen izena. Lorebinga 
oso polita zen, «modela» izan
dakoa eta Zaio berriz, puf! ezin 
da e s a n  z e i n  p o l i ta  d e n .  
Denbora gutxi barru haurdun 
jarri zion Lorebingari Zaiok, 
eta zortzikiak izan zituzten, 
lau mutil eta lau neska. Neskei 
izen hauek jarri zizkioten: Ane, 
June, Oneka eta Aitziber, eta 
mutilei berriz: Lain, Lier, Erik 
eta Befiat. 

Egun batean Lain eta Lier 
jarri garbigai luari xaboia bo
tatzen telefonoak jo zuelako, 
eta xabo i a  b ota bearrean 
arraultzak bota zizkioten eta 
Lorebinga etorri zenean arro
pa horiak atera zituen eta ez 
zuen erristarik eman pol itak 
zeudelako. Badakizu umeak 
nolakoak d iren gauza guztiak 
alderantziz. M uti lak oso poli
tak ziren, Zaio bezalakoak, eta 
neskak Lorebinga bezalakoak, 
oso pol itak. Zaio oso pozik
zegoen lau mutilak bera be
z a l  a ko a k z i r e l a ko ,  e t a  
Lorebinga ere bai lau neskak 
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be
ra beze-
lako zirelako. 

Behin, gauza arraroak hasi 
ziren gertatzen etxean, mamu 
bat zegoelako, baina mamu ja
torra zen, eta puskatuta zeu
den gauzak konpondu egiten 
zituen. Oi laskoa jaten zuene
an lurrera erortzen zitzaion 
eta txakurrak jaten zuen de
na. 

Mamuak laguna izatea nahi 
zuen baina azkeneko aspertu 
egin zen, ez baitzuen lagun onik 
harrapatu eta beste etxe ba
tera joan zen. 

Lorebingak mamua joan ze
netik etxea p ixka bat alde
rantziz ikusten zuen eta han
dik aurrera jo eta ke ibi ltzen 
zen etxean garbiketak egiten. 

Zaiok lana bilatu zuen bes
te jatetxe batean eta oso go
xoak prestatzen zituen jana
riak eta behin Lorebinga joan 
zitzaion jatetxera bere zortzi 
umeekin ,  umeak oso formal 
egondu ziren, aitak lana bu
katu arte baina handik aurre
ra . . .  

Jatetxera jende asko joaten 
zen oso janari goxoa presta
tzen zuelako eta oso merke 
saltzen zelako. 

Azkenean mamua bezela as
pertu egin zen baina ez lagu
na bilatzen ez zuelako! Jende 
asko joaten zelako eta lan as
ko zeukalako orduan lana utzi 
eta berak jatetxea jarri zuen 
eta "JOSELONTXO" jarri zion 
izena, bere lehengo izen go
gokoena bezela eta Lorebingari 
asko gustatu z i tza i o n  eta 
Lorebingak ere laguntzen zion 
ahal zuenean eta barrerako 
neska bat alokatu zuten Ane 
izenekoa eta oso ondo egiten 
zituen gauza guztiak, eta be
zeroekin ondo konpontzen 
zen. 

Lorebingak loredenda bat 
jarri zuen eta denbora gutxi 

barru martxan jarri zuten. 
Martxan jarri bezain laster 

etxera eraman zituen lo
reak, eta lorez estalita 
geratu zen eta umeak, 
loreak u reztatzen jar
tzen z i tuen .  U m eak, 
nazkatuta zeuden lore-

ak ureztatzeaz eta ama 
loredendara joan zenean 

umeak, loreak errekara bo
ta zituzten. Lorebinga itzul i  

zu i kusteaz. Nahi ahal duzu 
nirekin ezkondu?? ?  

- Zurekin, zurekin ez
kondu?  Erotuta al zaude, 
n ik badut andregaia, eta 
zortzi seme-alaba ere, 
eta nahiago dut Lorebinga 
zu baino: pol itagoa da, 
maitagarriagoa da eta ez 
da zu bezain eroa. 

zenean galdetu zuen: -�- - · 

- Non daude nire lore- ,.....-:;·�;\ ... _2-� Herrei 
akm A°'>''·- - �� ·E�a O n e ka k esan  /.:/1>�. · · 17 - .::��:\... 

joan zen Zaio bere etxera, 

.- : t'· 'i � '.; :: ;-. aserretuta. Etxera ailegatu 
zion . · ·  ··

"· -- baino lehenago jostai lu 
- Errekan bana- <-�� - '1 1 �j ahuek erosi zituen: nes-

tzen. Eta Junek pa- /l .0/ 1f \\. ' ".}.,· :. kentzako Barbiak eta 
rreari eutsi ezin ik: ' \jl1j -;tq;· .. 1--1. , ' \\ i. B a r b i e n  a r ro p a k .  
-Bai, bai ederki ari · · ·. · · · -..._ 

· '· i ..--- · · t . ; · M u t i l e n tz a t  b e r r i z  
dira bainatzen.  

. 
1 _,-:1 ! --_: 

· ·1 -

· ; /; A c s i o n m a n  b a n a .  
Lorebinga korri- ..:.. . -

· J� 1· Etxearen ondoan bes-
ka joan zen l ore-

./ ) . te denda bat zegoen, 
d e n dara u r b i l b a i  · / · d . . , ;: .;:/ 

·- 1antz�en enda bat
. 
eta 

zeukan, eta lore mo- '- -�' . . ; . . Lorebingarentzat soin e-
ta asko ekarri zituen, 

· -
. 

· ,- ..f ko bat erosi zion. Etxera ai-
adibidez: krabelinak, rnar- · "- .:� . __ _ ____.-· ./": // legatu zirenean seme-alabei 
garitak, larrosak, ortentxiak, · . .. ' - · ·. 

· ·. -� 
eta Lorebingari opariak eman 

alegriak, etabar . . .  zizkion. 
Lorebinga loreekin nazka- Asko gustatu z i tzaioten 

tu eta bera ere loreak erre-
.... --:::·-':""���7:·· opariak eta denen artean afa-

kara bainatzera bota zituen. ri berezi bat egin zuten, eta 
Gero loredenda salgai jarri Zaiok esan zuen: -Ez gara 
f'.Uen etaJoselontxak erosi zion. inoiz geh iago loredenda-
Zalok ez zekien loredenda ra joango. Eta harrituta 
Joselontxak erosi zuenik eta esan zion: - Zer gerta-
esan zion: - Zer egiten duzu tzen da ba loredenda-
zuk hemen? eta erantzun zion: rekin ?  
Ba, . . .  zure andregaiak niri sal- - Ba hango neska 
du zidan loredenda eta oso badakizuJoselontxaez 
pozik nago loredendarekin eta dut  batere gogoko. 

Gainera ez da zu be
zain polita. 

Lorebinga oso pozik 
geratu zen lehengo nes

kalaguna ez d uelako mai
te, bueno maite ez baina ez 

zuelako harreman i k  e lkarre
kin. 

Har ezgeroztik oso pozik 
izan ziren eta hainbeste urte 
pasa ziren eta batzuk andre
gai edo senargaia zuten. 

Hala bazab eta ez bazan, 
sar dadila kalabazan 
eta irten dadila plazan. 

� 
O i h a n e  E LIZALD E 
Alazne U NTXALO 

� MALERREKAKO EUSKARA ZERBITZUA 1 999 / abendua 



URTE BERRI 
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Ordenagailu salmenta eta konponketa Jnformatika Ikastaroak: 
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Merkatu karrika, 2 
Tfnoa.: 948 451 528 

DONEZTEBE 

• %10 merkeago 
arropetan 

J a n t z i d e n d a  
�so��jaun�i!!_ . 

Neurri haundikoak -
Loreak Mendian-

Jaime Urrutia, 27 
ELIZONDO 

t % 5 merkeago 
Arropa guzietan 

DONEZTEBE • ELIZONDO 
Tfnoak.: 948 58 04 9 1  

948 45 03 
64 

t % 1 0  merkeago 
errebelatu eta 
artikuluetan 

Elizagibela 4 
DONEZTEBE 

Tfnoa. :948 451 932 

• % 1 0  merkeago 
(2.000 pezetatik 
goitiko erosketan) 

sudaderaren IDllllWAOOI 

IBARBURU jatetxeak emandako bi lagu-

A R G I A  Astekariaren 
produktu sorta 

DONEZTEBE 
Tfnoa.: 948 45 02 89 

• %5 deskontuak 

Bidasoa, 8 • B E RA 
Tfnoa.:  948 630753 

t % 10 merkeago 

artikulu guzietan 

Santiago, 51  
E LIZONDO 

Tfnoa. :  948 58 05 85 

• %8 merkeago 
artikulu guzietan 

( « I hesi" ,  «Txorakikieriak-1 
«eta <1Txorakikeriak-2» 
l iburuak eta 
2000. u rteko egutegia) 
zozketatzen 
du TTI P I  TXARTELA 
duten e n  artean. 



Ht��IZ H c�� I  
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� ITUREN 

Jendeak erantzun polita eskaini die 
aurtengo Kultur Egunei 
Herriko Etxeko Ganbaran egindako afariarekin akitu ziren Ibintzak prestatutako ekitaldiak 

IBAN ISASI 

Ibintza kultur talde
ak Kultur Egunak an
tolatuak zituen bertze 
urte batez, abenduaren 
3tik 5era. Ekitaldi gehie
nek jendearen parte
hartze haundia izan du
te eta orokorrean, gus
tora gelditu dira anto
latzai teak. 

Ortziralean, talo ja
tearen ondotik, «Amil
degi ertzean» izeneko 
pelikula eta Oiartzunen 
mugalariei buruz egin
dako laburmetrai bat es
kai n i  z i re n .  B i hara
monean haurren eguna 
izan zen eta ttikienek 
ederki gozatu zuten oso
os rik beraiei eskaini
t a k o  e k i t a l d i e t a n . 
Goizean birziklapen tai-
1 e r r a  i z a n  z u t e n .  
Ondotik, 40 haur elkar
tu z i re n  b a z k a r i an . 
Arratsaldez, haurrenjo
kuak izan ziren herriko 
plazan. Akitzeko, he
rrian itzulia egin zuten 
hiru buruhaundiren ai
tzinean. 

Akitzeko, igandean 
«Gremlins » pelikula es
k a i  n i  z e n  H e r r i k o  
Etxeko ganbaran eta on
d o t i k  M a l e rr e k a k o  
Mankomunidadetik eto
rr i t a k o  M a r i  J o s e  
Larraiozek, etorkizune
rako birziklapenaren in
guruan herrien elkarte 
honek dituen egitasmo
ak azaldu zituen . 

