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Bixente Maritxular 
Sarako gozogilea 
Duela hiru urte Euskal Pastiza
ren Museoa zabaldu zuen Hara
nea baserrian eta orai Eguzkia 
kalitateko euskal pastizaren el
kartean �artu da Bixente. 

Txarutakoak 
berriz txapeldun 
Gan den urtean bezalaxe, Baz
tan eta Malerrekako pilotariak bil
tzen dituen Txaruta taldeak Na
farroako Herriarteko pilota txa
pelketa irabazi du. 
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• Duela hiru urte Saran 

Euskal Pastisaren Museoa 

zabaldu zuen Bixente 

Maritxularrek Haranea 

etxean. Orain urrats berri 

bat eman nahirik bertze 15 

gozogilekin batera EGUZKIA, 

kalitateko euskal pastelaren 

elkartea osatu du. 

Kalitateko artisau pastela 

bultzatzea dute helburu. 

• EGUZKIA elkartean ere 

Sarako Arraia hoteleko Jean 

Fagoaga eta Azkaingo 

Goxobateko Battitt lnda 

gozogileek parte hartzen 

dute. ·Hegoaldekoek ere eska 

dezakete elkartean sartzea. 

ttipi-ttapa 

«Euskal pastizaren kalitatea 
segurtatu nahi dugu» 
R akel GONI 

Zer da "Eguzkia"? 

Euskal Pastela egiten dugun 16 go
zogileren elkartea da. Kalitateko pro
duktua egin nahi dugu, geure arba
soek egiten zuten modukora gehien 
hurbiltzeko. Honetarako ingredien
teak ere naturalak behar dute. Erre
zeta orokor bat dago eta egiteko ha
gitz erraza bada ere, gozogile bakoi
tzaren pastela desberdina da. Ma
sak, egosteko denborak edo pro
duktuen kantitateak eragina du az
ken emaitzari. 
Zer dela eta sortzen da "Eguzkia" 

osatzeko beharra? 

Lan honetan urte andana bat era
maten dugunak konturatu ginen Eus
kal Pastela izenarekin edozein gau
za saltzen zela. Artisau eran egin
dako pastelek ez zuten merezi zu
ten onarpena. Bazen ere modu in
dustrialean pastelak egin eta artisau 
eran egindakoak balira bezala sal
tzen zituena. Guzti hau nolabait kon
pondu nahi genuen eta 5 urte eman 
ditugu Eguzkia elkartearen proiek-

«Ez dago Euskal Pastela egiteko 

sekreturik. lngredienteak 

noiz bota jakin behar da» 

tua garatzen. Azkenean duela 3 hi
labete abian jarri dugu elkartea. 
Iparraldeko gozogileak zaudete el

kartean, hegoaldekoak sar dai

tezke? 

Noski baietz. Arau batzuk ditugu eta 
horiek bete beharko lituzke eska
tzaileak. L ehenik jadanik elkartean 
dauden bi gozogileen babesa be
harko du. Ondotik "Jakintsuen Kon

tseiluak" Euskal Pastelak dastatu
ko ditu eta azkenik bere egoitza, la
bea, oro har lantokia legediaren bar
nean dagoen ala ez ikuskatuko da. 
Noiztik dago zabalik Sarako Eus

kal Pastisaren Museoa? 

3 urte bete ditugu eta kontent gau
de jendearen erantzunarekin. Bisi
ta gidatuak egiten ditugu eta lehe
nik jendea zuzenean sukaldera era-

maten dugu dasta ketak egiteko. Eus
kal Pastelak dituen ingredienteak 
dastatzera gonbidatzen ditugu, azu
krea, irina, pasta bera, jakin deza
ten zein den Euskal Pastelaren fun
tsa. Ondotik museoa ikustera era
maten ditugu eta euskal gozogin
tzaren historia azaltzen diegu. Bi
tartean gozogintzan erabiltzen zi
ren tresna zaharrak ikusteko auke
ra dute. Lehenagoko euskal sukal
dean murgiltzen dira bisitariak. 
Zein da Euskal Pastel ona egite

ko sekretua? 

Sekretua da, sekreturik ez dagoe
la. Bisitariei erraten diegu errezeta 
erraza dela: 200gr gurin, 200gr azu
kre kristalizatu, 5gr gatz, 4gorringo 
eta bi arraultze, 400gr irin eta goi
laratxo bat legamia. Barnea bete
tzeko gozogile krema edo gerezi 
marmelada ematen ahal zaio. ln
gredienteak noiz bota ikasi behar 
da bakarrik. Eguzkia elkartea osa
tu genuenean bakoitzak errezeta 
bera erabiliz gure Euskal Pastiza 
egin genuen, orduan guztiak zapo
re ezberdina zutela konturatu ginen! 
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Amaiur Alfaro 

Herri ttikiak gustoko zituen 

eta horrek eraman zuen 

Senperen bizitzera, pozak eta 

tristurak ematen dizkion 

itsasotik hurbil. 

Belan lehiaketetan hastea oso 

zaila izan zen Amaiur 

Alfarorentzat. Kirol hau oso 

garestia da eta ezaguna egin 

zen arte oso zaila egin 

zitzaion Amaiurri laguntza 

ekonomikoak lortzea. 

Abuztuan urteko helbururik 

nagusiena hasiko du marinel 

senpertarrak La Solitaire du 

Figaro lehiaketa. 5 etapa 

betetzen ia hilabete bat 

emanen du Amaiur Alfarok. 

Testua: Rakel Goiii 
Argazkiak: Asier Gogortza 

Senpereko marinel trebea 
Baionan sortu zen Amaiur Alfaro 29 

urteko gaztea eta herri ttikiak maite zi
tuenez Senperera joan zen bizitzera. 
Gurasoak barnealdekoak ditu, Aldude 
eta Urepelekoak, eta beraiei esker be
laren munduan 7-8 urte zituela hasi zen 
udako aktibitate bezala. Horrela, 17 ur
te zituen arte, orduan bela irakasle-la
guntzaile izatea proposatu zioten, eta 
jadanik 12 urte daramatza lan honetan. 
Diplomak pasatu ditu eta azken titulua 
jaso ondotik lehiaketaren mundua eza
gutu du. Honek bere barnean garra sor
tu du eta urte osoa darama honetan mur
gilduta buru belarri. Taldekako txapel
ketetan hasi zen, bikoteka segitu, eta 
orain bakarka ari da. 

FIGARO KLASEA 

Txalupa ainitz badira lehiaketa munduan 
baina Amaiur Alfaro Figaro motako bar
kuan dabil, lehiaketetan denek barku 
berdina eramaten dute eta marinelaren 
trebeziak garrantzi handia du. Laguntza 
ekonomiko handirik ez duenez, bera da 
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prestatzaile, marinel, eta gainontzeko 
lan guztiak egiten dituena. «Kirol oso ga

restia hautatu dut hori segur, nire kontu 

jarri aitzin diru gabe egin nezakeen, as

tebururo lehiaketak badirelako bai he

men inguruan, baita Bretainian ere, eta 
txalupetan beti badute jendearen beha

rra». Ikasten luzaz ibili da baina ez zio
ten uzten erresponsabilitaterik hartzen, 
ez zuen taktikarik erabakitzen ahal. «Errai
ten ahal duzu, parte hartzen ahal duzu, 

baina zure iritziak ez dute balio handi

rik. Bertzalde, gauzak zuk erabakitzen 

dituzunean zerbaitere gaizki ateratzen 

bada, ikasten duzu zergatik gertatzen 

den». Amaiurrentzat zailena hastapen 
hori izan zen. Emaitza egokiak atera
tzen zituela frogatu behar zuen bere la
naren zati handi bat dirua lortzea baita. 

LAGUNTZA EKONOMIKOA 

Aniztan Amaiur Alfarok enpresetara jo 
du esponsoring gisako partaidetza lor
tzera, baina hasieran ezezaguna zenez 
zaila zitzaion horrelako laguntzarik er-

diestea. «Emeki emeki, gero eta erra

zagoa da batez ere emaitza onekin. Ni

re ametsen artean etorkizunean hone

taz bizitzea da». Hiru urte egin ditu lehia-



LA SOLITAIRE DU FIGARO 

ketetan dabilela eta de- tzen zituen aski fite. Hor 
netarik egin du dirua lor
tzeko, t-shirtak edo ka
misetak saldu, lagune
kin bestak antolatu . .. 
Ekain hasieran Uhartz 
enpresa sortu zuen, be
l aren m u n d u an egin 
a postua sendoagoa iza
teko. Laguntzaile nagu
sienen artean honako 
hauek ditu: Hendaiako 
«Sokoa», Mauleko «Ar
tzainak» , ANPA Fran
tziako Alkoholismoaren 
Kontrako Elkartea eta 
Arrosako «Gurea Mo
bleak». Aitzineko urte
an Donibane Lohitzune 
eta Baionako hiriek ere 
laguntza eman zioten. 
«Aurten Senpereko He

rriko Etxeak zerbait 

ematea espero dut» dio. 

BAKARDADEA 

«Jendeak uste du lehia

keta luzea dela baina 

haren barnean hartua 

zirenean ez zara bate

re aspertzen». Hasta
penean barkuak aski 
urrun joaiten zitzaizkio
la aitortu du marinel sen
pertarrak eta bistatik gal-

hasten ziren ainitz gal
dera, aski goiz iritsiko 
zen, lehenak eman zuen 
denboraren ehuneko 
30a lortuko zuen eta 
abar. Bere kezkarik han
diena hori zen, haizea 
kontra bazuen, haize az
karra, itsaso zakarra ba
zegoen, eskuin ezker jo
an behar zuen. Hor ai
nitz sufritu zuen, fisiko
ki batez ere. Jatea be
har-beharrezkoa da eta 
auniztan hain kontzen
tratua dago Amaiur be
re lanean, jatea ere 
ahazten zaiola eta hori 
hagitz arriskutsua da. 
«Memento batzuk de

nentzat berdinak dira: 

haizea ez delarik. Hori 

da marinelen buruaren

tzat zailena, belek jo

tzen dute, kristoren za

rata egiten dute barkuan 

eta zainetarik jartzen za

ra fite. Hori da Kortsi

kara joatean gertatu zai

guna. Gurasoentzat ez 

da batere erreza izan ez 

zutelako mundu hau 

ezagutzen baina orain 

nigan sinisten dute». 

Amai ur Alfaroren hurrengo hel
burua La Solitaire du Figaro lehia
ketan parte hartzea izanen da 
abuztuaren 3tik irailaren 1 era. Fro
ga gogor hau 5 etapatan banatu
ko da. Irteera La Rochellen iza
nen da (Fr) eta handik, Gijon (Esp), 
Saini Quay Portieux (Fr) Dingle 
( Ir i) eta Hendaiatik igaroko da. Fi
sikoki oso prestatua egon behar 
du marinelak denetara 1.744 mi
lia nautiko edo 3.229 kilometro in
guru egiteko egunero.1980an sor
tu zen bakarkako lehiaketa hone
tan indar fisikoa beharrezkoa ba
da ere, indar psikikoa bete bete
an eduki behar dituzte lehi.akide
ek, gogoak ez galtzeko. Ordu ai
nitz dira itsasoaren bakardadean, 
txalupa ttiki batean. Hori dela eta, 
marinelen kuraia azpimarratzekoa 
da. Aurten inoiz egin den etapa
rik luzeena egin beharko dute ma
rinelek, azkenekoa izanen da. 649 
milia izanen ditu eta aipatu beza
la Irlandako hego mendebaldetik, 
Euskal Herriko iparraldera, Hendai
ara iritsi arte. 

EUSKAL MARINELAK 
Euskal Herrian aspaldi arran

tzatik bizi zen jendea eta moto
rerik ez zegoenean, belauntzie
tan ibilki ziren. Hori dela eta, eus
kaldunak marinel handiak izan di
ra beti. Iparraldeko bikingoekin 
izugarrizko harremanak izan zi
tuzten. Gaur egungo itsasontzi ai
nitz ere bikingoen barkuen itxura 
dute, hemengo itsasoetara mol
datuak noski. «Badakit euskal ma

rinelak izigarri famatuak izan di

rela munduan zehar haien eza-

FIGARO KLASEA 

Figaro izeneko txalupa dute lehia
kide guztiek eta denak antzera
koak dira, 9.14 metro luze, 3.20 
metro zabal eta 2.6 tona pisatzen 
dute. Amaiurren figaroak 7 milioi 
pezeta/300.000 libera balio du eta 
kantitate honi lehiaketan, entre
namenduetan eta bertze hainber
tze gauzetan gastatzen dena gehi
tu behar zaio. Belak ere garrantzi 
handia dute, haizearen indarra 
hartzeko. Figaroek oro har dituz
ten belek 115m2 eta 60 m2 dituz
te. Ez da hau Amaiurrek parte har
tuko duen lehiaketa bakarra. Orain 
arte bertzeak bertze Spi Ouest 

Francen, Frantziako L ehiaketan 
eta Transat AGRn egon da. Ge
roztik, behar den esperientzia lor
tuta, La Solitaire du Figaro lehia
ketan bere lana finkatzea eraba
ki du aurten eta hurrengo urtean. 