Kultur Egunak aki
tzeko afaria izan zen le
ku berean eta 35 lagun 
inguru elkartu z ire n .  
Trikitilari eta disko jar
tzaile baten musikare
kin eman zitzaien aka
bai la aurtengo Kultur 
Egunei. 

P e n t s i o  P l a n a k  

Gau r  erabaki 
eta urtero 
ospatuko duzu. 

Gure bezeroek u rteekin irabazten dute. 

Izan ere, Rural Kutxaren Pentsio Planekin 

zerga-arintze haundienaz gozatuko duzu 

ha s i e rat ik ,  eto rk izu n e ko l a sa i tas una  

segurtatuko duzu eta inbertsio pol itika zuhur baten ondorio den  errentabi l i tate 

arras i nteresgarr bati eteki n a  aterako d iozu .  

Urtea bukatu baino lehen, hurbil zaitez Rural Kutxara 

eta aukeratu gehien komeni zaizun Pentsio Plana. 

Zure neurriko Planak ditugu. 

I K U S I K O D U Z U  N O L A AT E R A K O Z A R E N  I R A B A Z T E N .  

Gainera, opari zoragarri 
bat lortulo duzu zure Plana 
orain kortratatuz gero. 

www.cajarural.comfnavarra 

10199 • K.udeV<.ea En.kunde1: Run.l Penslones l.F:.Z. A 78963675 • Gordallu Enkundu: Banco Coopen.tivo Es�fiol l.F.Z. A 79496055 
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� GOIZUETA 

Aurtengo abendua 
bertsoz epeldua 
Bertso-tramaz aparte San Andres 
eguna ospatu zuten eskolan 

ESTEBAN AROZENA 

San Andres azaroan 
izaten den arren,  aurten 
abenduaren l ean ospa
tu zuten Xaltoren oroi
meneko eguna herriko 
eskolan. Ez da esan be
harrik, noski,  bertsoa 
izan zela protagon ista 
jai horretan, oso era des
berdineko saioak buru
tuz gainera. Irazu eta 
Olaetxearena lan tradi
zionala izan zen, baita 
herriko bertso eskola
koena ere. Molde be-
1Titzaile.ak erabil i  zituz
tenak DBHko bi kur
tsokoak izan ziren, an
tzerki emanaldi bat es
kaini baitzuten, bai na 
elkarrizketa neurtu eta 
errimatuekin .  

Bertso idatzien lehia-

� ARESO 

ketaren irabazleen ize
nak ere festa horren ba-
1Tenean eman ziren, on
dorengo hauek izan zi
relarik bosna mila pe
zetako sariaren irabaz
leak: 3-4. mailan, Jon 
Zabaleta; 5 -6.  mailan, 
Jon Narbarte;  D B H -
1 e a n  A r i t z  Z u b i r i ; 
D B H - 2 a n  N a i a r a  
Aro zena. 

Herriko futbito 
txapelketa 

Hamarna lagunek 
osatutako se i  talderen 
artean jokatzen ari da 
herriko futbito txapel
keta .  Umore Ona el
kaitea da antolatzailea 
eta lehenengo bi sail
katuen trofeoez gain,  
txapelketai·en bukaeran 
afaltzera gonbidatuko 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · • · · · 

Euskararen Egun 
arrakastatsua 
Sokatira taldea bigarren 

JUANA M8 SAIZAR 

Beste urte batez Eus
kararen Eguna ospatu 
zen.  Hika antzerki tal
deak «Arraultza deli
katuak» antzeslana es
k a i  n i  z u e n ,  M i k e l  
Laskurain (Goenkaleko 
F e l i x ) e t a  Te r e s a  
Andonegi antzesleekin. 
Ederra benetan ! 

AjoaJTiero txapelke
tan Mari Carmen Gar
mendi  a i zan zen i ra-

bazle. Trikitixa txapel
ketan, beniz, henitaffek 
ezin izan zuten txapela 
lortu, b igarren eta lau
gaJTen postuan gelditu 
baitziren. 

Presoak Euskal 
Herrira mozioa 
onartu da 

A b e n d u ar e n  2 a n  
eg i ndako batzarrean 
Presoak Euskal Herrira 
eta bereziki LaJTaungo 
bi preso, batalruf\an gel-

20 ttipi-Hapa • 268. zbk. • 99-Xl l-23 

U more Onako areto 
futbol taldea kantxaz 
kantxa ibi l i  da aurten 
arte. Artxibokoa 

ditu paitaide guziak. 
Aurten jokatzen ez 

duena k i rol  honetako 
Umore Ona taldea da. 
Gipuzkoako ligako le
hen eta bigarren mailan 
hainbeste urtez hain lan 
txukuna egin ondoren, 
denboraldi honetan ez 
du i z e n i k  e m a n .  Ez  
omen dute inolaz ere 
ekipoa osatzerik izan. 

Bertso-trama zentroan 
Aurreko alean i .ragan·itako bertso-tramari buruz 
berriz, esan zentroa gainezka bete zela Maia, 
Elortza eta Goikoetxearen emanaldiaz gozatze
ko. IkaragatTi gustora gelditu zen jendea. 

Herriko tiralariak Sunbil lan egindako 6'80 kiloko finalean Arg. :  Aitor 

d i t z e k o  e t a  b e s t e a  
Euskal Herrira ekartze
ko m o z i o a  ahobatez 
onartu zen. 

•:• Sokatira taldeak 
bukatu du Nafarroako 
t x a p e l k e t a k o  l a n a .  · 

Betelun 560 kilotan zer 

egin duen j akin gabe, 
azpitxapeldun izan da 
pisu guzietan, Lesakako 
Beti Gazteren atzetik. 
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� LEITZA 

Ehoziri lanen ikastaroa antolatu 
du Linu-Putzu elkarteak 
Marroari Euskara Taldeak, berriz, ipuin lehiaketa prestatu du 

JOSEBA AZPIROZ 

Linu-Putzu ehoziri 
lan zaleen elkarteak hi
ru hilabeteko ikastaroa 
antolatu behar du. Ikas
taroa astearte oro, 1 2  
egunez, egunean 2 or
duz, i lbeltzaren 1 1  n ha
sita izanen da. Taldeak 
8 la,gunekoak izanen di
ra eta denoi zuzendua 
dago, nahiz gizon nahiz 
emakume,  g azte edo 
adi neko. Izena emate
ko epea, abenduaren 23a 
arte, asteazken eta os
tegunetan, 3 ,30etatik 
6etara, haurtzaindegia
ren aldameneko gelan. 
Argibide gehiago nahi 
izanez gero deitu tele
fono hauetara: 948 5 1 0 
454 (Begofia), 948 6 1 0  
857 (Arantxa) edo 948 
6 1 0  736 (Pil i) .  

Eguberrietako ospakizunak 
Garaian garaikoa. Berriz ere sartuak gara Egubenietako ospakizunetan. 
Joan den urteko zimikorik utziko ote digu Loteriak? Ezin j akin.  Seguruak, 
Gabon gaueko eta Urte Zaharreko pesta eta Errege kabalgata dira. 

Ipuin lehiaketa 
antolatu du 
Marmarik 

Lei tzako M armari 
euskara taldeak 1 5  ur
tetik gorakoei zuzen
dutako ipuin lehiaketa 
antolatu du. Lanek gu
txienez bi espazioko tar
tearekin idatzitako 5 fo
l io eta gehienez 20 fo
l ioko luzera izanen du-

te. Ipuinak sobre bate-
tan en tregatuko d ira, 
izengoiti batekin .  Sobre 
honen barruan beste so-
bre txiki bat sartuko da, 
e g i l e ar e n  d a t u e k i n  
( izen-abizenak, helbi-
d e a  . . .  ) .  I ra b a z l e ak 
1 5 .000 pezetatan balo-
ratutako l iburu sorta eta 
Leitzako jatetxe batean 
bi lagunentzako afaria 
irabazi ko du. Ipuinak 
aurkezteko azken egu-
na i lbeltzaren 1 2a da eta 
lanak Maimuredo Astiz 
l iburudendatan aurkez-

ttipi-ttapa 
7. 100 �. 25.000 � 

Zure publizitatea etxe xoko guzietan 
([) 948 63 1 1 88 

GAZTELU ITURGlllTZA 
KALEFAKZIOA 

Elgoien 32 
Tf noa:  948 5 10 086 • LEITZA 

tu beharko dira. Epai- izan dezagun, lan poi-
mahaia Marmari talde- tsa bat sortuko du Uda-
ak izendatuko du eta ira- lak. Lanpostua betetze-
bazlea nor den ihaute- ko ordezkoren bat be-
rietan ezagutaraziko da. harrezkoa izaterakoan, 

Haurtzaindegiko 
poltsan daudenen arte-
an zozketa publiko bi-

ordezkapenak dez, bat aukeratuko da. 
Udal haurtzaindegi- Beraz, izena eman nahi 

ko langi leen oporrak, duenak, Udal Idazkari-
baxak, etab. direla me- tzan egin beharko du. 
d i o ,  o r d e z k a t z e k o  Nahitaezkoa izanen da 
behin-behi neko langi- Batxi lerra, LH-11 edo 
leak behar i zaten dira. antzekoa izatea. Espe-
Hau dela eta, leitzar guz- rientzia ez da kontutan 
tiek ordezkaldi hauetan hartuko eta hautaketa 
parte hartzeko aukera zozketa bidez eginen da. 

Teilatu eta fatxada berritzetan 
espezializatuak 

Pintura lanak eta gremio guziak 

�:· Ehiza elkarteari 
dirulaguntza 
Nafarroako Gober
nuko I n g u r u g i ro ,  
Lu1rnlde Antolaketa 
eta Etxebizitza De
partamenduak ehizi 
eta arrantza elkarte 
ezberdinei emanda
ko d i r u l a g u n tzen 
barnean 47.75 1 pe
zeta e m a n  d i zk io  
Leitzako eh iza ei-
karteari. 

�:. Azienda 
katastroa 
Udalak j akinarazi du 
aziendak izan eta ka
tastroa oraindik egin 
ez dutenek h ilaren 
bukaera arteko epea 
dutela egiteko. 

�:· Txerri eta 
' basurde puskak 

Leitzara etorritako 
albaitariak jakinara
zi digu txerri eta ba
surde puskak anali 
zatzen dituela. Goi
zeko ll k baino le
hen puskak gasolin
degian utzi behar di
ra, etxeko telefonoa 
aipatuz. Analizatuta
koan emaitzen berri 

· emateko etxera dei
tzen du. Zerbitzua
rengatik 1 000 peze
ta kobratze n  d i tu .  
Edozei n  gauza gal
detzeko honako hau 
da albaitariaren te
lefono zenbakia: 689 
905929. 
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� BAZTAN 

Ciarbaldako garbileku zaharra moldatzeko 
intentzioa du Elizondoko Herriak 
Auzolanaren truke ordaindu beharreko kuota bortz familietatik lauk ordaindu du 

TTIPl·TTAPA 

El izondoko alkate 
eta kargodunek duten 
e g i t a s m o e n  ar te a n ,  
Garbaldako garbileku 
zaharra moldatzeak iza
nen du lehentasuna .  
"Elizondoko aferak" ar
gitalpenean ageri denez, 
«leku honek bere bai
tan altxatzen du. hain
bertze emakumeren lan 
iluna, ahalegin handia, 
gaur egungo aurrera
penek hori atzentzera 
bultzatu badigute ere» .  

Bertze asmorik ere 
badute Elizondon: Santa 
Engraziako ermita mol
datu, etxea bera indar
tuz eta teilatua berrituz 
edo Muniarteko zubia
ren ondotik ugaldera 
eramaten duten eskai
lerak txukundu, Txoko
lo auzoan utzia dagoen 
xoko polit hori berres
kuratuz. 

Be11zalde, auzolana
ren aferaz ere solasten 
du Elizondoko alkate
ak. HeITia handitzearen 
o ndori o z ,  B erro e t a  
B eartzun auzoetan ezik 
ohitura hau galtzen jo
an da. Hau horrela iza
nik eta Baileko Orde
nantzen i ndaITa erabi-

auggenheim museora bisitaldia 
San Francisco egunean autobusa betez joan ziren baztandarrak B ilboko Guggenheim Museora, Balleko 
Udal Kultur Zerbitzuak antolatutako txangoan. Bertzeak bertze, Andy Warhol artistaren erakusketa 
etaMotozikletaren Artea ikusteko modua izan zuten. Arte Ederretako Museora ere joan ziren. Egun 
osoa artea eta kultura ikusten ez egoteko, Corte Ingles-era ere bisitatxoa egin zuten. Argazkia: Ondiko! 

l iz familia eta urte ba- Etxean telefonoa j arri eta Xabier Santxotena 
koitzeko mi la  duroko dute, 948 5 8 1 450 zen- eskulturgilearen elkar-
kuota ordaintzea onar- bakia duena. laguntzaz antolatutako 
tu zen batzaITean. He- lehiaketa honetan Baz-
rriak erantzun ona eman Eguberrietako tango hamTek parte har-
dio eskari honi eta fa- postalen erakusketa tu dute. Arizkungo etxe 
mil ien %80ak ordaindu Eguberrietako pos- berean eta egun berbe-
du. Hemendik aitzine- taien lehiaketan parte retan, Egube!Tiak B az-
ra kuota hori maitxoan hartu duten lanak ikus- tanen erakusketa ere za-
kobratuko dela ere ja- gai daude abenduaren balik izanen da. Mundu-
kinarazi du Anastasio 20tik urtarri laren 6ra ko leku ezberdinetatik 
Nagore alkateak. B ozateko Gorr ienea  ekaITitako irudiak ikus-

Elizondoko Herriko etxean. Baileko Udala gai izanen dira. 

11111 
GRUPO ALIMENTACION OIA % 

Santiago 40 • ({) 948 580453 • ELIZONDO 

Beartzungo 
zabortegia 

Beartzungo zaborte-
gi t ik errekara eroriak 
izateko arriskua dago-
ela eta neurriak hartzea 
eskatu du Pedro Mari 
Esaite, ItuITi Ede1Ta ei-
kaiteko lehendakariak. 
Bai leko Udalak B ear-
tzungo zabmtegia itxia 
eta be1Teskuratze bide-
an dagoela erantzun du. 

Carlos 
Garaikoe1xea 

Etxenike 
abokatua 

aseguru orokorrak 
(() 948 581 468 

948 580433 (etxekoa) 
Frantziarako etorb. 3 

Ameztialde 3.B•ELBETE 
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� BAZTAN 

�:· Iruritako aita
semeak trafiko 
istripuan hilak 
Jose Urrutia Sarratea 
aita eta Asier Urrutia 
Mitxelena zortzi ur
teko semea abendua
ren 7an izandako tra
fiko istripuan rul zi
ren. Beraien autoak 
kamioi baten kontra 
jo zuen, Arizkungo 
bidegurutzearen on
doan dagoen Lau
rentx i nguru arris-

. kutsuan. !·:· 10 milioi pezeta 
: luberriak atera 

Xorrioxin Irratiko lankide, berriemaile eta laguntzaileek Lesakan egin zuten urteko bazkaria · eta belagiak 
hobetzeko 
B aztango herri lu
rretan luberriak ate
ra eta belagiak ho
betzeko 1 0  rujlioi pe
zetako i nbert s i o a  
eginen d u  B ai leko 
J u n t a  G e n e r a l a k .  
Horien  aprobetxa
mendua herritarren 
artean banatuko da 
gero. Zehazki, Goi
zerain,  Zumartegi ,  
A i z k o a - B a g o l a ,  
Arazela, Otsondo eta 
Arma tela inguruetan 
hobetuko dira bela
giak, proiektuaren 
arabera. 

azarroaren 27an. Argazkia: Joxemanuel 

Dirulaguntza kanpainari 
ekin dio Xorroxin Irratiak 

zerbitzugune guztietan 
salgai dauden 1 .000 edo 
5.000 pezetako lagun
tza bonoak erostea edo 
Xorroxingo kide eginez. 
Kasu honetan, urteko 
diru sari bat ordaindu-· 
ko du kide bakoitzak. 
Xorroxin Irratiak zera 
proposatu du, langabe
tu, ikasle eta jubilatuek 
3. 000 pezeta ordaintzea 
eta langileek 6.000 pe
zeta. Halere, norberak 
erabak i  behar du la
guntzaren kopurua. 

Eguneroko bizitza bermatzeko nahitaezkoa du 

TTIPl-TTAPA 

Diru irteeren eta sa-
1Teren arteko desoreka 
parekatzeko intentzio
arekin dirulaguntza kan
paina hasi du Xorroxin 
I rrat iak .  Xorroxinetik 
jakinarazi dutenez, be
re eguneroko b iz i tza 
bermatzeko nahitaez
koa dute entzuleen la
guntza, kontuan hartuz 
dirulaguntza pubJjkoak 
gero eta guttiago direla 
eta gastuak gero eta  
gehiago izaten direla
ko. «Eguneroko bizitza 
bermatu nahi dugu, hau 
da, Xorroxinek dituen 
tresneri guzien (Legate 
eta Larungo errepika
gailuak nahiz estudio 
barnekoena) ordezkoak 
eduki. Horreta rako 
emisioa, irrati enlaze
ak, antenak, soinu-ma
haiak . . .  erosi behar di
ra. Honetaz gain, Ur
dazubi eta Zugarramur
diko errepikagailuan 

behar den tresneria ja
rri nahi  da, bi herri 
hauetan ongi aditu ahal 
izateko. Azkenik, Lesa
kako estudio berria 
prestatu nahi dugu, li
zentzia eskuratuz ge-

roztik airean daukagu
na eginez». 

Xede hauek lortze
ko bi l aguntza modu 
proposatzen ditu Xo
rroxinek. Alde batetik, 
eskualdeko komertzio-

Emakumeendako 
moda eta osagarriak 
Zure konfidaftt�a�ko 

denda 
Colon Pasealekua, 7 

Tel:  943 62281 6 
IRUN 
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Almandozen 
eskola berria 
egiteko baimena 
eman dute 
Balleko Udalak 
eta Nafarroako 
Gobernuak 

RAMON APEZETXEA 

Nafarroako Gober
nuak eta Baztan Baileko 
Udalak baimena eman 
dute Ahnandozen es
kola berria egiteko, gaur 
egungo eskolak gutie
neko baldintzak bete
tzen ez dituelakoan. 

Almandozen argi 
berriak jarri dituzte 

Almandozko karri
ketan argi ederra dute 
azkenean. U11etan ka
rrika eta bazter ilun izan
dakoak argi berezi ba
tek piztu ditu orain .  

Emakumeen mus 
txapelketa 

B ertzalde, ohitura 
onei atxikiz, emakume 
talde batek mus txapel
keta antolatu eta joka
tu du. Finalaren ondo
tik, afari eder batean bil
du ziren. 

Ur nahikorik ez 
ltmTi berria, ur-bil

tegi berria, ur-sare be
rria, 30 mi l ioi pezeta 
gastatuak, baina ur nahi
korik ez Almandozen .  
Zer gertatzen da? Zerga
tik batzuetan lehen bai
no ur gutiago ailegatzen 
da etxetara? Ez dugu ho
rren informaziorik, bai
na norbaitek azalpenak 
eman beharko lituzke. 

Eguberriak 
N e s k a - m u t i ko e k  

alaituko dituzte besta 
hauek, ohitura zaharrak 
mantenduz. Olentzero 
aterako da Almandozen, 
Urteberri egunean ere 
karrikaz karrika ibiliko 
dira eskean eta Errege 
Bezperanjoareekin ate- · 

rako dira. 

Hc�� IZ H c�� I  
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� SARA 

Presoak Euskal Herrirat ekarriak 
izan daitezen galdatu zen plazan 
Abenduaren 3ko ekitaldian berrogeita hamar lagun bildu ziren 

ANA MARI, MARTINE ETA FRED 

Joan den abenduaren 
3an Euskal Herriko ber
tze toki ainitzetan be
zala, Sara eta inguruko 
herrietako 50 bat lagun 
bildu ziren plazan, eus
k a l  p r e s o a k  E u s k a l  
Herrirat ekarriak izan 
dai tezen galdatzeko.  
O r h o i t u  b e h a r d a  
B ixente Garcia sarata
rra beti preso atxikia de
la, eta ondoko herrietan 
ere kasu berberean di
ren presuna frango ba
dela, atxilotua izan den 
azkena Aratz Gomez az
kaindarra delarik. 