INFORMAZIO ZUZENA 

Lehiaketa hasi bezain fite infor
mazioa izanen da www.sextan.com 
web orrialdean. 

gutzengatik eta balea arrantza

tzeko erarengatik, gero azken 

mende honetan, motorrak sortu 

ziren eta geroztik marinelek ez 

dute gehiago belarik erabili». Iker
ketak egin ditu euskal marinelen 
hiztegi aberatsa berreskuratzeko. 
Aski zaharra izanik pixkanaka gal
tzen ari da. Belauntziak ere ainitz 
aldatu dira eta horrekin hizkuntza 
ere, hitz batzuk orain ez dira era
biltzen. «Orain ari da berriz ere 

zerbait sortzen, Didier Mundute

gik adibidez horretarako Jan egi

ten du. Pascal Bidegorri izan zen 

iaz La Soilitaire du Figaro iraba

zi zuena: Beraz Euskal Herrian 

belaren munduan ari da zerbait 

mugitzen». Kirol hau gero eta ga
ratuagoa dago, portuak eraikitzen 
dira eta hemendik urte batzueta
ra marinel gehiago egonen dira 
eta euskaraz hitzegileko aukera 
izanen da itsasoan. «Plazer han

diarekin hitzegiten dut euskaraz, 

itsasoan beti badut euskal musi

ka eta haizerik ez dagoenean, ti

ra! kantuz hasten naiz eta horrek 

lasaitzen nau, herrira ekartzen du 

izpiritua eta aintzina segitzeko ku

raia ematen du» akitu du Amaiur 
Alfarok. 
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• GAURKOTASUNEKO GAIA • 

Etxebizitza auniztan ez dago hildakoak 

edukitzeko eta kontserbatzeko toki egokirik 

Nafarroako Funerarien Elkarteak zegoen legea berritzea eskatu zion Osasun Sailari. Zergatiak uga
riak dira. Batetik osasunaren gaia dago, gaur egun etxebizitza askotan ez daude hildakoak eduki
tzeko eta kontserbatzeko toki egokirik. Tenperatura egokia behar da gorpuak usteltzen ez hasteko. 
Gaur egun medikuek ematen dituzten tratamenduek ere ustel keta lasterrago gertatzea egiten dute. 
Bertzalde, etxebizitzak aunitz aldatu dira azken urteotan eta tokia gero eta urriago da gehienetan 
hil kutxa,bat edukitzeko. Funerarien Elkarteak ikusten zuen bigarren arazo nagusia, legez kanpo lan 
egiten dutenen afera da. Oraindik bada Nafarroan zenbait zurgin hil kutxak egiten dituztela legetik 
at, edo kutxak garraiatzen dituztenak edozein ibilgailutan, furgonetetan, kotxe partikularretan eta 
abar. Guzti hau baztertu nahi da eta zerbitzua emateko eskatzen diren betebehar guztia� betetzea 
lortu nahi da. Beilatokiak beharrezkoak dira batez ere 2.000 pertsonatik goiti bizi diren herrietan, bai
na zerbitzua hautazkoa izan behar du eta ez behartua. Gure eskualdean argi dago 30 kilometrota
ra hildakoa eramatea ez dela beti egokiena familiarentzat. Puntu hau proposamen bat izan zen, inoiz 
ez inposaketa bat. Legearen aldetik hutsune handiak zeuden komunitate batetik bertzera, Errioxan 
eskatzen zena Nafarroan ez zuen balio eta Gipuzkoan adibidez, paper ezberdinak aurkeztu behar 
ziren. Guztia bateratzea izan da Elkartearen helburua. 
Beilatokiek gauza on ugari ekarri dituzte gure herrietara. Zerbitzua eskatzen duten familiak beilato
kian jasotzen dituzte bisitak, eta gero, etxera joan daitezke deskantsatzera. Bertzalde hemen ez da
go desberdintasunik aberats eta hainbeste diru ez dutenen artean. Gela guztiak berdinak dira guz
tientzat. Argi dago kultur aldaketa baten barnean sartuak gaudela baina nik uste dut jadanik %90ek 
zerbitzu hau eskatzen dutela. 

Hegoaldean legea aldatzen 
bada segur diru 

kontuengatik dela 

Iparraldean nahi duenak hildakoa bere etxean 
atxekitzen ahal du gau beila egiteko edo nahi 
izanez gero funerarium-etara (beilatokietara) 
eraman dezake. Halere Azkain bezalako herri 
ttipietan gehienak etxeetan ukaitea nahigo du
te, auzoak heldu direlakotz, familikoak ere eta 
denen artean otoitza egiten dute, baita tarteka 
zerbait ere jatera biltzen dira. 
Ez dut uste gure eskualdean hildakoak funera
ruim-etan atxekitzera behartuko gaituztenik. He
goaldean hala egiten badute segur diru kon
tuengatik dela. Hemendik hurbil gero eta kre
matorium edo labe gehiago jartzen ari dira, di
ruak gero eta gehiago agintzen du huntan ere. 
Azkaindarren bat herritik kanpo hilez gero Do
nibane Lohitzunen atxekitzen dute, baina he
rrian bertan bizi bada hemen uzten dute bere 
etxean. Hemen meza sariak ere biltzen dira eta 
guk gehienez 4 meza ematen dizkiegu, gai
nontzeko dirua Belok edo Lazkaoko komen
tuetara igortzen dugu fraideek ere bizi ahal izai
teko. 

Hemen aunitzek hildakoa 
etxean beilatzea nahiago 

izaten dute 

Ez zait batere ongi iruditzen adibidez Zugarra
murdin hildako pertsona bat Elizondora beila
tokira ekartzera behartzea. Halako lege propo
samena egin zion Nafarroako Funerarien El
karteak Gobernuko Osasun Sailari. Hain zuzen 
ere hildakoaren herritik 30 kilometrotara beila
tokia bazegoen gorpua harat eraman beharra. 
Lege hau, batetik gure ohituren aurka doaiela 
uste dut, hemen aunitzek hildakoa etxean bei
latzea nahi izaten dutelako. Bertzalde ekono
mikoki ere gastu handia suposatzen du gorpua 
dagoen herrira joan beharra, agian han lo egi
tera gelditu behar baita. Badakit nire negozio
aren aurka ari naizela baina nahiago dut jen
dearen nahia errespetatzea. Baztango Udalari 
eskatu nion lege proposamen honen aurka egin 
zezan eta baietza eman zidaten. Osasun sai
latik ere erran didate legea ez dela aitzinei ate
rako, baina hala ez bada nik ere legea erres
petatu beharko dut. Askorentzat maite duten 
pertsona hori etxetik kanpo beilatzea gogorra 
da, jendearengan ere pentsatu behar da. 



iritzia • ttipi-ttapa 

• IRAKURLEAK MINTZO • 

Bortzirietako nuaren neurri berri hauek 

Euskara 
azken urte honetan eus-
kararen eta euskaldunon 

Mankomunidadearen aurka gauzatzen ari den 
etengabeko eraso plani-

oharra fikatuaren barne koka-
---

tzen ditugu. Hori dela eta 
Nafarroako Gobernuak Gobernuari adierazi nahi 
irailaren 5eko 154/1994 diogu bere jarrera onar-
Foru Dekretuaren bitar- tezina iruditzen zaigula, 
tez eremu euskaldunean herritarren zerbitzura 
Osasunbideko plantila or- egon beharrean eta be-
ganikoaren zein lanpos- ren eskaerei erantzun be-
tutan behar den euska- harrean, behin eta berriz 
raz jakitea zehaztu zuen. bizkarra ematen ari zai-
Gainerako lanpostueta- gulakoz. 
rako euskara merezi- 2. Gobernutik eta komu-
mendu berezia izanen de- nikabide zenbaitetatik ani-
la ere ezarri zuen. tzetan tranpa egin nahi 
Joan den ekainaren 4ko ·izan digute, alegia, me-
osoko bilkuran, aldiz, Na- diku onaren eta euskal-
farroako Gobernuak arau dunaren artean aukera-
horiek aldatzea erabaki tu beharra. Aitzitik, zera 
zuen, abenduaren 11 ko aldarrikatu nahi dugu: me-
372/2000 Foru Dekretua, diku ona izanen da me-
Nafarroako administrazio dikuntza alorra menpe-
publikoetan euskararen ratzeaz gain, herritarrei 
erabilera arautzen due- behar bezalako zerbitzua 
na, aplikatu nahirik. Ha- emateko gai dena, hau 
la, hemendik aitzinera da, bertzea.k bertze, ber-
eremu euskaldunean takoen hizkuntzan, eus-
euskarak merezimendu karaz, harrera egiteko gai 
gisa zuen balorazio be- dena. Hori dela eta be-
rariazkoa kendu egin du- rretsi nahi dugu euskara 
te eta euskara bertze me- baloratzea ez dela nahi-
rezimendu bat izanen da, koa eta euskaraz jakite-
Europako Batasuneko ak osasun alorreko lan-
gainerako hizkuntzekin postu guztietarako nahi-
batera puntuatuko dena. taezko baldintza izan be-
Gertaera honen aitzine- har duela. 
an, Bortzirietako Euska- 3. Anitzetan entzun du-
ra Mankomunidadeakze- gu Nafarroako Gober-
ra adierazi nahi du: nuaren ahotik, euskaraz 
1. Nafarroako Gober- jakitea baldintza izatea 
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euskaraz ez dakitenak 
diskriminatzea dela. Gu-
re ustez, neurri berri haue-
kin herritar guztiak gara 
diskriminatuak, legezofi-
ziala den hizkuntza ezin 
dugulakoz administra-
zioarekiko harremanean 
erabili. 1986ko Euskara-
ren Legeak 10.1 artiku-
luan dioena bete dezan 
exijitu nahi diogu Nafa-
rroako Gobernuari. Hots: 
"hiritar guztiek, Adminis-
trazio Publikoekiko ha-
rremanetan, euskara 
nahiz gaztelera erabil-
tzeko eta hautatutako hiz-
kuntza ofizialean harre-
ra izateko eskubidea du-
te. Horretarako eta es-
ku bide honen mailaz mai-
lako erabilpena berma-
tzeko, neurri egokiak har-
tuko ditu eta beharrezko 
gerta daitezkeen bitarte-
koak erabakiko". Lehen 
ere osasun alorrean nahiz 
bertzelakoetan Nafarro-
ako Gobernuak euskal-
dunoi aitortu zaigun es-
kubide honi behin baino 
gehiagotan muzin egin 
dio eta arau aldaketa be-
rri hauek ere bide bere-
tik jarraitzeko asmoa due-
la adierazten digute.  
Onartezina da, diskrimi-
nazioaren izenean, ba-
nakakoen eskubideak he-
rritarren eskubideen gai-
netik jartzea. 
4. Onartezina ere, gure 
herrietan zerbitzua ema-

nen duten osasun alo-
rreko langileei (medikuei, 
erizainei zein bertzela-
koei) berdintsu balora-
tzea euskaraz jakitea ala 
ingelesa, frantsesa edo 
alemanierajakitea; onar-
!ezina, halaber, oposa-
keta-lehiaketa batean 
euskaraz jakiteari 2,2 
puntu ematea eta aipatu 
hizkuntza horiek jakitea-
ri 2 puntu ematea, inola 
ere kontuan hartu gabe 
hemengo herrietan eus-
karaz dakiten herritarren 
kopuruak %70etik hasi 
eta %99 bitartekoak di-
rela. 
5. Gure iritzia agintariei 
zein gizarteari jakinaraz-
teko, idatzi hau honako 
hauei bidaliko diegu: 
- Miguel Sanz, Nafarroa-
ko Gobernuko Lehenda-
kariari 
-Santiago Cervera, Osa-
sunbideko Kontseilariari. 
- Komunikabideei 
- Bortzirietako Udalei eta 
inguruko Euskara Zerbi-
tzuei, idatzia osoko bil-
kuretan aztertu eta onets 
dezaten. 

Bortzirietako 

Euskara 

Mankomunidadekko 

Batzorde 

Erabakikorraren 

izenean, 

Joxe Ramon Amoros 

lehendakaria. 

({) 948630155 
BERA 

SAROBE (okindegia � 
SANDERS Pentsuak 

Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA 

Zabor bilketa 
berezituaz 

Nik, ez bazaizue gaizki 
iduritzen, adierazi nahi 
dut gauz bat. Aprobestu 
nahi dut nola atera den 
bi orri, kontenedorearen 
kontuz. Neri iduritzen zait 
denak mentalizatu behar 
dugula geure eta bakoi-
tzaren onez. Berexi be-
har dugula zaborrak lau 
poltsatara edo hiru poi-
tsatara eta kaja batera, 
paperaren kontuan. Ba5 
normalean edukitzen da 
fregadera azpian, hori us-
teltzen den gauza ... Eta 
besteak garbiak baidira, 
baten plastikoa, brika eta 
metala, bestean kristala 
eta bestean papera edo 
kartoia. Ez da batere zai-
la, sukalde edo sukalde 
ondoan edukitzeko. Nik 
uste denak irabaziko du-
gula. Esker mila. Eta bar-
katu erruak eta molestiak. 
Agurrak. 

Maria Jose 

OTXANDORENA 

Oharra 

306. aleko erreportaiko 
argazkiak eta Elizondo-
ko bestetako gehigarriak 
Foto Mena.eta Foto Zal-
duak utzitakoak ziren. 

ttipi-ttapa Fundazioa 

Alberto 
RETEGI 
abokatua 

Altzate 17 
BERA 

(/) 946 630 763 
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«Halako proiektu bat 

oso interesgarria da 

Baztanentzat, ez 

baitago halakorik. 

Asmoa, gainera, ez da 

museo hutsa egitea. 

Naturarekin lotura 

zuzena izanen du 

proiektuak, nire lanek 

ere harreman estua 

dutelako /urrarekin, eta 

eskulturekin batera, 

batera, bertako zuhaitz 

eta /andareak 

erakutsiko dizkiegu 

bisitariei eta Bozateko 

historia ere bai. 

Berehala hasi nahi dut. 

Nire piezak sorterrira 

ekartzeko aukera 

ematen dit museoak. 

Babesle pribatuen bila 

ari naiz». 

Xabier SANTXOTENA 
Arizkungo eskultorea 
Egunkaria 01 -07-07 

«Elizondoko bestetako 

a/txaferoa botatzeko 

pertsonarik egokiena 

iruditzen zitzaidan 

Mikel Gofii Oronozko 

pilotaria, eta 

Nafarroako lau t'erdiko 

txapelketa irabazi 

ondotik are gehiago. 

Mikel Gofiik egiten 

duen guztia ez dut 

txalotuko, baina bere 

kuraia eta esfortzua 

txalotzen dut; gustoko 

dudan gaztediaren 

irudia da, aitzinet 

egiteko izpiritua duena, 

era berean bihotzekoa 

dela ziurtatzen dut. 

Altxaferoa udaletxeko 

balkoitik botako da beti 

egin dudan bezala.» 

Ana Mari MARIN 
Elizondoko alkate
juradoa 
D. Noticias 01 -07-17 

• Argazkilariak kazetariak al dira? 

Ez. Argazkilariak argazkilari dira eta 
kazetariak kazetari. 

• Nori gustatuko litzaizuke argazkia 

egitea? 

Pertsona ezezagunen argazkiak 
egitea maite dut. 

• Zein da gehien gogoratzen duzun 

erreportaia edo elkarrizketa? 

Berako kontrabandista zahar 
batzuei egin niena. 

• Egin ez duzun bat eta egitea gus

tatuko litzaizukena? 

Navalcameron (adibidez)dagoen pre
so baten aste bateko bizimoduaren 

kronika. 
• Argazkiak kolorean edo zuri bel

tzean? 

Orain zuribeltza nahiago, baina ar-

gazki batzuek kolorea eskatzen du
te. 

•Ttipi-Ttapan hainbat urte emanda 

gero faltan botako duzu? 

Noski baietz. 
• Berako tokirik ederrena argazki

rako? 

Edozein tokitan ateratzen ahal da ar
gazki eder bat. 

• Kazetari lanarekin jarraituko du

zu? 

Oraingoz ez. 
• Bestetan lanean ariko zara? 

Ez. Oporretan joateko asmoa dut. 
• Inoiz galduko ez zenuken ekital

dia? 

Aurten gehienak galduko ditut. 
•Argazkilari bezala duzun ametsa? 

Gustora egindako lanaz bizitzea. 

:t GRUPO TANATORIO TALDEA Z�� Wl 1 RACH E 
"n•" GESTIONES F0NEBRES DEL NORTE, S.L. 

({) 900 704 704 

FUNERARIA 
ZERBITZUAK 
LESAKA-DONEZTEBE 

24 ordutako zerbitzua 
1 ruiiea-Donostia-1 rungo ospitaletik 

edozein herritara trasladoak 

Tfnoa 948 637404 . .. .......... .. . .. .. .. LESAKA 

Tfnoa 948 450475 .. .. ...... ... . DONEZTEBE EZ GAUDE DENOK/// 
Tfnoa 948 580971 ... .. . . ... . .... ... ... . BAZTAN 
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Ekitaldiz gainezka 
dator aurten ere Cultur 
Kirol eta kultur ekita ld iak herriz 

herri iza nen d i ra uda osoan 

ttipi-ttapa 

Azkeneko bortz-sei 
urteetan bezala, uda ho
netan hainbat kultur eta 
kirol ekitaldi izanen di
ra gure herrietan, Cul
tur 2001 kanpainaren 
barnean. 

Hasteko, uztailaren 
20tik irailaren 2a bitar
te bi erakusketa zaba
lik izanen dira. Alde ba
tetik, Elizondoko Ariz
kunenea Kultur Etxean, 
Ana Mari Marinen Oroi
tzapenak nire xokotik 
1 953-1 997 margo era
kusketa zabalik dago eta 
bertzetik, Bertizko Jau
regian Margo Lehiake
tan parte hartu duten 
margolanak ikusgai dau
de. 

DANTZA, MUSIKA, 

ESKULANAK ETA 

ANTZERKIA HERRIZ HERRI 

Larunbat honetan, 
Larraiza eta Aitzindari 
taldeen dantza ikuski
zunak izan dituzte ikus
gai Leitza eta Lesakan. 

Igande honetan, uz
tailak 29, Urdazubin Ar
danbera fanfarrea adi
tzeko modua izanen du
te Urdazubiko plazan, 

eguerdiko 1 2,30etatik 
aitzin. Heldu den ortze
gunean, abuztuak 2, Eli
zondoko Merkatu Pla
zan Nafarroako ipuin eta 
kondaira zaharrak kon
tatuko dituzte, arratse
ko 1 Oetan. Abuztuaren 
4an, leku berean, Gure 
eskulangile kuttunak 
erakusketa izanen da 
arratsaldeko 6etatik ai
tzin. Ondotik, herri kiro
leko proba konbinatua 
izanen da. Larunbat be
rean, Leitzako plazan, 
Ammaluisa & Dixielan
gileak Brass Band mu
sika taldearen emanal
dia izanen da, arratse
ko 8,30etan. 

Abuztuaren 1 1  n, la
runbata, arratsaldeko 
7 ,30etan Ardanbera fan
farrea eta Nekez-Ari 
abesbatza ariko dira Eli
zondoko Merkatu Pla
zan. Biharamon eguer
dian, Doneztebeko pla
zan herri kiroleko proba 
konbinatua jokatuko da. 
Abuztuaren 25ean, la
runbata, arratsaldeko 
6etan eskulan erakus
keta izanen da Merka
tu Plazan. Etxalarren, 
berriz, Nafarroako ipuin 

MEDIHUITZA IATURALA 
MATUROPATIA 

ONDORIOETATIK INDARTZEKO: 
• Diabetia • Asma • Buruko mina • Oinen izerdia 
• Larru azaleko alergia • Zizareak 
IKUSMENAREN 
BERRESKURATZEA 
·Miopia 
• Bista alfertua 
• Estrabismoa 
• Begi lausoak-kataratak 

• Prostata, etab ... 

GIHARRE 
ARAZOAK 

• Bixkortzea 
• Artritia, erreuma 
• Artrosia, Lunbalgia 

• Bihurdurak, etab ... 

KONTSULTA ORDUTEGIA 
Goizez 9etatik l 2etara. Arratsaldez 2-7etara. Ordua eskatu 

© (943) 62 30 55 San Marcial, 7-4 IRUN 

ARTXIBOKOA 

Ana Mari Marin elizondarraren margolanak ikusgai daude Elizondoko 

Arizkunenea Kultur Etxean irailaren 2a bitartean. 

eta kondaira zaharrak 
entzungai izanen dira, 
arratseko 1 Oetan pilo
talekuan. Abenduaren 
26an, igandea, eguer
diko 1 2,30etan Agoizko 
Dantza taldea ariko da 
Doneztebeko plazan. 

Irailaren 1 ean, larunba
ta, Berako San Esteban 
elizan, Ignacio Ribas or
ganujolearen emanal
dia izanen da arratseko 
Setan. Akautzeko, irai
laren 2an,  igandea, 
eguerdiko 1 etan D ugu-

na fanfarreak emanal
dia eskainiko du L esa
kako plazan. Ekitaldi 
gehienak plazetan egi
teko antolatuak badira 
ere, euria egiten badu 
pilotaleku edo gisako 
aterpetan eginen dira. 

ALTZARIAK 
zurgindegia 

• Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak 

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

• Haritz, gaztain eta gerezi egurretan 
egindakoak 

2001/07/26 • 307. zbk. 



ttipi-ttapa • herriz herri 

BERA 

Berako landa ingurua ezagutzeko 
liburuxka argitaratuko da abuztuan 
Herriko lau  neskek eg i n  dute eta turistei nah iz herritarrei zuzend ua da 

Asier GOGOR TZA 

Abuzturako egonen 
da publikoaren esku Be
rako landa inguruari bu
ruzko gida hau. Dohai
nik edo prezio sinboli
ko baten truke banatu
ko dute landa etxeetan, 
turismo bulegoan eta 
Udaletxean. Miriam Er
kizia, Maite Lekuona, 
Gorane A r t i e d a  eta 
Oihana Garmendia be
ratarrek egin dute gida 
hau, euren biologia eta 
geografia eta historia 
ikuspuntuak uztartuz. 

Gida hau 1 2  urtetik 
goitiko jende guzientzat 
pentsatua dagoela adie
razi digute egileek, bai
nan irailerako haurren
tzat ere egokituko omen 
dute. Gidaren helburuak 
Berako landa inguru-

Egi leek proposatu duten ibi lbidean Arrozubia baserria ikusten ahal da. 

IGERIKETA 

nearen interpretazioa 
egiten laguntzea eta ne
kazal sistemaren alda
ketak ezagutzera ema
tea dira. Galdemodu ba
tzuen bidezko josteta gi-

Ander Rodriguez bikain Gipuzkoa 
eta Euskal Herriko igeri txapelketan 

Aspaldian inguru ho
netako igeriketa probe
tan ederki aritzen zen 
Ander Rodriguez. Aur
ten, ekainaren 23-24an 
Zarautzen jokatutako Gi
puzkoako txapelketan 
hiru domina lortu zituen, 
urre, zilar eta brontzez-

GOYA 
'':• c0...,.; ·�� � · • '-t' ·' 

JANTZIAK 
OPARIAK 

ERREMINTAK 
--------------------

ko bana ekarri zuen eta 
bertze 4. postu bat ere 
eskuratu zuen. Ekaina
ren 30 eta uztailaren 
1 ean jokatu zen San
turtzin E uskal Herriko 
txapelketa etazilarrezko 
domina bat eta bron
tzeko bi ekarri zituen. 

sako bat erabili dute ho
rretarako, turistek nahiz 
herritarrek beraiek ere 
parte hartuz ikasi deza
ten. Altzate, lllekueta, 
Zia, Dornaku, Suspela 

eta Matzada auzoak bil
tzen dituen ibilbide gi
da-tua prestatu dute. 

Europako dirulagun
tza bat izan dute proiek
tua osatzeko. 

amuarraina 
Jose Antonio Etxebe
rria beratarrak 3 kilo pa
satxoko amuarrain eder 
hau arrantzatu du Bi
dasoan. Luzeran 70 
zentimetro neurtzen zi
tuen arrainak eta Be
zerro izeneko putzuan 
atera zuen, ederki kos
tata ateri ere. Melidan 
sortua den beratar ho
n e k  e r r a n  d i g u n e z  
amuarrain horren kon
tura otordu ederra egin 
zuen lagunekin. 

Onddo, Batzuk 
eta Piztiak 
Hiru musika talde hauek 
ikusi eta aditzeko au
kera izanen da Pui os
tatuan Berako besten 
aitzineko asteburuan. 
Ortzira! honetan, hilak 
27, Onddo beratarrek 
lehen kontzertua ema
nen dute herrian, eta 
eurekin batera diska 
atera berri duen Batzuk 
talde gipuzkoarra iza
nen da. Biharamunean 
berriz, Piztiak betera
n o e k  e g i n e n  d u t e  
rock&roll ikuskizuna. 