Agerraldiaren ondo
tik, hurbildu diren gu
zieri jateko eta edateko 
e s k a i n i a  i z a n  z a i e  
Gaztetxean, nolabaite
ko berotasuna ekartze
ko abenduko gau hotz 
hari . B ertzalde, gan den 
urtean bezala,  Zuga
rramurdiko eta Sarako 
biztanleak elgarretara
tze baterat gomit dira, 
heldu den abenduaren 
3 1  n, gaueko 8etan, pre
soekiko elkartasunaren 
erakusteko besta garai 
horretan. 

Telethon 
Telethon miopatiari 

buruzko ikerlanen sus
t e n g a t z e  k an p a i n ak 
abenduaren 4an izan 
zuen bere eguna herrian. 
9443 '45 l ibera bildu zi
r e n  e g u n  h o rt a n . 
Eskerrak parte hartu du
ten guziei. 

Euskal Herriko esku 
huskako pilota 
txapelketa 

Esku huskako Euskal 
Herriko pilota txapel
ketako kanporaketak 

Berrogeita hamar urteak ospatuz 
Bernadette Amorenak eta Pierre Behoteguik antolaturik, a.zi laren 2 l ean, 
1 949 eta 1 950 urtean sortutako saratarrek horien 50 urteak ospatu zituz
ten .  Etienne Pikasarrik alaitutako bazkari baten inguruan Pullman ostatuan 
bildu ziren. Nahiz argazkian ez agertu, bakoitza bere emazte edo senarra
rekin gonbidatua zen. Zorionak eta segi hola, bakarrik mende erdia bete 
duzue eta! 

i r a g a n  d i r a  E u s k a l  Berra eta Tito Mariluz. nean ikusten ahalko du-
Herriko Ligak antola- 2. mailan: Ramuntxo te nola konpaktuan gra-
turik. Errandonea eta Mattin batuak diren argazkiak 

Sarako Izarra bata- Jeanena. Kristof Saint lortzen ahal diren (bai 
suneko ordezkari fran- Jean eta Frederik B arre- irudi, bai kolore . . .  ) es-
go baldin baziren ere, netxe. 3. mailan: Panpi tanpa bihurtzeko. 
bakarrik bikote batek du Elizalde eta li'iaki Ara-
final laurdenetarako to- mendi. Pello Arotzarena Frantziako XXXVlll. 

kia erdietsi: artekoetan eta M ixel Dibar. mus txapelketa 
ari diren Xabi Errando- Herriko Etxean 
nea eta Patrik Mariluz. Mikel Dalbret U rtarr i l aren  7 a n ,  
Ondorioz, Frantziako margolariaren arratseko 8ak eta erdie-
Xapelgoan parte har- lanak Ciernikan tan, Frantziako 38 .  mus 
tzen ahalko dute. Arte- Abenduaren 22tik ur- txapelketako kanpora-
koetan ere ari z i re n  tarrilaren 1 5a ai1e Mikel k e t a k  h a s i k o  d i r a  
Xabier Joanena eta Xan Dalbret herriko margo- Herriko Etxeko ed ante-
Urbistondo aldiz, kan- !ariak erakusketa es- gian. Lau astez iraunen 
poan gelditu dira final kainiko du B izkaiako duen lehiaketa huntan 
zortzietan. Gauza bera Gernika hirian. Estanpa parte hartzeko de i  tu  
gertatu zaiote Seniors- erakusketa izanen da, arratsaldez, abenduaren 
etan aritu diren saratar hala nola margoen erre- 30 arte, 05595425 1 9  
guzi eri. Hauek dira par- produkzioak. Urtarri- zenbakira. Joan den ur-
te hartu duten bikoteak: )aren l Oean, Gernikako tean bezala, 1 20 l ibera 

1 .  m a i l an : M i xe l  Lizeoko ikasleek zuze- balio du izena emateak. 
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m3!F ZUGARRAMURDI 

111. Titiriteroen Topaketa burutuko 
da heldu den udaberrian 
Hori finantziatzeko zenbait ekitaldi prestatu ditu Kisulabe elkarteak 

MARCGARI ETA KORO 

2(000. urteko udabe
rri am I I I .  Tit ir i te roen 
Top:aketa ospatuko de
la  eta hori finantziatze
k o h e l b u r u a r e k i n  
KisL1labe elkaiteak ekin
tza batzuk antolatuko 
ditu. Lehenbizikoa gan 
de abenduaren 4an 
egim zen, Sarako Ban
binok «Trantze Musika>> 
saioa eskeiniz eta aiTa
kas'ta pul l ita lortu zen. 
Helburu berarekin ere, 
K i s u l ab e k o  o s t a t u a  
G a b o n  g a u e a n  e t a  
Urtezahar gauean ede
kitzeko intentzionea da. 

Titiriteroen Topaketa 
K il imi l ikl ik taldearen 
sor tz a i l e  i za n  z i re n  
M i ke l  e ta  Es te faren 
omenez antolatzen da. 

Beheitiko errota 
moldatzen 

Duela berrogei bat 
urte etsi eta geroztik era
bi l i  gabe egon den be-

Kisulabe elkarteko kideak hasiak dira heldu 
den urteko Titiriteroen Topaketa prestatzen .  

heitiko errotan orain ma- te. Nafarroako Gober-
lobra lanak egin dituz- nuko dirulaguntza es-

� i e .,,. .,,. e .s e .., e 0t 

OSTATU - JATETXEA 
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa 

ARROPA DENDA 

kuratu ondoti k  a tebe
te osoz aritu dira ingu
ruko ote eta larrez gar
bitzen eta presan zego
en lurra pala batez ate
ratzen. Lehengo aldean 
itxura polita hartu du 
orai kanpotik.  Udalak 
errota honentzat bertze 
proiektu bereziak bal
din baditu ere, momen
tuan dirulaguntzen zain 
gelditu beharko dute. 

Urte zaharreko 
afaria Azketan 

Urtea finitzen ari zai
gu eta alde guztietan be
zala hemen ere afari eta 
bestak anto latu d ira .  
Edekiko duen j atetxe 
bakarra Azketa dugu eta 
hemen ia 1 30 lagunek 
izena emana omen du
te. Halere, ondotik an
tolatuta dagoen dan
tzaldia nahi duten guz
tientzat edekia izanen 
da. 

Eguberri on eta 2000. 
urte zoriontsua izan ! 

Gazteendako 
era guzietako 

arropa 

lturriotz Auzoa • ({) 592043 • ORONOZ-MUGAIRI 

JA.IME URRUTIA.2q 
TFN0.5103 12 

ELIZONDO Lanera ko arropa 

ORDOKI LIKeREJU< 
Tel . : 9484534 1 0  
Fax: 948453378 
ARIZKUN 

ERRETEGl1t. 

� BERTIZ 
Bertizko denda 
hartzeko lehiaketa 
zabaldu da 

B e rt i zko Turi smo 
Partzuergoak lehiake
tan atera du Bertizko 
Twismo Bulegoaren on
doan dagoen artisautza 
dendaren adjudikazioa. 
Denda bi urtetarako har
tuko da, heldu den urte 
haseran hasi eta 200 1 . 
urtea akitu arte. Eskain
t z a k  ( eko n o m i koak 
nahiz aktibidadekoak) 
Partzuergoaren bulego
etan aurkeztu beharko 
dira abenduaren 28a bai
no lehen. 

OIHANAREN KUDEAKETAK 
PARKEKO ANIMALIENGAN 
DUEN ERAGINA 
AZTERTUKO DA 

Nafarroako Gober
nuak 6,7 mil ioi pezeta
ko inbertsioa eginen du 
h i ru urtez,  Bert i zko 
Parkeko oihanaren ku
deaketak animaliengan 
duen eragina aztertze
ko eginen den ikerke
tan. Nafarroako Gober
nuak gogoratu duenez, 
gaur egun oihanen ku
deaketa sustengatzeko 
moduko kriterioen ara
bera egiten da. Helburu 
hau lortzeko eginen da 
ikerketa. 

HERRJKOL; 
ETXEKQ , 

EDllNTEGlll 

MAIXAN ETA VERONIQUE 
643 10 SARA • HI. 05 59 54 25 19 

Alberto 
RETEGI 
abokatua 

Altzate 1 7  
BERA 

({) 948  630  763 
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� SENPERE 

RESTAURANT 
MlGUEl 

Ongi zaindutako sukaldaritza 

Menuak aukeran 

MIGUEL JATETXEA 

I bardingo Lepoa 
(() 948 631 209 • BERA 
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Euskalzaleen 
deia plazaratu da 
Aurrekontuen % 1 euskararen alde 
ematea galdegin zaie hautetsiei 

' 

Adin bereko 
jendea biltzeko 
ohitura 
atxikitzen da 
Adi n  bera duen jendea 
biltzen da eta klasetako 
afari ainitz izan da az
kenaldian. Au1ten 30, 50 
eta 66 urte dituztenek el
garrekin afaldu eta me
rnentu goxoa pastu du
te. Argazkia: Studio de la Nivelle 

FRANXK DOLOSOR 

Euskalzaleen de ia  
plazaratu da abendoa
ren 3an, gure mintzai
raren nazioarteko egu
nean. Iparraldeko au
zapez eta hautetsiei gal
degiten zaiote Herriko 
Etxeko aurrekontu ala 
buxetako % l a  euskara
ren alde ematea. «Eus
kara laguntzeko ez da 
ofizialtasunaren beha 
egon behar», diote tal
de berri huntako sor
tzaileek. AEK, euskal 
irratiak eta euskarazko 
erakaskuntza beharden 
beza la  sus tengatzea 
nahi da. 

Euskalzaleen deiak 
oroitarazten du hemen
go haute t s i ek gauza 
frango egin dezaketela 
sail hauetan, zinez nahi 
badute. Herritarren si
natzeak bi ltzen dituzte. 

Seaskaren 30. 
urtemuga ospatuko 
dute ikastolek 

Seaskak 30 urte be
t e t z e n  d i t u  a u r t e n .  
Ikastolen Federazioak 
hainbat besta prestatzen 
ditu urtemuga hau os
patzeko. 

• • •  
K u t x a  K u tx a  Ku tx a  

• • •  
x a  K u t x a  Ku tx a  Ku tx 

• 
K u tx a  

Kidetza berri bati 
7, Portuko Karrika-64700 Hendaia 
Tel .  0559203274Fax 0559203237 

A b e n d o a r e n  9 a n  
Olentzero Eguna izan 
zen Donibane garazin .  
Harat gan ziren Senpe
reko Zaldubi ikastola
koak treinez. Filmaketa 
antzerkia ikusiz, besta 
egun ederra pasa zuten. 

Seaskak ihauteriak 
Donibane Lohizunen 
ospatuko d i t u ,  Herri 
Urratsa Senperen eta 
ekai naren l 7an besta 
handia iragaitekoa da 
Miarritzen,  duela ho
geita hamar urte sortu 
baitzen lehen ikastola 
Lapurdin.  

•!• Accent 
Artisanal 
arti sau erakusketa 
ideki da aintzira al
dean. Eskualdeko 30 
eskulan egilek beren 
obrak erakusten di
tuzte hor asteazke
netik igandera arte. 
Arratsaldeko 3etatik 
7ak arte idekitzen di
tu bere ateak galeria 
hunek. 

•!• Zaldi eta 
pottoka 
ibilaldiak 
proposatzen dituzte 
Donibane Lohizu
neko bide zaharrean . 
Urte osoan idekia da 
jostatze tokia. Xehe
tasunak izateko, dei 
e z a z u e  B r i g i t t e  
(055954507 1 ) .  

•!• lhauteriak 
prestatzen hasiak di
ra zonbait herritar. 
B ilkurak iragaiten di
ra otsai leko b e s t a  
aha l  be z a i n  o n g i  
prestatzeko. 



Mikel Valdes Jorquera eta Jaione 
Zabalo J u a n torena,  M e n da ro e ta  
Ezkrurrakoa, azaroaren 20an. 
Tomas Iturregi Dagerre eta Mirian 
Etxi: e b e r r i a  I ri b a r r e n ,  I ru n a  e t a  
lrunitakoa, azaroaren 20an. 
Alfonso Sanchez Martinez eta Zurifie 
E s t h e r  A t x a  M i n d e g i a ,  J a e n  e t a  
Alnnandozkoa, azaroaren 20an. 
Santiago Ballarena Iturregi eta Nieves 
S a ir r a t e a  G a m i o ,  E l i z o n d o  e t a  
Oromozkoa, azaroaren 29an. 
Ig111acio Zubillaga Ugartemendia eta 
Ainhoa Mitxelena Eskudero, Leitza 
eta Kanadakoa, azaroaren 27an. 
Jose Ignacio Sanchez Campos eta Ma 
Teresa Amada Iiiiguez Hernandez, 
Donostia eta Berakoa, azaroaren 27an. 
Jose Ma Ugalde Ibarburu eta Ma Jose 
Sanz Goia, Berakoak, abenduaren 4an. 
Jean Fram;ois Iri barren eta Christine 
Tairascon, Sara eta Angelukoa, aben
duan. 

Pakita IBARRA 
Sunbilla, 1999-Xll-11 
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ZURE FAMILIAK 
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Saioa Mateorena Zozaia, Leitzakoa, 
azaroaren l 7an. 
Xabier Chouza Blas, Oieregikoa, u1Tia
ren 1 3an. 
Joseba Perez Cueva, Berakoa, azaro
aren 23an. 
Mikel Castillo Graziarena, Berakoa, 
abenduaren 7an. 
Marina Berhau, Sarakoa, abenduaren 
6an. 

Pilar ARIZTEGI AZPIROZ 
Aurtitz, 1999-Xl-24 
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ZURE FAMILIAK 

Egun hauetan gure ondoan 
izan zareten guziei: 

ESKER MILA 

. . . ' 

. . . HERIO ... �A� . . 
. . 

Maria Estela Cuadra Blanco, Elizon
don, azaroaren 22an, 80 urte. 
Doroteo Bidart Jaurena, Erratzukoa, 
azaroaren 26an, 82 urte. 
Felicitas Ignacia Malkorra Otaegi, 
Elizondokoa, azaroaren 26an, 77 urte, 
Feliciano Urtasun Olaiz, Elizondon, 
abenduaren l ean, 88 urte. 
Asier Urrutia Mitxelena, Iruritakoa, 
abenduaren 7an, 8 urte. 
Jose Urrutia Sarratea, Iruritakoa, aben
duaren 7an, 39 urte. 
Natividad Nicolasa Etxarte Kortea, 
Elizondon, abenduaren l Oean, 88 urte. 
D o l o re s  A rg a r a t e  M a r i t o r e n a ,  
Erratzukoa, abenduaren 1 2an, 9 0  urte. 
Evarista Lopez Alvarez, Leitzakoa, 
abenduaren l Oean, 93 urte. 
M a r i a  P i l a r  A r i z t e g i  A z p i ro z ,  
Iturengoa, azaroaren 24an. 
Segunda Sorondo Altzuri, Arantzakoa, 
abenduaren 6an, 92 urte. 
Dolores Argarate, ZugaiTamurdikoa, 
abenduaren 1 2an, 90 urte. 
Eugenio Agirre Telletxea, Berakoa, 
azaroaren 24an. 
J u a n  M a r i  G o i z u rieta A z p i roz,  
Berakoa, azaroai·en 24an, 55 urte. 
Maria Iriarte Uristondo, B erakoa, 
azaroai·en 30ean, 89 urte. 
Jose S a n testeban Goroste rrazu,  
Zubietakoa, abenduaren 4an, 73 urte. 
J e s u s a  G o r o s t e r r a z u  E z k u r r a ,  
Zubietakoa, abenduaren 7an, 98 urte. 
Jean Pierre Dithurbide, Sarakoa, aben
duaren l ean, 93 urte. 
J oset Curutchet, Sarakoa, abenduaren 
4an, 66 urte. 
Jeanne Amestoy, Sarakoa; abendua
ren 1 5ean, 87 urte. 
Bruno Genua Irigoien, Etxalarkoa, 
azaroaren 26an, 5 1  urte. 
Sabina Tomasena Elizalde, Etxalarkoa, 
abenduaren 3an, 88 urte. 

Asier URRUTIA 
MITXELENA 
8 urteko haurra 

� � q- � �  
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Elizondo, 1 999ko abenduaren ?an 
San Francisco Jabier eskolako 

ikasle eta irakasleak 
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AGESTA - ERRANDONEA 
Afizionatu mailan bikote gogorra 
osatzen dute bi aranztarrek. Na
farroako Klub arteko txapelketa 
irabazi zuten bere taldearentzat, 
Iruneko Oberenarentzat. Bakar
kako finala ere elkarren kontra jo
katu zuten etaAnder Agestak i ra
bazi zion Rafa Errandoneari. 

AGINAGA, Mitxel 
Narbarteko kirolariak hirugarren 
urtez segidan irabazi du Nafarro
ako Mendi Duatloi txapelketa. Ca
latayuden azaroaren 28an joka
tutako Espainiako txapelketan me
ritu handiko laugarren postua er
dietsi zuen. 

APEZETXEA, Juantxo 
Munduko Kopan txapeldun suer
tatu da aurten pilotari goizueta
rra, urriaren 1 6an Almerian joka
tutako finalean Ezkurra lapurta
rrari irabazi ondotik. 

AR KISKIL 
Futbol zelai berria estreinatu du-
te Leitzan urriaren 1 6an. 67 milioi 
pezetako aurrekontua izan du .  
Inaugurazio ekitaldian, trafiko is- • 

tripuan hildako liiaki Salbarredi 
«Zili» zuzendaria gogoratu zen. 

ATXA • APEZTEGIA 
Almandozko aurrelariak eta Aur
tizko atzelariak Espainiako! biga
rren mailako txapelketa irabazi zu
ten, hilbeltzaren 31 ko finalean Ha
ritz eta Auxkin seiean utzita. 

ARRAIOZ 
Lehen aldiz Baztan-Errekako la
xoa txapelketa irabazi du Arraio
zek (Saldias-Mortalena-Karrika
buru-Gamio), herriko plazan abuz
tuaren ean JOl<atuta'ko finalean 
Donezteberi 9 eta 8 irabazi on
dotik. rlogeiga re rtea oete du  
aurten txapelketa honek. 

ARRASTUA, Patxi 
Hilbeltzaren 1 Oean Lugoko Friol 
herrian burututako Espainiako oi
lagor ehizi txapelketa i rabazi zuen 
Lesakako ehiztariak Fina setter 
zakurrarekin batera. 

BARAZABAL, Unai 
Caja Rural taldeko txirrindulari az
pi lkuetarrak Oiiatiko proba ira
bazteaz gain, Nafarroako afizio
natu erregu larrenari emandako 
saria eskuratu du  denboraldi ho
netan. 

BAZTAN 
Futbol talde nagusia Hirugarren 
mailara itzultzea lortu du, Promo
zioan Errioxako Agoncillo taldea 
gainditu ondotik. Hau idazterako
an azken postuan daude, baina 
maila mantentzeko itxaropena ez 
dute galdu. 

CABEZA, Udane 
Gipuzkoako eskolarteko igeri es
tilo orotako txapelketan garaile 
izan zen alebin mailan 1 2  urteko 
igerilari leitzarra. 

ERRANDONEA, lnaxio-Javier 
Gazi-gozo u riea izan da bi anaien
tzat. lnaxiok Euskal Herriko es
kuz binakako txapela i rabazi zuen 
Nagorekin bikote eginez. Finale
an 22-1 7 irabazi zioten Berasalu
ze V l l l  eta Belokiri.Binakako lau
garren txapela da lnaxiorentzat. 
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Lau lerdiko txapelketan ere eder
ki ibili da. Javier anai gazteari, al
diz, kontratoa ez dio berritu Ase
garcek. 

ETXEGARAI, Fernando 
Beratar hau Nafarroako txapel
dun suertatu da bere herriko bes
tetan jokatu zen Nafarroako kox
kor-biltze txapelketan. Euskal He
rrikoan hirugarrena izan da eta 
Nafarroako errekorren jaialdian, 
markatik bortz segundura gelditu 
da. 

EUGI, Eduardo 
Azken hiru urteetan bezala, I gan
tziko kirolariak irabazi du Nafa
rroako lasto altxatze txapelketa. 
Zazpi finalistetatik bortz igantzia
rrak ziren. Getxon egindako he
rrialde arteko txapelketan hogei
ta bat jasoaldi egin zituen, Eus
kal Herriko errekor berria ezarriz. 

EZKURRA, Koteto 
Bosgarren urtez segidan Bingo
Londres erremonte txapelketa i ra
bazi du  Doneztebeko aurrelariak, 
finalean Jon Eizagirre zarauzta
rrari 35-31 irabazi ondotik. Inork 
lortu ez zuen marka erdietsi du  
Katetok, bakarkako bosgarren txa
pel honekin. 