Udal zergak 
Abuztuaren 24a baino 
lehen ordaindu behar 
da 2001 eko lehen seihi-
1 e ko a r e  n Kontr ib u 
zioaren ordain-agiria. 

EKAITZA 
Hostala • Kafetegia 
Gelak TB eta bainuarekin 

Altzate, 5 • ilJ 948630083 BERA Plaza Berrio, 13 "ll" (948) 627547 LESAKA 
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LESAKA 

Banartako besta larunbat honetan 
eginen da Linddurrenbordan 
Katazpegi eta Nabaz auzokoak b i lduko d i ra bertze urte batez 

Aitor AR OTZENA 

Nabaz eta Katazpe
giko auzotarrak biltzen 
dituen Banartako besta 
larunbat honetan ospa
tuko da. Ekitaldi guziak 
Linddurrenborda sagar
dotegi inguruan eginen 
dira: eguerdiko txupina
zoaren ondoren, biga
rren toka txapelketa jo
katuko da. 1 etan trikiti
lariak eta auzoko ber
tsolariak (Arozenatarrak, 
Makukoborda, Juan Ma
ri Lopez, Etxabe . . .  ) ari
ko dira. Gero, auzo baz
karia eginen da. Arra
tsaldez ere trikitilariak 
eta bertsolariak ariko di
ra eta gaueko 9etan afa
ria izanen da. 

SANFERMINAK 

ARTXIBOKOA 

Ez dute nolanahiko uda Nekane Etxandi trikitixa eta Estitxu Elgorriaga 
panderojoleak. Etxalar, Doneztebe eta Lesakan egin d i ren trikitixa 
txapelketak aisa irabazi dituzte. 

Guttiago falta da 2002. urteko 
Sanfermin bestetarako 

Bertze urte batez ai
legatu eta joan zaizkigu 
Sanfermin bestak. Bez
perako txupinazoa euri
pean bota zen, baina ge
ro, tarteka euri zaparra
dak bota bazituen ere, 
nonbait hor ibili zen egu
raldia. Sanfermin egu
na jendetsua izan zen. 
Eguerdi eta arratsalde
an dantzariak izan ziren 
protagonista. Gauez, be-

Bittiria 41•11 948 637518•LESAKA 

rriz, bisitari oldeari leku 
egin behar izan zitzaion, 
ezinbertzean. 

Penek ohiko jautsie
ra egin zuten beraien 
egunean, umorez gai
nezka. Haur eta Ezkon
duen Egunak izan ziren 
lasaienak, baina bietan 
ere giro ederra izan zen. 
Aurtengoak akabo, bai
na guttiago falta da 2002. 
urteko bestetarako. 

ttllTTPf 
ostatu - jatetxea 

Plater kon�inatuak eta menuak 
1() 948627573 • LESAKA Beheko Plaza 8 I 948637791 • LESAKA Tfnoa: 948637027 LESAKA 

FLASH 

etxera ekarri zuten San
ferminetan, osasun ara
zoak zirela eta trata
mendua hartzeko. De
na den, neska gazte hau 
ez dute aske utzi, egu
neko 24 ordutan Guar
dia Zibila baitu etxe ata
rian. Abokatuek adie
razi dutenez lehenda
biziko aldia da etxeko 
zaintza hau euskal pre
so politiko bati egiten 
diotena. Beraz, «espe

rimentu baten aitzine

an gaudela» uste dute. 

Abuztuan ere 
kirolaz blai 
Beti Gazte elkartearen 
eskutik patinaia ikasta
roa eta kirol eskola egi
nen dira abuztuan. Pa
tinaian hasteko uztaila
ren 26an, ortzeguna, 
eman behar da izena 
eta kirol eskolarako 
27an, ortziralean, el
kartearen egoitzan. 

Tfnoa: 948 637 127 

LESAKA 
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ttipi-ttapa • herriz herri 

ETXA LAR 

Azkenean konpondu dira herriak 
Correos-ekin zituen arazoak 
Lorpen galtzerd i enpresa martxan paratu d a  l antoki berrian 

Joseba eta Nerea 
Urte bat eta erdi pa

satu da baserritarrek 
posta etxean hartzen ez 
zutela. Hainbat urtez he
rriko postari izan zen Fi
del Cruz-ek erretiroa 
hartu eta gero arazoak 
hasi ziren Korreosekin, 
azken honek baserrie
tara kartak ez eramaten 
hasi zelako eta horre
gatik udaletxea arazo
ari irtenbidea bilatzen 
hasi zen. "Junta Arbitral 
de Consumon" eta Ma
drilgo parlamentuan aur
keztu zuten kexa Ko
rreosek lehengo zerbi
tzuarekin segitzea es
katuz eta denbora lu
zearen ondotik eran
tzuna jaso dute: h e 
mendik aintzinera Ko
rreosek astean 5 egu
nez banatu beharko di
tu kartak. Dena den, ai
patu behar da zerbitzu 
hau korreos eta Udala
ren arteko akordio ba
ten bidez astean 2-3 
egunetara murriztua 
izan daitekeela. Hala 
ere, momentuz, azke
nean, lasai hartu deza
kegu arnasa. 

ARTXIBOKOA 

Behobiako Eraiki Dantza Taldeak udaro bezala, Bidasoa ingurura atzerriko 
dantzariak ekarri ditu, beraien folklorea guk ere ezagutzeko. Etxalarrera 
kanpoko dantzariak etorri diren 4. urtea da eta aurtengo dantza
ikuskizunak " Siepakat Talde Folklorikoa" (Finlandiatik) eta " Santa Fe de la 
Veracruz" (Argentinatik) b i ldu zituen, Etxalarko Andra Mari dantza 
taldearekin  batera, pasa den igandean, uztailak 22. 

Lorpen martxan 
lantoki berrian 

Beheko L anda au-
zoan dagoen Poligono 
Industrialean L orpen 
galtzerdi enpresa eza-
gunak orain dela urte 
bete hasi zuen lantoki 
berri baten eraikuntza. 
Uztaila hasieran herrian 

'TIPI 948635235 
948635038 

barrena sakabanaturik bizkar-beste izan zuten. 
zituen tailer eta alma- Uztailaren 1 4ean Usa-
zenak lantegi berrira bil- tegietako usazaleen txa-
du ditu eta honen on- bolan bazkaria egin zu-
dorioz, Gibeleko Erre- ten eta Joseba eta Es-
kako lantegi zaharra al- titxu trikitilariak ardura-
kilerrean dago. tu ziren arratsalde par-

Obra hauen bukae- tea animatzeaz. Beraz, 
ra ospatzeko, bertako lagun-giro ederrean 
langileek eta obran par- eman zioten ongi-eta-
te hartu zuten argiiiek rria lantegi berriari. 

IGANDE GOIZETAN IDEKITA DUGU 

• Liburuak 
GOSARIAK • BAZKARIAK • BOKATAK • Papertegia 

•Tabakoa 

t.n\l.uadetna\lea\I. 

es\)ita\ean. ete 
egiten d1ta 

• Plastifikazioak egiten ditugu 
• FAX publikoa 
• Enkuadernatzeak 
• Inprenta lanak 
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FLASH 
Gaztelu 
puzgarriak eta 
fi/mea larunbat 
honetan 
Nafarroako Gobernuak 
"Arte y Cultura" progra
maren barrenean ba
natzen dituen diru-la
guntzak direla eta eki
taldi batzuk antolatu di
tu Etxalarko udalak uz
tailean. L arunbat hone
tan, uztailak 28, gazte
lu puzgarriak izanen di
ra herriko igerilekuan 
goizez eta arratsaldez, 
e t a  g au e k o  1 O et a n  
«Muntxausen baroiaren 
abenturak» filmea ema
nen da frontoian. 

Bestak iaz 
baino milioi erdi 
bat garestiago 
Urtero bezala, uda sa
soiaren etorrerakin ba
tera, herriko bestak iza
ten ditugu denak buru
tan. Aurtengoak ere, az
keneko asteetan esko
la zaharretan eginiko bi
leren ondotik prestatu
xeak daude. P rogra
mazio aldetik, urteroko 
ekintzak antolatu ditu 
udalak, nahiz eta alda
keta ttiki batzuk izan. Ai
patu aurtengo besten 
aurrekontua iazkoa bai
no garestixeagoa izan 
dela. 3.200.000 pezeta 
gastatuko ditu udalak 
aurtengo bestak bete
ko dituzten bortz egu
netako ekitaldiak anto
latzen, iaz baino ia mi
lioi erdi gehiago. 

«USOA» 
NEKAZARI KOOPERATIBA 

HERRIKO 
OSTATUA 
jatetxea 

--�· ETXA LAR 



IGANTZI 

350 lagunek hartu dute igerilekura 
sartzeko uda guzirako txartela 
Uraren erab i lera za i ntzeko eskatu du Udalak 

Oskar TXOP ER ENA 
Uztailaren erdirako 

350 lagun zeuden apun
tatuak udal igerilekura 
sartzeko uda guzirako 
txartela hartu dutenen 
zerrendan. 

Zerrenda honetan 
kanpotarrak ere izan ba
dira, baina datua ez da
go batere gaizki Igan
tzik duen biztanle ko
purua kontutan hartuta. 
Uztaila nahasi samarra 
doakigu eguraldiari da
gokionez, baina, heldu 
den hilabetea beroa iza
nen dela agindu omen 
dute tenporek. Ea pis
zinaz gehixeago goza
tzeko aukera ematen 
duen. 

Bertzalde, uraren 
arazoak eman ditu aur
tengoan ere lehendabi
ziko abisuak. Ur gutti 
sartzen omen da depo
sitoeta ra, eta, Udalak 

(t;f:1110 
- Sukaldeko 

tresnak 

- Opariak 

- Pinturak 

Albistur, 51 LESAKA 

({) 948 63 75 58 

OsKAR TXOPERENA 

Aipatu genuen orain dela zenbait h i labete nekazari lanbidearekin segitu 
nahi zutenek esplotazioa arau berrien arabera legeztatu beharko zutela. 
Herrikoetxean bildutako datuei erreparatuz gero, bortz dira momentuan 
tramitazioa hasi duten nekazariak, eta tramitazioa lehenagoti k  hasia 
zutenak bertze sei bazirela kontutan hartuz gero, denetara hamaika 
esplotazio izanen lirateke legeztatze bidean. Igantzin nekazaritzak izan 
duen beherakada adierazten duten datuak, dudarik gabe. 

paratutako bandoek dio
ten bezala, kontuz era-

Zure publizitatea 
7.000 etxetan 

sartuko da 
({) 948 631188 

Zarandia, 4 - LESAKA 

bili beharko dugu, ara
zoa larritzea nahi ez ba-

dugu behinipein. Beraz, 
neurrian erabili. 

co•sr•ucc1011Es ••c••1m Makinaria eraikuntza 
BEP.d.llllJ.N.s.L. Moldaketak eta despiezea 

Mantenimendu mekanikoa 
Torno, fresadorak, errektifikadorak 

ATM5.A. 
A U X I L I A R  D E  
T RANSFORM ADOS 
M ET ALICOS, S .A.  

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro 

bitarte, neurria eta diseinuaren arabera 

• Enbalaketa elementuak eta flejeak. 

• Ate metalikoak (baskulanre, korredera, gillotina ... ) 

• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak ... ) 

Igantziko Bentak • ({) 948 63 7 411 • Faxa: 948 63 7 313 

Mendi-bizikleta denbo
raldia aintzinduxea da
goen honetan. berriz ere 
Joxe Mari Goiaren emai
tzak azpimarratu beha
rrean gaude, akautu be
rria den Euskadiko Ire
kian bigarren gelditzea 
lortu baitu azkenean. 
Txapela azken proban 
galdu zuen gainera, Zu
gaitz Ayusok, bere are
rio nagusiak, irabaztea 
lortu baitzuen, berak lau
garren egin zuen bitar
tean. Joan den astean 
Vigo aldera joatekoa zen 
Xabi Telletxearekin Es
tatuko Txapelketan ibil
tzera, eta ondotik atse
dena hartuko omen du 
Igantziko proba behar 
bezala prestatzeko .. 

Parrokiko bidaia 
50 lagun inguru joan zi
ren joan den astean 
Igantzitik Arabar Errio
xara urtero Parrokiak eli
za garbitzen dutenetzat 
antolatzen duen bidaian. 
Arantzakoekin batera jo
aten direla kontutan har
tuta, bi autobus bete
beteak. 

L E S A K A  
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ARANTZA 

Luberriak ateratzeko 
eta hobetzeko 
proiektua onartu du 
ahobatez Udalak 
Nafarroako Gobernuko Herri l a n  

sa i lak aurkeztu d u  

Garbifie eta Elixabet 
Udan sartuak baldin 

bagara ere, Herriko 
Etxeak ez ditu oraindik 
oporrak hartu. Honela, 
egindako azken batza
rrean, gai partikularre
taz aparte, bertze era
baki batzuk adostu zi
tuzten. Alde batetik, he
rriko luberriak hobetze
ko dirulaguntza eskatua 
zitzaion Nafarroako Go
bernuari. Bertako herri
lurren sailak Arantzako 
luberriak ateratzeko eta 
hobetzeko proiektua bi
dali du udal honetan be
rehala onartzeko. Uda
lak erabaki du Nafarro
ako Gobernuak eskatu-

tako eta Seingra en
presak egindako proiek
tua onartzea, bertan ai
patzen diren hainbat lan 
egiteko. Ondoko egu
netan jakinen dira zein 
lan izanen diren egin be
harrekoak. 

ARTXIBOKOA 

Etxean edukitzen diren arma arinak kontrolatzeko Amnistia lnternacional, 
Greenpeace eta Mugarik Gabeko Medikuak aurkeztutako mozioa ahobatez 
onartu zuen udal batzarrak. 

Agur armei 
mozioa onartu 
da ahobatez 

Bertzalde, Amnistia 
lnternacional, Green
peace eta Mugarik Ga
beko Medikuak erakun
deek «Agur armei» kan
painaren mozioa aur
keztu zuten. Bertan, 
etxean edukitzen diren 
arma arinak kontrolatu 

eta gai honetan garbi
tasuna lortzea dute hel
buru, Parlamentua eta 
Udalen laguntzarekin. 
Udalak, erran bezaka, 
ahobatei erabaki du 
mozioa onartzea. El
karte ezberdinetara, Es
p ainiako D iputatuen 
Kongresura, Kanpo Ara
zoetako ministroari eta 
bertze erakundeei era-

bakiaren berri emanen 
zaie. 

Merkatu ibiltaria 
Hemendik aitzinera, 

hilabete bakoitzeko le
hendabiziko larunbate
tan Herriko Etxeko ar
kupetan oiartzuar batek 
arropak eta oinetakoen 
postua paratuko du. 
Azoka berezi hau egun 

Lanchas Zalain Auzoa 
(() 94863 1 106 

BERA 
• Parketak - Tarimak 
• Kutxillatzea eta bernizatzeak 
• Estaldura orokorrak EGUNEKO MENUA ETA KAR.IA 

.. : . . Boda eta banketeak ematen dira 

b16 513 49.J ARTIKARI 
� Langile Autonomoak 

� Nekazariak eta mendi-langileak 

TALDEA � Nominak eta Asegura Sozialak 

1 � Lan-kontratutarako laguntzak 

.....- ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA lABORAlA � Enpresa berri ezberdinen sortzea 

T LESAKA: � Diru-laguntza ezberdinak 

• Astelehenetik asteazkenera 9· 13tara eta 15· 19etara � Kontabilitateak 
1 • Ortzegun eta ortziraletan, Betatik 1 Setara � IVA eta IRPF 

�KABAZIOAI' Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6 • Tfnoa: 948 637050 

BURLATA: � Errenta aitorpenak 
Ameztia,] ARTEKARI, S.L., 1() 948133328•133346. Faxa: 948133713 � Elbarritasun eta jubilazio tramiteak 

jl"/«J WNlllll'Jlll {NN'AKKUA) Non: La Vifia karrika, 4-behea • 31600 BURLATA � Bideragarritasun planak 

2001 /07/26 • 307. zbk. 

osoan egonen da. Uz
tailean jarri zuen postua 
lehen aldiz eta hilabe
tera etortzeko asmoa 
du. 

PIGOLI 
TXISTORRAREN 

IZENA 
({) 948 630 054 

Altzateko Plaza, 2 
BERA 



MALERREKA 

Beintza-Labaiengo 
bestak abuztuaren 
3tik 7ra 
Larun bat eta igandea n a izkora 

a postuak i kusga i  izanen d i ra 

Ortzirala 
.Abuztuak 3 

20:00etan ALTXAFE
ROAK bestei hasiera 
emateko. Ondoren, ka
lejirak herriko trikitila
riekin. 21 :OOetan Zopak 
h e rriko ostatuetan.  
OO:OOetan dantzaldia 
MODESTOrekin. 

\..arul\bata 
Abuztuak 4 

11 :OOetan kalejira he
r r i k o  t r i k i t i l a r i e k i n .  
13:00etan herri kirolak: 
Aizkolariak eta harrija
sotzaileak. Mikel Lasarte 
eta Jose A. Mindegia, 
Josetxo Urrutia eta Ja
vier Mindegiaren aurka. 
18:00etan pilota parti
duak. Akabailan eta 
gauez dantzaldia GOS
PEL taldearekin. 

Igandea 
.Abuztuak 5 

1 O:OOetan Argi-soinuak 
Iturengo txistulariekin. 
12:00etan Meza Nagu
sia. 13:00etan aizkora 
apostua: Senosiain eta 

Larretxea, Nazabal eta 
Etxeberriaren aurka. 
18:00etan abere era
kusketa, Gorritiren es
kutik. Akabailan eta 
g a u e z  d a n t z a l d i a  
EQUUS taldearekin. 

Astelehef\a 
.Abuztuak 6 

10:00etan kalejirak. 
12:00etan Plater haus
t e a .  12:00etan e t a  
17:00etan Jolas parkea. 
Arratsaldez eta gauez 
dantzaldia PARADIS bi
kotearekin. 

Asteartea 
.Abuztuak 7 

1 O:OOetan Kalejira Itu
rengo txistulariekin. 
13:00etan irudiak egi
nez motozerra erakus
keta. 14:00etan herri 
bazkaria Imanol Lazka
no eta Andoni Egafia 
bertsolariekin. Arratsal
dez eta gauez dantzal
dia MODESTO akor
diolariarekin. 21 :OOetan 
sardin-jatea soziedade
an 

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

Faxa: 948 450 334 
DONEZTEBE 

AMAIA URROTZEK UTZIAK 
Goitian, duela zortzi bat urteko aizkora apostua: Pedro Tel letxea eta Jesus 
Etxeberria; Jose L. Tel letxea eta Marcos Tel letxea anaiak eta Jacinto 
Etxekonanea eta Xabier Etxekonanea anaiak. Beheitian, joan den urteko 
bestak. Gorriti bere aziendekin etortzen denean g iro polita sortzen da. 
Helduxeagoak direnak ere animatzen dira, bistan denez. 

APARAN, S. A. 
BRIKOLAIA eta ZURAK 

• Melamina taulak 
•Taula hidrofugoak (uretik babesteko) 
•T xapaz estalitako taulak 
• Entzimerak 
• Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak 
• Pintura eta bernizak 
• Bainurako mobleak eta osagarriak 
• KIT mobleak, esku-erremintak, etab ... 

BEINTZAko 
OSTATUA 

({) 948 450 014 
BEINTZA-LABAIEN 
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San Tiburtzio 
bestak 
abuztuaren 
10etik 14ra 
Goitibera leh iaketa eta aitzur 
ti raketa iza nen d i ra aurten ere 

Ortzirala 10 
Besta bezpera 
20:00etan txupinazoa. 
Ondoren txaranga ka
rri kaz karri ka.  Gauez 
dantza ld ia  GAUBE LA 
taldearekin. 

larunbata 11 
San Tmurtzio Eguna 
1 O :OOetan argi soinuak. 
11 :OOetan Meza Nagu
sia Tiburtzio Deunaren 
ohorez. Gero, dantza
riak. 1 8:30etan profe
sionalen arteko pi lota 
partiduak:  Berraondo
A u x  k i n ;  B a l e zt e n a 
Apeztegia. Gofii 1 1 - lmaz; 
Gonzalez-Rai. 20:00e
tatik 22:00etara dan
tzaldia LAIOTZ taldea-

1 0:30etan gazte maila
ko Txirrindula lasterke
ta. Ib i la ld ia :  Sunbi l la
Saihesbidea-Larrakaitz-

rekin .  22:30etan su ar- Duela urte pare bateko bestazaleak eta duela hogei bat urteko txistulariak. 
tifizialak. OO:OOetatik ai-
tz i n e  ra d a n t z a l d i a  

flfl A1 TW 11<>:!([))1 rr GAZTANDEGIA LAIOTZ taldearekin .  JJ,lJ'JJmLMJJ. cQJ '.iJd; 

Abuztuak 12 
Haurren Eguna 

1 O :OOetan argi soinuak. 

2001/07/26 • 307. zbk. 

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

Ongi pasa inauterietan! 
Ezkontza , bataio 

eta jaunartzetan banatzeko opariak 
Ginda! ibi ltokia, 3 1 . D  

Tfnoa: 948 45 08 44 • SUNBILLA 

Petxenekoborda • Tfnoa: 948 450 862 • SUNBILLA 

Iruna-Irun errep. 59 km. <lJ 948 45 1 762 • DONEZTEBE 



SUNBILLA 

Sunbi l la-Saihesbidea
Sunbi lla-Oitz-Saihesbi
dea-Larrakaitz-Sunbilla
Saihesbidea-Sunbi l la
Almandoz-Sunbilla (gu
zira 86 kilometro). Goiz 
eta arratsaldez gaztelu 
puzgarriak, karts, zezen 
mekanikoa eta bertze
lako jokoak umeentzat. 
Arratsaldez eta gauez 
musikaJALISKO BANO 
taldearekin. 

Abuztuak 13 
Penen Eguna 

1 O:OOetan argi soinuak . .  
1 2:30etan goitibeherak 
LARRAKAITZ txaran
garekin. 21 :OOetan 1 1 1 .  
Aitzur Tiraketa eta 1 1 .  
Zartain tiraketa zubi be
rrian . Arratsaldez eta 
gauez GAUBELA tal
dearekin. 

Abuztuak 14 
Ezkonduen Eguna 

Goizez eta arratsaldez 
Tren txutxu .  Goizean 
Mus txapelketa. Arra
tsaldez eta gauez JA
L l S K O  B A N O .  
22:00etan Cuatro Vien
tos auzoko afaria. 

FONDA 
o s t a t u a  

Donibane karrika • Tfnoa: 948 45 01 80 
SUNBILLA 

Garraioak 
Leku Eder, 2-1 .C • rr 948 450778 SUNBILLA 1 

Mobila: 639-723673 

Sunbillako Udalak 

Besta zoriontsuak 

opa dizkizue 

sunbildar 

eta bisitari guztioi 

- ·... ... . .. .. 

GAZMENDI .·.· 
eraikuntzak 

SAN JUAN KARRIKA • GURE BORDA • 
SUNBILLA 

TFNOA: 948 450 1 30 - 948 45 1 666 
MUGIKORRA: 6 1 9  469 784 

IB)ruJ�UQU� 
COJ��cm�oocm 

Lekueder 

'lr 948 45 01 54 

SUNBILLA 

E·SPELDSIN 
E RAI KU NTZAK 

Auloa Baserria 
Tfnoa: 948 45 07 73 

Mugikorra: 6 1 9 41 6 959 
SUNBILLA 

1 Y Ei; EIIfti! tl 
H A R A T E G I A 

Bertako haragia saltzen dugu 

Ongi pasa bestetan!  
Karrika Nagusia, 1 1  
Tfnoa: 948 45 1 5  30 

SUNBILLA 
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eluko Santo 
ingo bestak 
uaren 3tik 7ra 

ig i a eta Olasagastiren 
a a izkora apostua igandean 

a•9alfl iji �uziriak eta 
1rmi,mgm, �iSxi�tulariak he

�nen1 ibiliko dira. 
arfl h rsaztan zo
rik<O w <ostatuan. 

1\11'\baf a 
MWZ�uak 4  

· m,ngo Eguna 
10 OOetalfl ki k<alejira txis
tul rie�inl . . 112:00etan 

���� ����Yrsia. Ondo-
rer11 salltla

' 
bcba:iroa Herri

ko (()stattua:inin . . 16:00etan 

Ha1ur jo•ko1al{lk• eta ondo

reni txokt0la:itatacda koloniak 

anttolat1Utci3 ·  . 11 6: 00etan 

plaitertirak(et�tal. 20:00eta

tik· 22:00e'!tatarra dantzal

diai MIGUlEt;L ANGELe

k i rn .  o tO : l : :B O e ta t i k 

4 :Ul0etarl ' dlantzaldia 

IDUJO ANT
-XP<ETArekin. 

OJ:OOetit n fKalejira .  