FAGOAGA, Jone 
Espainiako Autonomia arteko San 
Huberto Ehizi txapelketa irabazi 
du Asturiasen, J .B. pointer zaku
rrarekin. Bera zen partehartzaile 
gazteena -1 5 urte- eta emaku
me bakarra. Munduko Emaku
meen arteko txapelketan seiga
rrena izan da Italian. 

GASHERBRUM-11 
Izen arraro hori ezagun egin zai
gu udaberrian. 8.035 metro dituen 
Pakistango mendi honetara igai
tea lortu zuen Savera Group Bor
tzirietako espedizioak: Ana La
rretxea aranztarra eta Xabier Zu
bieta, Sabino Korta, Patxi Pika-



bea eta Luis Mari Pikabea bera
tarrak. Zortzi mila metroak gain
ditzea lortu duen eskualdeko le
hen espedizioa izan da Agerra 
Mendi taldekoa. Uztailaren 9an 
lortu zuten gailurra egitea Sabi
no, Xabier eta Luis Marik. Uztai
laren 21 ean onienaldia jaso zu
ten Sondikako aireportuan eta 
Agerra mendi taldearen egoitzan. 

GURE TXOKOA 
Berako futbol talde nagusiak Gi
puzkoako Erregionaleko bigarren 
mailatik lehendabizikora igaitea 
lortu du. Neskak ederki ibili dira 
Maila Nazionalean, baina auni
tzek taldea utzi behar zutela eta, 
uko egin diote kategoriari. 

I 

IPARRAGIRRE, liiaki 
ASPE enpresarekin bi urterako 
kontratua sinatu ondotik, abuz
tuaren 11 n egin du debuta profe-

sionaletan Leitzako atzelariak. Be
rraondorekin batera zortzi lantu
tan utzi zituen Haritz eta Milikua. 

L 
LARRETXEA, Asier-Donato-Patxi 
Aurten ez da Donatoren urtea izan, 
lesio baten ondorioz ez baitu par
te hartu Nafarroa eta Euskal He
rriko txapelketetan .  Patxi anaiak 
Nafarroako errekor berri bat eza
rri zuen Betelun 1 00 kiloko txin
gekin 80 metro egin ondotik. Ho
nen semeak, Asierrek, aizkoran 
debuta egin du 1 6  urterekin, Na
farroako hirugarren mailako eta 
Euskal Herriko jubenil mailako txa
pelketetan parte hartuz. 

LUJANBIO, Amaia 
Korrikalari goizuetarrak denbo
raldi borobila osatu du. Jubenil 
mailan Nafarroa, Euskadi eta Es
painiako txapelduna izan da, Na
farroako kros txapeldun junior mai
lan eta 3.000 metroko Euskadiko 
txapeldun pista estalian. Azken 
proba honetan gainera, Nafarro
ako junior mailako errekorra ho
betu zuen ( 1 0' 1 8") . 

MINDEGIA, Mikel 
Hori da hori urtea Mindegia «Za
harrak» egin duena! 50 u rte be
tetzearekin batera, Ezkurrakoa bi
garrena izan zen Euskal Herriko 
aizkolari txapelketan Olasagasti
ri ederki estutu eta gero. Urrezko 
Aizkoran ere itxura ederra eman 
zuen, baina lesio baten ondorioz 
ezin izan zuen finalean sartu. 50 
kanaerdiko moztu zituen Tolosan 
eta denboraldia borobiltzeko Na- · 

!arroako txapela jantzi zuen Do
neztebeko feria egunean. 

/ Mikel 
,..,,,. MINDEGI(' 

0 
OLAIZOLA, Aimar-Asier 
Gazteenak bigarren mailako es
kuz banakako Espainiako txapel
keta irabazi du, finalean Hirigoie
ni irabazi ondotik. Donostia Hiria 
txapelketan ere irabazle suertatu 
zen, Aitor Elkororekin bikote egi
nez. Atzelari bera izan zuen Asier 
anai zaharrak, Espain iako txa
pelketa irabazteko. Finalean 22-
1 5  irabazi zioten Mikel Gofii eta 
Zezeagari. 

p 

PERUGORRIA, Gui l lermo 
Errege egunean erremontelari pro
fesional gisara debuta egin zuen 
Berako Leku-Eder baserriko au
rrelariak. Herriko Joseba lturral
de gibelean lagun zuela jokatu 
zuen lehendabiziko partidua. 

PERURENA, liiaki-lnaxio 
Aitak, Nafarroako Kirol Merituari 
emandako Urrezko Domina jaso 
du. l naxio semea ere harri jaso
tzeari lotu zaio eta Betelun egin
dako marken jaialdian, zazpi al
txaldi eman zizkion 1 25 kiloko ha
rri bolari. 

s 
SARALEGI, Nartxi 
Kirolak aurten ekarri digun berri
rik mingarriena Nartxi Saralegiren 
heriotza izan da. I railaren 1 3an 
izandako auto istripu baten on
dorioz hi l zen, 39 urte zituela. He
rri kirolari lotutako familian, sei 

Nart . 
SA�GI  

anai-arreben artean bigarrena zen 
Nartxi. Altueran aizkoran aritzeaz 
gain ,  Mikel anaiaren ordezkaria 
eta laguntzailea zen. Bere ome
nez, harrijasotze sariketa antola
tu da aurten lehen aldiz. 

SOKATIRA 
Areso eta Lesakako Beti Gazte
ko taldeek berri onak ekarri dituzte 
aurten. Nafarroako txapel guziak 
bien artean banatu zituzten eta 
Euskal Herriko txapel guziakAre
sorentzat izan ziren. lrlandakoCar
low herrian jokatutako Munduko 
txapelketan berriz, Beti Gaztek 
560 kilotan klub arteko txapeldun 
izatea lortu zuen eta 600 kilotan 
brontzezko dqmina etxeratu zuen. 
Aresok herrialde arteko 600 kilo
tan urrezko domina eskuratu zuen 
Euskal Herriarentzat. 560 kiloko
an finalera ailegatu baziren ere 
Ingalaterran kontra galdu zuten. 
Klub arteko txapelketan b ron
tzezko domina erdietsi zuten, 560 
kiloko kategorian. 

VILA, Patxi 
Caja Rural afizionatu taldean ari 
den txirrindulari beratarra Nafa
rroako Itzuliko podiumera igo zen 
hirugarren postuan, bere lehen 
parte hartzean. Nafarrik onena ere 
23 urteko beratarra izan zen. 
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TELEBISTAKO TXOKOA BASERRIA 

EGUBERRIAK 

t Abenduaren 25ean 
Olentzero egunean he
rri guzietan kantatzera 
ateratzen d i ra lagun tal
deak.  

ttipi-ttapa telebista � 
t 

t Abenduaren 3 1  
Urtezahar eguna. 

l:{·WflmiJ.U[.1·1:W 
BERA 
t Ortziralero Mukixu 
zubian ,  arratseko 
Setan ,  presoen aldeko 
enkartelada . BATERAk 
antolatua . Eguberrietan 
ekita ld i  berexi gehiago 
izanen di ra .  

SARA 
t Abenduaren 3 1  n 
Arratseko Setan ,  preso
ekin e lka rtasuna adie
razteko elgarretaratzea 
eginen dute saratar eta 
zugorramurdiarrek. 

TXAPELKETAK 

SARA 
t Urtarrilaren 7an 
arratseko S , 30etan ,  
Frantziako 3S .  Mus 
Txapelketa . Herriko 
Etxeko edantegian .  

AFARIAK 

ZUGARRAMURDI 
t Abenduaren 31 n 
Urtezaharreko afaria 
Azketa jatetxeon .  On
dotik dantzaldia . 

ERAKUSKETA 

SENPERE 
t Artisau erakusketa 
Eskualdeko 30 eskulan
g i leren obrak i kusgai 
Senpereko a in tziran .  
Asteazkeneitk igande
ra , arratsaldeko 3etatik 
7ak arte. 

1 1 :00 

1 3 :00 

1 7 00 

2 1  00 
2 1  30 
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ASTElEHENA ASTEARTEA 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J 
Herriz-herri lmro. Jokoa Solas 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J 
Herriz-herri (""PJ Jokoa Solas 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J 
Herriz-herri (""PJ Jokoa Solas 

Berriak Berriak 

Jokoa Solas Laburmetraiak 

ASTEAZKENA ORTZEGUNA ORTZIRAlA 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J Berriak (emp.J 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J Berriak (emp.J 

Berriak (emp.J Berriak (emp.J Berriak (emp.J 

Berriak Berriak Berriak 

Zuzenean Herriz-herri 

•:• .ZERRIKIA •:• 

• Zerrikumea (20 ki lokoa) : 4.000 
pta . 
• Zerri gizena (95- 1 00): 1 20 pta/ki
loa. 
• Zerramak: 80-85 pta/kiloa, 
bizirik. 

•:• BEHIKIA •:• 

• Aretze gizenak: 
• ldixkoak: Pta/kg. Kanal 
Extra . . . . . . . . . . . . . . .  560 
l . koa . . . . . . . . . .540 
2 . koa . . . . . . . . . . . . . .  5 20 
• Urruxak: Pta/kg. Kanal 
Extra . . . . . . . . . . . . . . .  570 
l . koa . . . . . . . . . . . . . .  550 
2 . koa . . . . . . . . . . . . .  530 
Oharra Prezio hauek 300-340 Kg . 
kanalean dauzkaten idixko eta 200-
250 kg . d ituzten urruxentzako. 
• Aretze ttikiak 
( 1 5  egun ingurukoak) 
Nabarrak: urruxak 1 5 .000 eta idix
koak 27.000-30.000 Pta . 
Mestizoak: urruxak 32 OOO eta id ix
koak 42.000 Pta . 
Behi zaharrak: 
Behi nabar gizena : 350 Pta /Kg . 
Kanal .  Behi gorri ona 380 Pta /Kg . 
Kanoi. 

DATU ITURRIA: EHNE-NAFARROA 
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JAKIN BEHARREKOAK 

Euroari buruzko 
galdemoduak 
ZER EGIN BEHAR DUf PEZUAK EU• 
R01AN A1DA7ZEKO? 

Pezetak eurotara pasatze
ko zati 1 66,386 egin behar 
da. Gero borobiltze erregela
ren arabera aterako da emai
tza (horretarako hirugarren 
dezimalari begiratzen zaio: 4 
edo guttiago baldin bada ez 
du kontatzen, bainan 5tik goi
tikoa baldin bada bigarren de
zi rnalari bat gehitzen zaio). 

Edozein kantitate eurotan 
idazteko beharrezkoa da bi 
dezimal jartzea. 
ZElt EGIN EUROAK PEZErAfAN Al• 
DA1ZEKO? 

fACS .UL 

€euro 

500 � 
s • ·· 
FACS1MR. 

�€9urd 

Alderantziz. 1 66,386rekin 
biderkatu behar da. Pezetak 
ez dira dezimalekin erabil
tzen, baina dezimalekin boro
biltze erregela berdina era
biltzen da. 

Eurotan izanen diren bilete haundi eta ttikienak. 

fRANSIZIO EPEAN GAUDELARIK 
A1ERA1ZEN AHALKO D17U7 PEZE• 
fAK KU7JCAZAIN AU10MA11K011K 
KON1UA EUR01AN IZAN ARREN? 

Edozein kantitate 
eurotan idazteko 

beharrezkoa izanen da 
bi dezimal jartzea. 

Bai. Orain arte bezala era
biltzen ahalko duzu kutxa
zain automatikoa. Pezetak es
katuz gero pezetak emanen 
dizkizu, baina zure kontuan 
eragiketak eurotan eginen di
ra, behar den borobiltze eta 

€acci6n 
* e u ro 
� NAFARROAKO 
\::1'..l'� I AURREZKI KUTXA 

rRf' DISKAK 

«Bulun-bulunka» 

Olatz ZUGASTI 

ELKARLANEAN 

Olatz Zugasti hernaniarrak ha
malau sehaska-kanta bildu di
tu disko honetan; l iburu zaha
rretatik ateri ditu batzuk, eta 
Mixel Labegerie eta Etxahun
lruri bezalako kantariei hartu 
dizkie bertzeak. Heietako abes
ti batzuk, gainera, hemen ingu
ruko herrietatik bilduak dira: 
"Haurra egizu lotto lotto" Sun
bil lan ikasi zuen R.M. Azkuek, 
eta "Amaren Xango" izenekoa 
berriz, Aita Donostiak 1 924an 

guzi. Bistan denez, 2002. ur
teko urtarrilaren l a  arte kutxa
zain automatikoek ez dute eu
rorik emanen. 
Noiz KOBRA1ZEN AHALKO DUr 
NERE PEN1SIOA EUR01AN? 

Enpresek, beren langilee
kin ados jarrita, pezetetan zein 
eurotan ordaintzen ahal dizki
ete euren nominak. 2002. ur
teko urtarrilaren l etik aitzi
nera, ordea, nomina guziak 
eurotan beharko dute. 

aditu zuen Saran. 
Dena den, Olatz Zugasti be
rak konposatutako kanta bat 
ere badago tartean, "Abendu
aren hogeian" izenekoa. Zu
gastiren ahots goxoak eta har
paren doinu gardenak samurta
sun berezia ematen diete se
haska-kantei. Bertzalde, aipa
tzekoa da "Lo hadi aingOrua• 
abestian Maddi Oihetiart kanta
ri zuberotarraren ahotsa adi
tzen ahal dugula. 

LEHIAKETAK 

LE ITZA 

t Ipuin lehiaketa La
nak i lbeltzaren 1 2a 
ba ino lehen entregatu 
behar d i ra Maimur edo 
Astiz l iburudendetan .  
Ikus Leitzako berriak .  

ERAKUSKETAK 

B E RA 

t Urtarrilaren 1 Oa 
arte Juan Gorriti a rtis
taren margo eta eskultu
rak ikusga i .  Kultur Etxe
an ,  arratsa ldeko Seta
t ik Setara . Igandetan 
goizeko 1 1  etatik 1 eta
ra . Labiaga ikastolak 
antolatua . 
t Abenduaren 28tik 
urtarrilaren 6ra Men
de honetako beratarren 
argazkiez osatutako 
erakusketa . Antolatzai
le: Lam ixine BAT. 

BOZATE 
' 

t Abenduaren 20tik 
urtarrilaren 6a arte 
Eguberrietako posta len 
erakusketa Gorrienea 
etxean .  Xabier Santxo
tena esku l turg i leak eta 
Bai leko Udalak elkarla
nean antolatu dute era
kusketa hau .  Toki bere
an  Eguberriak Bazta
nen erakusketa ikusga i .  

GUARDIAKO 

BOTIKAK 

1 1 2 Tfnora. deitu behar da 

t Abenduaren 20tik 
26ra Arantza , Donez
tebe, E l izondo ( l turral
de) eta Goizueta . 
t Abenduaren 27tik 
urtarrilaren 2ra Be
ra , Sunbi l la ,  E l izondo 
( Lezaun ) ,  Lei tza eta 
Goizueta . 
t Urtarrilaren 3tik 
9ra Lesaka ,  Sunbi l la ,  
E l izondo ( lturra lde) eta 
Goizueta . 
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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 �orri faxez edo postaz. 

ETXEBIZITZAK 

101 . Saldu 
1 02. Erosi 
103. Errentan emateko 
1 04. Errentan hartzeko 
1 05. Etxe konpartituak 
1 06. Bertzelakoak 

GARAJEAK / LOKALAK 

1 07. Saldu 
108. Erosi 
109. 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 
1 0 1  SALDU 

ADOS 8"1'.J 
IRURITA. 
- Lur eremu 

eraikigarria salgai. 
<O 948 451 841 

LEITZA. Pisu erreformatua 
salgai. '!!' 649 47 66 1 5. 
LEITZA. 1 20 m2ko pisu zo
ragarria salgai. '!!' 948 5 10  
346. 
BERA. 1 1 0  m2ko pisua sal
gai. 3 logela, bi bainu, egon
gela eta sukaldea. Mo
bleztatua . .  '!!' 948 630 946 
(eguerdiko 2etatik aitzin). 
BERA. 1 25 m2kopisuasal
gai. 3 logela, bi bainu, egon
gela eta sukaldea. '!!' 609 
402 443. 

zein erraza den 948631188 zure anuntzioa Hegoaldetik �eitzeko 

h . lparra/det1k 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 

ETXEBIZITZAK 

1 02 EROSI 

ADOS E{(;j 
- Eskaera haundia 
dagoenez, bor
dak, baserriak, 
lur-eremuak, 
bajerak etab. 
erosi nahi dira. 

<() 948 451 841 

ETXEBIZITZAK 

1 04 ERRENTAN HARTU 

LEITZA. Pisu ttiki bat har
tuko nuke errentan. Ahal 
den merkeena eta mo
bleztatu gabea hobe. '!!' 948 
6 1 0  891 .  

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

LURRAK/ORUBEAK 

1 07 SALDU 

LESAKA. Lur-azpiko ba
jera errentan emanen nu
ke Bittiria karrikan. '!!' 948 
630786. 
BERA. Alkaiagako tunela
ren ondoan lur-eremu erai
kigarria salgai. '!!' 948 630 
589. 

301 ESKARIAK 

28 urteko gazte bat es
kaintzen da edozein lane
tan aritzeko. '!!' 948 630 726. 
Esperientziadun andreak 
haurrak edo adineko jen
dea zaintzeko eskaintzen 
du bere burua. '!!' 948 631 
1 37. 

301 . Eskariak 
302. Eskaintzak 

302 ESKAINTZAK 

Bi ltegian lan egiteko jen
dea behar dugu. '!!' 948631 
394. 
Ostalaritzan lan egiteko 
jendea behar dugu. Aste
buruetan. '!!' 943 492 6 13. 

MOTORRA 

501 SALEROSKETAK 

Golf GTI salgai. Egoera 
onean eta merke. Extra as
korekin. '!!' 948 452 314. 
Karabana bat salgai Goizu
etan, abantzea, kanpoko 
sukaldea eta karparekin. '!!' 
948 5 14  061 . 
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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 

MOTORRA 

502 TAILERRAK 

MENDAUR MOTOR 
t 948 450333 • DONEZTEBE 
Bigarren eskuko kotxeak: 

Peugeot 205 eta 306 TD, 
Defender, Twingo berri bat, 

Ama GSI, Clio D. 

Suzukiak aukeran 

BOAN �TAILERRA �CITROEN Banatzailea 

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA 

'!!' 948 63 06 23 • BERA 

• BERABI tailerrak 
!ll 948 63 1 44S•BERA 

Citroen C-25 D, Ford 
Mondeo TD, Nissan Vanette, 
Discovery 2.5 TD luxuzkoa. 

ETORRI NISSAN PRIMERA 
BERRIA IKUSTERA 



rUBllZITATcA 
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ANIMALIAK 

601 OPARITZEKO 

Collie txakurkumeak opa
ritzeko. '!l' 948 453 1 1 0. 

ANIMALIAK 

602 SALEROSKETAK 

Sabueso arrazako 7 ehizi 
zakur salgai. Hilabete bat 
dute. '!l' 948 630 288. 
15 ardiren deretxoak sal
gai. '!l' 948 451 696 (goi
zeko 9etatik 9,30etara). 
20 ardi ernari salgai, eu
ren deretxoekin. '!l' 948 637 
285 (9etatik aitzinera). 
Setter zakurkumeak sal
gai. Arraza onekoak. Dei
tu arratsetan. '!l' 948 635 
097 (Etxalar). 
Leitzalarrea mendiko zerri
ak salgai. Ezkur, gaztain 
eta artoarekin gizenduak. 
Nahi diren pisukoak. Ba
daude txakurkumeak ere. 
'!l' 948 5 1 0  669. 

70 ardi salgai, beren dere
txoekin. Asto bat ere bai. '!l' 
948 637 468. 
Bi haragitarako behiren de
retxoak erosiko nituzke. 'll' 
948 637 378. 

DENETARIK 

702 SALEROSKETAK 

Haritz amerikano plantak 
sa lga i .  '!l' 948 450 888 
(eguerdi eta arratsetan). 
Haritz amerikano plantak 
salgai. '!l' 948 450771 . 
Aleazioko l lantak salgai. 
3 maki lekoak, 1 4"koak. 
50.000 pta. '!l' 948 631 436 
edo 656 722 7 1 9  (Asier, 
eguerditan). 
Zaldiarendako karroa sal
gai, baita zaldiaren gaine
ko tresnak ere. '!l' 948 637 
9 10. 
1 00 litroko esne tankea 
salgai. '!l' 948 637 91 O. 

Sunbillan eltzaur plantak 
saltzeko. 'll' 948 450 974 
(deitu eguerditan eta arrats 
partean). 