3J:00etfl n A"z ko ra 

poostua: Mi "nd:fegiaOla-

s a g a s t i r e n a u r k a. 
16:00etan Mus txapel
keta. 18:30etan pilota 
partiduak. 20:00etatik 
23:00etara dantzaldia 
D UO ANTXETA talde
arekin. 

Astelehena 
Abuztuak 6 

Haurren Eguna 
1 0:00etan kalejira. Goiz 
eta arratsaldez Karts 
eta Gaztelu Haizatuak. 
20:00etatik 23:00eta
ra dantzaldia D UO AN
TXETA taldearekin. 

Asteartea 
Abuztuak 7 

9:00etan gosaria Herri
ko plazan. 10:00etan 
Kallejira. 14:00etan zi
kino jatea. 18:00etan 
Hetrri Kirolak. 20:00eta
tik :23:00etara dantzal
dia D UO ANTXETA tal
demrekin eta ondoren, ' 
besstaik ongi akitzeko, 
afarriai eta txokolatada 
Herrrilko Ostatuan. 

0 '6<eze1'0 c!JU ziei.' 
'O't1'ldt/1,;/ate.a 
/AJZTELU 

�! 

ARGAZKIAK'. EDURNEK UTZIAK 

Aizkora apostua eta haurrak saltoka eta dantzan. Aurten ere g isako irudiak 
errepikatuko dira Gaztel uko bestetan. 

Ibarrola Mertzeria 
Haurrendako arropa _ 

0- 1 4  urte , ·-.... \ 
Pa1Tokia kal"a 6 - Donezt"b�. ; 

948450463 •,._, ' 

ETXANDI TXOKO 
jatetxea · 

ITU REN I Tfnoa: 948 45 04 9 1  



ttipi- herriz herri 

MALERREKA _ 

Gazteluko Santo 
Domingo bestak 
abuztuaren 3tik 7ra 
M indeg ia eta Olasagasti ren  
arteko a izkora apostua igandean 

Ortzirala 
Abuztuak 3 

1 9 : 30etan suziriak eta 

ondoren txistu lariak he

rr ia a la itzen ib i l iko d i ra .  

2 1  : OOetan Baztan  zo

pak herriko ostatua n .  

larunbata 
Abuztuak 4 

Santo Domingo Eguna 
1 0 : 00etan kalej i ra txis

t u l a riek i n .  1 2 : 0 0eta n 

Meza Nagus ia .  Ondo

ren salda beroa Herri

ko Ostatuan .  1 6 : 00etan 

Haur  jokoak eta ondo

ren txokolatada koloniak 

a ntolatuta . 1 6 : 00etan 

plater ti raketa. 20:00eta

ti k 22:00etara dantzal

dia M IG U EL ANGELe

k i n .  0 0 : 3 0 e t a t i k  

4 : 00 eta ra d a ntza l d i a  

D U O  ANTXETAreki n .  

Igandea 
Abuztuak 5 

1 O : O O e t a n K a l ej i ra .  

1 3 : 0 0 e t a n  A i z k o r a 

Apostua: Mindegia Ola-

s a g a s t i r e n  a u r k a . 

1 6 : 00etan M us txapel

keta . 1 8 : 30eta n pi lota 

partiduak .  2 0 : 00etati k 

2 3 : 00etara dantza ld ia 

DUO ANTXETA ta lde

areki n .  

Astelehena 
Abuztuak 6 

Haurren Eguna 
1 0:00etan kalej i ra .  Goiz 

eta a rratsaldez Karts 

eta Gaztelu Ha izatuak.  

20 : 00etati k 2 3 : 00eta

ra dantzald ia DUO AN

TXETA taldearekin .  

Asteartea 
Abuztuak 7 

9 : 00etan gosaria Herri

ko p laza n .  1 O : OOeta n 

Kalej i ra .  1 4: 00etan zi

k i ro ja tea .  1 8 : 00etan 

Herri Kirolak .  20 : 00eta

tik 2 3 : 00etara dantzal

dia DUO ANTXETA tal

dearekin eta ondoren , · 

bestak ong i  ak itzeko , 

afaria eta txokolatada 

Herriko Ostatua n .  

GAZTELUKO OSTATUA 
.<l5eda e<le1v•a!? o/)([ <lzh/zuc 6eze1'0/ ;uz/ei.' 

{Ae,�·tetalw tfl<t1ulea// .ra1'l!t/r·/atea 

Tfnoa: 948 45 0 l 05 • GAZTELU 

�111111111001 f-: ��a��I�·eta�:�· 
tJtl«)t fuwa �! 

Tel :  945 45 17 63 - 659 77 00 15 • GAZTELU 
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ARGAZKIAK: EDURNEK UTZIAK 
Aizkora apostua eta h a u rra k sa lto ka eta da ntza n .  Aurten ere g i sa ko irudiak 
errepi katu ko d i ra Gazte l u ko bestetan .  

/ Ibarrola Mertzeria 
Haurrendako arropa _ 

0 - 1 4  urte , 
Parrokia kalea 6 - Donezteb� ' 

948450463 ' . 

ITUREN I Tfnoa: 948 4 5  04 9 1  



-·· 

2 Leitzako Pestak .' . 

\..anlnbata 
Abuztuak 4 

Egitarau banaketa 
1 3:00etan banaketan ibi
l iko diren lagunak bildu
ko dira trikitilariz, ziztula
riz, soinulariz lagunduta. 
Eta gero . . .  1 4 :30etan 
bazkaria izanen dute Oial
den. 1 6:30etan auzoz au
zo Plazaola aldizkariaren 
banaketa. OO:OOetan kon
tzertua pilotalekuan. 

• -t. � .1 _!, l ... 

Igandea 
Abuztuak 5 
lhneen Eguna 

8 : 0 0 e t a n  D i a n a .  
1 0:00etan Aizan txirrin-

ARGAZKIAK: ANTTON ERK/ZIAK UTZIAK 
MAHAI INGURUA ETA MUSIKA, PESTETAKO BI EZAUGARRI. PESTAK EZ DIRA BARRERAREN BESTE 

ALDETIK IKUSTEKOAK. 

dulari eskolakoak indus- eta arratsaldez, jokoak . . .  
t r i a l d e a n  i b i l i ko d i ra .  1 7:30etan Dantzari Tti-
1 0:30etan Meza Nagu- kiak plazan. 1 9 :00etan 
sia Korporazio Ttikiaren · Danborrada plazatik abia
agintaritzan. 1 1  :30etan t u z ,  h e r r ian  b a r re n a .  
umeentzat pesta plazan: , 20:00etatik  24:00etara 
Pilota Eskolakoen pi lota Xapo taldearen eskutik 
partidua. Puzkarriak goiz musika plazan. 

kalefakazioa 

iturgintza 
31 880 LEITZA 

T el . :  948 51 00 86 / 51 01 56 

fax: 948 61 08 56 

saneamendua gasa 

Ostirala 
Abuztuak 10 
Pesta bezpera 

1 2 :00etan :  Koadrilen ar
teko herri kirol jokoak pla
zan . 1 4:30etan herri ki
rolarien eta jubilatuen baz-

karia. 1 7:00etan plazatik 
abiatuta Udalak deituta
ko man ifestazio i x i la ,  
" Euskal Presoen Esku
bideen alde,, lemapean. 
1 8 :00etan Udaletxeko 
balkobetik txupinazoa bo
tako da pestei hasera 

EROSLE 
L E I T Z 1t  

Elbarren 20 eta 71 • © 948 61 0657 • 948 510007 

LEITZALARREA AROZTEGIA. 

AROZTEGI METALIKOA 
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emanez. Ondoren, Pia· 
zaola aldizkariaren aza· 
laren lehiaketako irabaz· 
le izan den Estitxu Ka· 
ballerori sari ematea. Eta 
gero ,  l ncansables txa· 
ranga eta erraldoien kon· 
partsa eta buruhaundiak 
herriko atari eta txokoe· 
taz jabetuko dira musika, 
saltoak eta laisterraldiak 
zabalduz. 22:00etan suz· 
ko zezena plazatik atera 
eta ohiko ibilbidean ba· 
rrena. 24:00etan Franky 
Torresen saltsa eta me· 
rengea plazan, nahi du· 
tenek gerrialdiei astina!· 
dia emateko. Dultzeme· 
neoa! 

Larunbata 
Abuztuak 11 

San Tiburtzio Eguna 
8:00etan diana. Ziztula· 
riek alde zaharreko buel· 
ta eginen dute, Dultzai· 
neroek berriz Amazabal 

auzoari egin diote ikus· 
taldia.  9:00etan entzie· 
rroa eta zezenak plazan. 
1 0 :30etan kantatutako 
Meza, Udal ordezkariak 
eta Ezpatadantzariak ere 
bertan direla. 1 2 :00etan 
Ezpatadantza saioa pla· 
zan. Ondoren pi lota par· 

• �Js /"" qoMCJ, 6-.pesrraf< 
i jgaro 

0 o OG u:::,. Q, u:::,. C3 on9 
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J a i  z o t"' i o n + .S" u a ((  p a .S' a 
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Abuztuaren 10etik 15era 3 

tiduak. 1 7:30etan profe· 
sionalen pi lota partiduak 
pi lotalekuan. 1 8:00etan 
zezenak eta behiak pla· 
zan. 1 9:30etan Meaka· 
ko adixkideak helduen 
dantza taldearen saioa 
plazan. 20:30etan Gali· 
zia U kraniako Folk Musi· 

ka t a l d e a  p l a z a n . 
22:00etan suzko zeze· 
na, keia eta txinpartak da· 
rizkio la.  Ondoren harri· 
petatik ere jendea etor· 
tzen hasiko da. OO:OOetan 
Alaitz eta Maideren doi· 
nuekin dantzaldia plazan, 
sartzen bagara! 

\1.1• , Herriko Plaza . LEITZA 

�JtiMURTel.Fax 948 51 01 46 

i Prentsa Opariak Enkuadernatzeak 
1 Fotokopiak Textu liburuak Plastifikatuak Inprenta lanak 
l ___ -



4 Leitzako Pestak 

Igandea 
Abuztuak 12 
Pesta bigarrena 

8:00etan Diana. Ez da
g o  i n o r  l o t a n  e t a !  
1 O:OOetan entzierroa eta 
behiak plazan. 1 2:00etan 
herri kirolak plazan: Na
zabal ,  Diego Riaiio, San
ti Olano eta Peiiagarika
no aizkolariak. l ii igo eta 
Fernando l razoki anaiak 
eta Aingeru Mindegia lais
terkariak, Josetxo Urru
tia harrijasotzailea . . .  I kus
ten denez herri honetan 
herri kiroletarako grinak 
bad i r a u .  Bejonda i e l a !  
1 8:00etan zezenak pla
zan . 1 9:00etan ikuskizu
na Aurrerako dantzariek 
eske in iko dute plazan . 
20:30etan Ainara eta Har
kaitz trikiti lariak plazan . 
22:00etan suzko zeze
na. OO:OOetan Etzakittal
dea plazan. 

LASAI MUTIKO, EZ ZEGOK BELDURRIK! 

Astelehena 
Abuztuak 13 

8:00etan Diana. 9:00etan 
entzierroa eta zezenak 
plazan.  1 O :OOetan txi
rrindulari jun iorrak zirkui
tuan : Aresoko bideguru
tzea-Ozparrun .  1 1  :30e
tan kalderete eta ajoa
rriero lehiaketa Karrapen. 
Ttxirr indular i  karrerako 
sari-banaketa eta leitza
ko Talde berriaren aur
kezpena. 1 2:00etan Be
rastegiko motozerralariak 
plazan. Ondoren jaki pres
taketako sari banaketa. 
1 6 :00etatik 1 8 : 00tara 
parke puzkarria igeri le
kuan. 1 8:00etan behiak 
plazan. 1 9:00etan arzai
zakurrak antzarakin pla
zan . Ordu berean, profe
sionalen arteko pi lota par
tiduak. 20:00etan lncan
sables txarangaren ema
naldia plazan. 22:00etan 

LIZARRAGA 
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suzko zezena. OO:OOetan 
I runa Band musika taldea 
plazan. 

Asteartea 
Abuztuak 14 
KoadrUen Eguna 

8:00etan dultzaineroen Dia
na Patxi Arrazola auzoan. 
9 :00etan entz ierroa eta 
behiak plazan. 1 1  :30etan 
p i lota part iduak p lazan.  
1 2:30etan koadrilak plazan 
bi ldu eta ondoren poteoa 
eginen da txarangarekin ba
tera. 1 4:30etan herri baz
karia Plaza Zaharrean. Ge
ro, koadri len jeitsiera txa
rangarekin. 1 8:00etan ze
zenak plazan. 1 9 :00etan 
bertsolariak plazan: Amaia 
Agirre, I gor Elortza, Amets 
Artzal lus eta Andoni Ega
fia. 22:00etan suzko ze
zena. OO:OOetan Segabat
hor eta Skunk ska taldeen 
kontzertua plazan. 

Asteazkena 
Abuztuak 15 
Bikoteen Eguna 

8:00etan Diana. Ziztulariek 
beren bidea eginen dute. 
9:00etan entzierroa eta ze
zenak plazan. 1 2:00etan 
Herri k irolak.  Harri jaso
tzaileak: lnaxio eta lfiaki Pe
rurena aita-semeak, lzeta 
aita-semeak eta Zelai. So
katira. 1 4:30etan Aurrera 
elkarteko bazkideen baz
kar i  a e l kartean berta n .  
1 6 :30etan Golonka Ber
bena umeentzat plazan: jo
koak, dantza, antzerkia . . .  
1 8 : 00etan bi koteen e n 
tzierroa eta behiak plazan. 
1 9:00etan bikoteen Ingu
rutxoa. 20:00etan l ncan
sables txarangaren ema
naldia plazan. OO:OOetan 
Los Charros mariachia pla
zan. 02:30etan pesian bu
kaera. Labetxeko atarian 
hasi eta buka. 

EDURNE Ileapaindegia 
Elbarren, 35 
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Direkzio eta ordenadore 
bidezko azterketak 
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Bertan eg i ndako pentsuarek i n  GORR ITTE N EA 
baserr ian g i zendutako TXE KO RRAK sa ltzen d itugu 

Elbarren 51 • (() 948 5 1 01 64 • LEITZA 

SAGASTI JATETXEA 
Jai zorioutsuak opa dilkizue 

GIRZll RENI 

EI barren, 72 !{) 948 5 1  OS 90 • LEITZA 

TIBERNI 

• OG i EGIN BERRl-BERRIAREKI EGINDAKO OTARTEKOAK 
• KAXUELAK 
• ERA ASKOTAKO PINTXOAK 

(Rabak, olagarroa, ziztorra . . .  ) 

EI barren, 1 6  (() 948 61 0864 • LEITZA 
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ANA ARRAINDEllA 
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Elbarren 34 • <lJ 948 6 1 068 1 • LEITZA 

JOSE IGNACIO ARZALLUS 
Harategia - Urdaitegia 
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zurgindegia 
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Zurgin lan guziak 
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Gosariak eta era guztietako 
pintxoak eta bokatak . 

��\ltl naue\( on�\ 
Euskal giroa yasa i\zazue . 

<D 9 4 8  6 1 0708 • LEITZA 

P e s + a 
z o  e- i o  n + s u  a (( 

ig a rr o !  
Elbarren 42, © 948 51 0052 • LEITZA 

TQRREI 
HERRIKO 

TIBERNI 
Otorduak, afariak eta euskal martxa! 

Mikel Deuna 1 • <D 948 6 1 0909 • LE ITZA 

TRIKOTA 
Era guzietako 

1 tela eta har iak 
Punto de cruz eta 

�!!l!l I �unto erdia 
eg iteko 

Gantxi l loa 

Denon artean 
denona dena 

Gora 
Leitzeko 
pestak 

J USTIZIA, 
ASKATASUNA 

ETA PAK.EA 
LEITZARI ETA 

EUS KAL HERRIARI 



GOIZUETA 

60 mil ioi pezetatan baloratutako bi oihan 
aprobetxamendu atera ditu Udalak enkantera 
l ns ign isa,  a lertzea eta lariz io p i nuek osatutako 9 .204 metro kub ikoko b i  lote d i ra 

Esteban AROTZENA 

Ohiko moduan ,  ple

gu itxien b idezko en

kante edo subasta pu

bl ikoa erab i l iz ,  a leg ia ,  

6 0 . 4 6 3 . 8 6 8  p ezeta n 

(B EZ kanpo ) baloratu

tako o ihan-aprobetxa

menduko bi lote saldu

ko d itu Udalak.  Lehe

nengoa U d i  i n g u ru ko 

3 . 03 5  p i nu  i ns ign isen 

matarrasak-3.538 me

tro kub iko- eta Mala

markorko 8.891  i ns ig

n is ,  a lertze eta larizio

en -4 .551  metro kubi

ko- entresakak osatzen 

dute . Lote honen l izita

zio-prezioa 49.658 . 332 
pezetakoa izanen da ,  

BEZ kanpo beti .  

B igarren lotean ,  Mi

txe l konerleta izeneko 

parajeko matarrasa sar

tzen da .  1 . 1 1 1  metro ku

b iko egiten d uten 67 4 
p i nu  ins ign is  d i ra han 

bota beharrekoak, eta 

1 0.705.536 pezetan ate

rako da enkantera . 

Proposamenak udal  

idazkaritzan a u rkeztu 

behar d i ra honen berri 

Nafarroako Ald izkari Ofi

zialean eman eta b iha

ra monet ik  h a s i ta ha 

mabost l an  egunen bu

rua n .  Azken eguneko 

eguerdiko ord u  bata bai

no lehen aurkeztu be

h a r  d i ra . H a n d i k  h i ru 

egunera i rekiko dira ma

ha i  ga inean a u rkituko 

Eraikitzeko inor 
aurkeztu ez denez, ez 
da Babes Ofizialeko 
Etxebizitzarik egingo 
Herrian  lana eg i nen d u  gazte 
ta lde batek 
Juana Mari SAIZAR 

Uda lak  aha leg i n a k  

eg i n  ondore n ,  Ba bes 

Ofiz ia leko etxebizitza

ren proiekturako inor ez 

da aurkeztu .  Beraz, l u r  

sa i l  hori enkantera ate

ra ko d ute etxeb iz itza 

arruntak eg iteko . 

Herrian lanak 
I ndautxuko 22 gazte 

eta 4 m o n i to re  boy

scoutak ,  herrian lanak 

eg iteko proposamena 

aurkeztu zuten eta as

te honetan etorri d i ra .  

Bost egunez ari behar 

dute ka leak, plaza , ige-

ARTXIBOKOA 
Oihan lanetati k d i ru-sa rrera berri bat eskuratuko d u  Udalak.  

d i ren eska intzak.  Azke- n iko eta ekonomiko-ad-

n ik  esan, bald intza tek- min istratiboen pleguak 

Herr iko Etxean daude

la .  

ARTXIBOKOA 
Herrian lanak egi nen d itu I nda utxuti k etorritako gazte talde batek. 

r i lekua ,  etab . . .  garb i 

tzen .  Lan hauek bolon

d res g isara eg iten d i 

tuzte, kolaborazioa , la

guntza eta horrelako ba

loreak landuz.  

Ordenagailua 
eta Internet-en 
erabilera 

I nformatika klaseak 

bukatu d i ra eta ordena

gai lua eta I nternet-a era-

b i l i  nah i  d utenak arra

tsaldeko 6etatik aurre

ra eta a s te b u ru et a n  

egu n  osoan erab i l i  de

za k·e t e . I n fo r m a z i o  

geh iago Udaletxean .  



ttipi-ttapa • herriz herri 

LEITZA 

Jose Javier Mujika Astibia UPNko 
zinegotzia bonbaz hil zuen ETAk 
Uzta i laren 1 4a n ,  furgonetaren azp ian jarritako bonba baten bidez 

Joseba AZP IROZ 

ARTXIBOKOA 

Atentatua goizeko 
1 Oak baino lehentxea
go gertatu zen, Mujika
ren etxe aurrean. Ibil
gailua martxan jartzean 
azpian itsatsita zegoen 
bonba lehertu eta Jose 
Javier bertan hil zen. Ja
kin denez, goizero be
giratzen zuen furgone
taren azpian baina hiru 
kilo lehergailu zituen 
bonba oso ongi gordea 
omen zegoen. Medi
kuak, herriko suhiltzai
le boluntarioak sua itza
litakoan, heriotza ziur
tatu besterik ezin izan 
zuen egin. Reyes emaz
tea eta Fco. Javier eta 
Raq uel seme-alabak 
etxean zeudenez, segi
tuan konturatu ziren ger
tatutakoaz eta bertara 
hurbildu ziren. Beste se
meak, Danielek, Irune
an ikasi zuen berri txa
rra. Atentatua gertatu 
eta gutxira hainbat po
litiko eta agintari berta
ratu ziren. Eguerdian fa
milia Basa-Kabi hotele
ra joan zen eta bertara 
h u rbildu ziren beste 
hainbat agintari: Rajoy, 
Barne ministroa, Pasa
da, Administrazio Publi
koetako ministroa, Ma
yor Oreja ministro-ohia 
edo lturgaiz, Euskadiko 
P Pko lehendakaria. 

Jose Javier Mujika, U PNko zinegotzia, goian ezkerretik hasita lehena, 
1 999ko udal hauteskundeen ondotik udalbatza osatu zen egunean. 

eguerdian jaso eta lru-
n e r a  eraman z u ten. 
Arratsaldez, beilatokira 
eraman eta igande goi-
zean, gorpua erraustu 
egin zuten. Igandean, 
arratsaldean Elizan egin 
zen hileta elizkizunera 
sekulako jendetza joan 
zen. Meza Sebastian 
apezpikuak eman zuen 
beste 1 9  apaizekin ba-
tera. Aznar, Espainia-
ko Gobernuko lehen-
dakaria ere bertan izan 
zen. Ondoren, plazan 
kontzentrazioa egin zen 
«Leitza eta Nafarroa 

ETAren aurka» lema-
M uj ikaren gorpua pean. Astelehenean be-

BOLDfiltl 
agentzia inmobiliarioa 

Amazabal 37 (eskola ondoan) • LEITZA (Nafarroa) 
1i 948 510534 / 649 4766 15  

rriz, Irunean egin zen Javierren sendiari dolu-
manifestazioan milaka m i n a k  e m a n e z  e d o  
lagunek parte hartu zu- atentatua gaitzestuz. 
ten. Manifestazioaren Irainak eta heriotza me-
buruan Mujikaren aiar- hatxuak ekartzen dituz-
guna eta hiru seme ala- ten hainbat anonimo ere 
bak joan ziren. Bukae- jaso dira Udaletxean. 
ran, Mujikaren alabak 
komunikatua irakurri UDAL-BATZAR BEREZIA 

zuen eta hileta elizkizu- Larunbatean bertan, 
nean egin zuen bezala, arratsaldeko Setan,  
Reyesek eskerrak eman udal-batzar berezia egin 
zizkien bertaratutakoei. zen. Aretoa komunika-

Atentatuaren ondo- bideez, herritarrez (kan-
rengo egunetan, Udal patarrak ere baziren) eta 
eta administrazio publi- agintari politikoz bete 
koetatik bidalitako me- zen. Mujikaren semea 
zu asko jaso dira Uda- Daniel ere bertan zen. 
!etxean, Udal korpora- Alkateak pertsonalki fa-
zioari, U P Nri eta Jose miliari elkartasun zintzo 

Elbarren 36-3 .B • LEITZA • ({)  948 51 0694 

FLASH 
Plaza ola 
aldizkariaren 
azal lehiaketa 
2001 .eko Plazaola al
dizkariko azalaren lehia
keta Estitxu Caballerok 
irabazi zuen. Lehiake
tan parte hartu z uten 
gainontzeko margola
riak Joxe Mari Zabale
ta, ltziar Fagoaga, Lei
re Karrera, Maitane Ber
nabeu, Axe Astitz, Ma
re Arrizurieta eta Aitor 
Zabaleta izan dira. 

Musika · 
emanaldia 
Cultur 2001 n 
Nafarroako Gobernuak 
eta Plazaolako partzuer
go turistikoak (besteak 
beste) antolatu duten 
Cultur 200 1 egitaraua
ren barnean, abuztua
ren 4an, larunbata, arra
tsaldeko 8:30etan pla
zan (euria eginez gero 
zinean), Ammaluisa & 
D ixielan gileak Brass 
Band taldearen kantal
dia izanen dela. 

eta sentituena azaldu 
zion eta atentatua dei-
toratu zuen. EHk seni-
deei elkartasuna eta do-
lumina azaldu zien eta 
gertaerak gatazkaren 
ondorioak ageriak uz-
ten d i t u e l a  adierazi 
zuen. EAk familiariei-
kartasuna adierazi eta 
ETAri armak uzteko eta 
desagertzeko exigitu 
zion. U PNko zinegotziak 
berriz, atentatua gai-
tzetsi zuen eta Jose Ja-
vier Mujika hil arren, ha-
ren ideiak eta lanak bi-
zirik segituko duela esan 
zuen. Zinegotzien aur-
kako oihuak izan ziren. 