Bigarren eskuko mobleak 
salgai. '!l' 00 33 559 54 07 
00. 
Mossey Ferguson trakto
rea salgai, bere sarde al
txatzailearekin. 87. urtekoa 
daeta5.500orduditu. Ego
era onean. '!l' 00 33 559 54 
3377 (Benat). 

HARREMANAK 

801 AGURRAK 

Oronozko Miren Gori iri zo
rionak abenduaren 1 3an 
15 u rte bete dituelako. Zo
rionak zure lagunen parte
tik. 
Erratzuko Patriri: name ni
nero: ja, ja. Latigo pullite. 
Vencomi. Zorionak aben
duaren 1 Oean taitantos be
tetzen dituzulako. 

Herriko ofiziale, 
lantegi , denda, 

ostalari eta 
profesionalen 

telefonoak 
Liburu hau heldu den urte hasieran banatuko da 

TIIPl-TIAPArekin batera etxe guztietara. Hortaz, 

joan den urteko TELEFONO GIDAn zure te lefonoa 

ez bazen agertu , edo aurten te lefono eta 

helbide berriak bald in bad ituzu , deitu lehenbailehen. 

� URTEBETETZEAK 

Unai Loiarte Amaia Elkoko (Nevada) 
otxandorenak Altzuguren Michele Igoak 
2 urte beteko ditu Mitxelena abenduaren 26an 
abenduaren l Ban. beratarrak 6 urte beteko ditu 5 urte. 
Zorionak eta muxu beteko ditu Zorionak Lesakako 
haundi bat Leiaako urtarrilaren 1 9an. familiaren partetik. 
familiaren partetik. Zorionak aua. ama 

eta Ainhoaren 
partetik. 

La Asturiana 

Jaime Urrutia, 'lt 948 580 013 
ELIZONDO 

ostatu• jatetxea 

Tfnoa: 948 58 04 63 
Santiago 51 ,  ELIZONDO 

,� ··-
• H.m'<D claialt· glu>ld. 
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rer URTEBETETZEAK 
Argazkiak berreskuratzeko, bidali sobrea zure helbidearekin. 

Avelina Maya Juankorena eta Ainara Vila Jaione Estitxu 
Jesus Migueltorena Mitxelena Rodriguez Pinatxo 
Andiarenak abenduaren 3 eta 25ean irundarrak 19 urte Etxepare Olaziregi 
bete dituzte urteak. Zorionak eta muxu beteko ditu lesakarrak 4 urte beratarrak 12 urte 
haundi bat Jon eta familiaren partetik. abenduaren 4an. beteko ditu beteko ditu 

Zorionak Igantziko abenduaren 4an. abenduaren 1 1  n. 
amatxi, izeba eta Zorionak! Zorionak ltziarren 
osabaren partetik. partetik. 

Imanol eta Ane etxalartarrek Joseba Mari· Faustino Maite Sanz 
abenduaren 10 eta 20an bete dituzte ezkurrena Echave Lade· Ganboa 
urteak.Aunitz urtez Xabierren partetik. Apeztegiak ra zugarramurdi- beratarrak 46 urte 

urtea beteko du arrak 36 urte bete bete ditu 

abenduaren 1 1  n. ditu abenduaren abenduaren 4an. 

Zorionak aita, ama 3an. Zorionak Jose Zorionak Jone, 

eta zure familiaren Mari eta Jaione Jose Mari eta 

partetik. iloben partetik. Jaioneren partetik. 

Ainhoa Altzu· Zorionak Nir-iiir· Etxalarko besr.i- Zorionak Urri! Mokosaaa! 
guren Mitxele· eri bere urtebete· zale haundienari zo· Orain bezala jarrai Zorionak eta urte 
na beratarrak tzea azaroaren l 9an rionak! Abenduaren dezazula espero du- askotarako. Klinesak 
abenduaren 19an J izan delako. Espero 1 Oean urteak egin gu, ez aldatu' Kontuz oparitu behar 
urte bete ditu. dugu zure egunean ditu-eta. lasai, orain- behatz horrekin, do· dizkizugu, ala! 
Zorionak atta, ama hain muturbeltz ez dik ez dugu intentzi· nutsak ezin garraiatu Komando Xaaaa . . .  
eta Am�aren egotea. Xapo1 orik bestak alde ba- ibiliko zara eta. 
partetik. Kuadrila. tera uzteko.Koadrila. Txina eta Rubia. 

Itxasne Manex Zapiain Andrea Calvo Doneztebeko Jose Diego Sarratea 
Otxoteko Abuin beratarrak Martinez Madril· Arregi eta Gorka Sarratea 
Abuin lesakarrak 2 urte beteko ditu darrak 2 urte bete· Arregi aita-semeak abenduaren 4an bete 
9 urte bete ditu abenduaren 22an. ko ditu abenduaren rituzten. Zorionak eta muxu haundi bana 
abendu;ren 14an. Zorionak Pottolon- 3 1  n. Berako izeba familia guzia;en partetik. 
Zorionak atta, ama tzio, Lesakako lehen- Maiteren partetik Ongi portatu gero! 
eta Jonen partetik. gusuen partetik. zorionak eta muxu 

haundi bat Pottoki!! 

Joseba Agirre Saldiasko M• Je· Maialen Mike· Ana igantziarra: Julen Galaiiena 
Otxoteko sus Baleztenak tarena Bengo· abenduaren 20an ur- Otxandorenak 
irundarrak urtea urtarrilaren 6an be- etxea beratarrak tik betetzen ttunela abenduaren 31 n 

bete du abenduaren teko ditu urteak. 6 urte beteko ditu ta, Urte Berri Egun· beteko ditu 4 urte. 
San. Zorionak eta Zorionak familiaren, abenduaren 31 n. ko eizan fundauntua Zorionak etxeko 

muxu haundi bat iloben eta bereriki Zorionak atta, ama resakan kontrako gurien partetik. 

familiaren partetik. Txoporroren parte· eta Iratxeren belar hori plantatze· 
tik. Besarkada bat partetik. ko. Kuadrila. 
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Ibai lribarren 
Larretxea 
urroztarrak 4 urte 
beteko ditu 
abenduaren 23an. 
Zorionak potxolo, 
zure familiaren 
partetik. 

Jose Mari 
Echave Sanz 
beratarrak 8 urte 
bete ditu abendu-
aren 7an. Zorionak 
lehengusu, guraso 
eta Jaioneren 
partetik. 

Zorionak Boom ... 
txapeldun' Abendu· 
aren San baita bere 
urtebetetze eguna. 
Noizko hurrengo 
jokaldia (denak 
batera)! B.G.-n 
fansak. 

Jose Luis An· 
txorenak abendu-
aren J 1 n beteko 
ditu urteak.Aunitz 
urtez bere famili eta 
berexiki bere sei 
iloben partetik. 
Muxu haundi bat 

Joritz 
Oiartzabal 
Ceballosek 
abenduaren 24an 6 
urte beteko ditu. 
Zorionak aita, ama, 
Aintzane eta familia 
osoaren partetik. 

OHARRA: 
Argazki bakoitzarekin batera 35 Plako 15 seilu 

igorri behar duzue. Gainerakoan ez dira argitaratuko. • 

_Argazkia itzultzea nahi baduzue sobre bat eta helbidea bidali. 

Jon Zabaleta Joseba lxaxkun Raquel Fago· 
leitzarrari zorionak Oiartzun Leizak aga Etxarte 
eta musu bat leitzarrari zorionak abenduaren Sean lesakarrak 1 1  urte 
familiaren partetik, eta musu bat bete ditu urteak. bete ditu 
abenduaren 3 1  n familiaren parteri, Zorionak Naroa abenduaren l 3an. 
bere 12. abenduaren l 2an eta honen Zorionak familiaren 
urtebetetzea 1 1  urte e�n familiaren partetik. partetik. 
ospatzen duelako. dituelako. Aupa trikitilari! 

Santiago de Chile- Joseba Seis· liiigo Vicente 
ko Benigna dedos La· Arretxea Seisdedos 
Etxeberrik rrainzar lesa- Garate Curto lesakarrak 
abenduaren l 2an karrak 4 urte bete lesakarrak 32 urte beteko 
urteak bete ditu. ditu abenduaren urtarrilaren 22an ditu urtarrilaren 
Zorionak seme- l 2an. Zorionak beteko ditu 3 urte. l Sean. Zorionak 
alaba eta iloben guraso, anai eta Zorionak aita eta lagunen eta 
partetik. Isabelen partetik. amaren partetik. familiaren partetik. 

Zorionak Marie· Estitxu Martina Ba· Garazi Mutu· 
ta! Abenduaren IQ. Elgorriaga !eztena donezte· berria lrazoki 
ean urteak betetzen lesakarrak barrak urteak bete donostiarrak 5 
dituelako. Ez uste azaroaren 29an ditu abenduaren a. urte bete ditu 
Legasara joateagatik bete ditu 15 urte. an.Aunitz urtez eta abenduaren 21 ean. 
gutaz libratuko zare- Zorionak zure besarkada bat sena- Zorionak printze· 
nik. Etxalar eta lagunen partetik. rra, seme-alaba eta sa! Osaba Gorri 
Lesakako lagunak. Al.5.1. ilobaren partetik. eta Lurdes. 

Ander Abuin Alejandro Imanol De Ru· Joseba Pika· 
Yepes lesa��rrak lesai<arrak 34 urte eda Goiii lesa- bea eta Imanol 
abenduaren 31 n 6 bete ditu karrak urtarrilaren De Ruedak ur. 
urte bete ditu. abenduaren 26an. 4an beteko ditu J tarrilaren 3 eta 4-
Zorionak Alex, Zorionak Alex, urte. Zorionak eta an beteko dituue 
Benatatta eta Ander eta Benaten besarkada bat 15 eta J urte. 
amaren partetik. partetik. gurasoen partetik. Doneztebe eta 

Aupa potxolete! Lesakako familiak. 

Beiiat Iturria Juan Jesus Telletxea eta Begoiia Pablo 
Cuartero Anzizar lesakarrek urteak beteko Mendiburu 24 
beratarrak dituzte abenduaren 18 eta 27an. urte bete ondoren 
abenduaren 2Jan Zorionak beren bi seme Aria eta lkerren zure gorputzak 
10 urte bete ditu. partetik. marixa gehiago 
Zorionak familiaren eskatzen du.Aupa 
partetik. Poi! Triputxingo 

kuadrila. 
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