SOULI 
Hileta artea 

(/) 948 453444•629 659583 
ARIZKUN 



BAZTAN 

Zigako San Lorentzoak 
Abuztuaren 9fik 13rat 
Laru n batean nesken p i lota txapel keta eg i nen da 

Ortzegune 
abuztuak 9 

20.00 Suziria bestei has
menta emateko. 
21.00 Baztan Zopak 
Etxezuri eta lndakoan. 
22.00 Gazteen afarie. 
24.00 Dantzaldia Min
degia anai-arrebekinkin. 
5.00 Zinger-Jatea. 

OrtzUeria 
abuztuak 10 

10.00 Argi soinuek. 
11.00 Meza Nagusia. 
12.00 Baztango D an
tzariak, ondotik hame
ketakoa. 
17 .OOMutilen esku-pilo
ta partiduak. 
18.00 Baztango Andre
en Dantzaldia. 
20.00-22.00 Dantzaldia 
Itzala taldearekin. 
24.00 Gau-pasa Itzala 
taldearekin. 
5.00 Mozkor-Salda 

Launbeta 
abuztuak 11 

10.00 Argi soinuek. 
11.00 Haurrendako jo
koak. 
12.00 Nesken arteko pi
lota txapelketa. 
14.00 Haurren bazkaria 
elkartean eta gazteena 
Tellarin. 

20.00-22. 00 Aktuazio 
mexikarra Soni2-ekin. 
22.00 Zanpantzarrak eta 
txalaparta. 
23.00 Afarie frontoian. 
24.00 Gau pasa Soni2-
ekin. 
5.00 Ziztor jatea. 

lgendia 
abuztuak 12 

10.00 Argi soinuek. 
12.00 Esku pilota txap-

iJ ZA L D  
Martin Lizasoa in Adansa 

• SUKALDE MOBLEAK 
• BAINU MOBLEAK 
• MANPARAK 

Zaldub1 Poligonoa • ro 948 580 562 IRURITA 

pelketaren finala. 
12.30 Mus txapelketa. 
16.00 Quad igoera. 
20.00 Kantaldia lon Ber
garetxe eta Labrit-ekin. 
21.00 Dantzaldia "lrats" 
taldearekin. 
24.00 Dantzaldia "lrats" 
taldearekin. 
5.00 Talo jatea. 

Asteleheoa 
abuztuak 13 

10.00 Argi soinuek. 

12.00 Mus txapelketa
ren finala. 
13.00 Triki-Poteoa. 
15.00 Zikiro jatea. 
18.00 Soka-tira, txingak. 
20.00 Dantzaldia lnaz
ki taldearekin. 
22. 00 Zikiro Afarie. 
24.00 Dantzaldia lnaz
ki taldearekin. 
5.00 "Gaizua ni" eta aki
tzeko magra jatea. 

Carlos 
Garaikoetxea 

Etxenike 
abokatua 

Aseguru orokorrak 

({) 948581468 • 948580433 

Frantziarako etorb. 1 2  • 

Ameztialde 3B • ELBETE 

FLASH 
Julian Mitxelena 
eta Javier 
Larralde Urteko 
Bidasotarrak 
"EI lrunes" aldizkariak 
urtero egiten duen be
zala, aurten ere Urteko 
Bidasotarrak uztailaren 
27an izendatuko ditu. 
Baztanen Julian Mitxe
lena sortzez Arantza
koa eta orain Ziga eta 
Elbeteko apeza dene
an, uztailaren 3 1  an 
Urrezko Ezteiak beteko 
dituelako eta Javier 
Larralde Arizkungo txis
tulariari emanen diete 
izendapen hau. Haue
kin batera bertze 7 per
tsonek jasoko dute egu
naren oroigarria, Migel 
Indurain barne. 

Berro auzoan 
Iberdrolarekin 
kexu 

Elizondoko Berro au
zoko biztanleak Iberdro
larekin kexu dira eten
gabe argiaren tentsioa 
jaitsi egiten delako. On
dorioz makinak gaizki 
dabiltza eta batenbat 
hondatu egin da. Hori 
dela eta Baztango Uda
lari eskatu diote arazoa 
ahalik eta lasterren kon
pontzea. 

Igeri egiteko 
ikastaroak 
L ekarozko igerilekuan 
igeri egiteko ikastaroak 
antolatu dira. Bi txanda 
egonen dira, uztailaren 
30etik abuztuaren 1 Oera 
lehenengoa eta abuz
tuaren 1 3tik 24ra biga
rrena. Informazio gehia
gorako deitu 948 581  
084 telefonora. Ber
tzalde L ekarozko kirol 
eremuan 8 eta 1 0  urte 
bitarteko haurrendako 
aktibitateak antolatuko 
dira uztailaren 30etik 
abuztuaren 1 Oera eta 
abuztuaren 1 3tik 24ra 
taldeak osatzeko behar 
diren haurrak izena 
ematen badute. 
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BAZTAN FLASH 

Margolarien ibilbidea egiteko 
aukera izanen da aurten ere 

Arraiozen 
dortoka bat 
arrantzatu dute 
Arraiozko arrantzalea 
harritua gelditu zen be
re amutik zilintzen kilo 
bateko dortoka bat iku
si zuenean. Segituan 
Gurelur elkartera deitu 
zuen dortokak zauriak 
zituenez, sendatu ze
zaten. Floridako arra
zakoa zela aipatu dute 
adituek, ferietan erosi 
daitezken horietakoak. 
Litekeena da norbait as
pertu ondotik errekara 
botatzea. Espezie hau 
saltokietan ttalla bada 
ere denborarekin arras 
haundiak egin daitezke. 
Denetarik jaten dute, 
arrain ttikiak, xori arraul
tzeak eta hori dela eta 
Gurelurrek ez du dorto
ka Baztan errekara itzu
liko. 

Apezetxea k  eta Sobri nok kan poko margo i kastaroa zuzenduko dute 

R akel GONI 

Ez da ibilbide ofizia
la baina duela zenbait 
urtetatik honat askok 
egiten dute margolarien 
ibilbidea. Baztango mar
golariek uda garaia hau
tatzen dute euren lanak 
erakusteko eta herriz 
herriko ibilbidea egin dai
teke guztiak ikusten. Ba
d a  eguna p asatzera 
etortzen den taldea ere, 
margo lanak ikusteaz 
gain bazkari ederra egi
ten d u e n a .  Baztan
goizatik hasita Erratzun 
dago lehendabiziko gel
dialdia. Apezetxea mar
golaria bere etxean ber
tan duen gela berezi ba
tean urteko lanak zin
tzilikatzen ditu. Elizon
dora iristerakoan Ana 
Mari Marinek aurten bi 
erakusketa izanen ditu, 
bere sortetxean, Berga
renea etxean "Azkene-

M E N D I  
OSTATUA 

Santiago 25 - (f) 948 580313  
ELIZONDO 

Okindegia 

ko lanak" ikusgai izanen 
dira. Bitartean Arizku
nenea kul tur  etxean 
"Cultur 200 1 "  programa-

MENDIALDE 
Jatetxea 

AMAI UR • <O 948453060 

Jatetxea 

Polig. lnd. Ordoki ""Trn.: (948) 45 34 03 � 31713  AHIZKUS 

r.- Okindegian 

ren barnean "Nire txo
kotik oroitzapenak" era
kusketa ikusgai egonen 
da. Tomas Sobrinok ur-00 JATETXEA 

(() 948 
.
580101 

Santiago 1 
ELIZONDO 

�-l· .. �- � 

• Ogi artisaua, egu nekoa eta txapata 
.- Jatetxean 
• Menua eta karta (asteburuetan) 

• Espezialitate parrilan erretako jakietan 

!Jr1Aa':!Jrduz, !/e1•0-, 
6-t"!dotui qgi-la6-eaa el'l<ea. 

tloxoz!}oxoa.' 

tero legez Elizondoko 
arkupeen ondoan duen 
erakusketa aretoan iza
nen ditu bere margo la
nak irailaren 2a bitarte. 
Zigaurre auzoan Jesus 
Montesen lanak ikusgai 
egonen dira. 

KANPOKO MARGO 

IKASTAROA 

B a z t a n g o  P ai s a i a k  
izenburupean, Jose Ma
ri Apezetxeak eta To
mas sobrino margola
riek margo ikastaroa zu
zenduko dute. Aste
lehen, asteazken eta or-· 
!ziraietan izanen da, 
abuztuaren 1 ,3,  6, 8 ,  1 0, 
1 3, 1 7  20, 22, 24, 27 eta 
30ean. Taldea gehienez 
ere20 pertsonetakoa 
izanen da. P artehar
tzaileek euren materia
la ekarri beharko dute 
eta Baztanen errolda
tuak daudenak lehen
tasuna izanen dute. 

Argazki 
erakusketa 
Abuztuaren 1 elik 1 6a 
artio Arizkunenea kul
tur etxean, Joxe Erre
gerena eta Juan Lame
rinasen argazkiak ikus
gai egonen dira, atsal
dero Getatik 9ak arte. 
Igandetan erakusketa 
itxita egonen da. 

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

• Lan aholkularitza 
• Nomina eta Aseguru Sozialak 

• Aholkularitza fiskala 
• Errenta Deklarazioak, IVA . . .  

• lnmobiliaria 
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua 

• Gestoria 
• Ibi lgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren 

berritzea eta edozein gisako gestioak 



Amotze eta herriko bestak arras ongi iragan dira aurten ere. 
Kontzertu, afari eta primek jende ainitz bi ldu zuten.  

San Josep eskola girixtinoko haurrek kermezako arratsaldea ale
geratu zuten Gantxiki pilotalekuan eskain i  zituzten dantzekin .  

Urte hondarreko ETB kasik etxe guzietan 
ikusten ahalko da antena berri bati esker 
Lizard iako auzoa n jendea kexu arrabots eta usa i n  txarrarengatik 

Franck DOLOSOR 
ETB1 senpertar gu-

ziek behar bezala ikus-
ten ahalko dute 2002 
aintzin, herrian ltineris 
enpresak duen antena-
tik euskarazko telebis-
taren seinalea igorriko 
baita. Hortik Olha, Karri-
ka,  Aintzira, Urguri,  
Amezpetu eta lbarrun 
untsa estaliko dira nor-
malki. Herriko etxeak 
1 50.000 libera bozkatu 
ditu berriki tresneriak 
erosteko. Gero urte gu-
ziz, 50.000 libera be-
harko dira pagatu. Hau 
ere herriaren gain iza-

l?llGI 

nen da bainan euskal 
kulturaren aldeko he-
rrien arteko sindikata eta 
Paueko kontseilu nagu-
siaren laguntza ere gal-
deginen da bertze he-
rrietan egiten den be-
zaia. Duela 2 urte 200 
familia baino gehiagok 
galdegin zutela antena 
berria ematea ETB ikus-
teko_ 

Usain txarra eta 
arrabotsa 
Lizardian 

Inkesta publikoa egi-
ten ari delarik Orma lan-
tegian, auzoko batzuek 

ZATOZ ETA I KUSI  
Santiago, 8 8  ({) 948 580939 

ELIZONDO 

U DAKO ARRO PAK 

Soinekoetan aukera zabala 

Ezteietako arropa egokiak 
eta konplementoak 

salaketa presentatu du- Istripu larria Berri ona SP UC-eko 

te usain txar eta arra- G a n  den uztai laren 44 7 kideentzat. (273 1 8  
bots ainitz jasan behar 1 Oean, Kanbon bakan- urte baino gutiagokoak 
baitute. Urriaz geroz hor- tzetan zen 1 2  urteko To- eta 1 7  4 heldu). 

k o  z u z e n d a r i  d e n  losar neska bat hil zen 
Emmanuel Lafont-ekdio karrikan gertatu zen is- Gaitzespenak 
ez duela halako kexa- tripuan skooterez ibilki Gaitzespen andana 
ren berririk izan seku- zelarik. 1 7  urteko gida- Iparraldean ere L eitza-

lan eta orain dena me- riak erredurak jasan zi- ko atentatu basatiaren 
latzen zaiola bat-bate- tuen herria penatu zuen ondotik. P S  alderdi so-
an. Oroitarazten du bide errekontru huntan. zialista, R P R  eta EAJ 

500.000 liberako lanak eusko alderdi jeltzaleak 
egin dituztela lantegiak Kirol zelaia kondenatu dute «de-

arrabots eta usain gu- Kirolzelaia heldu den mokraziaren kontrako 

tiago sor dezan. He- urtean berritzen hasiko hilketa», Berdeek Eu-

mendik goiti, senperta- dira. Hauxe deliberatu ropar Batasunari «eus-

rrekin akort ematea iza- da herriko etxea, SPUC kai gatazkan bitarteka-

nen dela inportantena kirol batasuna eta arki- ri lana egitea» galdegin 
uste du Lafont-ek. tektoak bildu ondoan . diotelarik. 

DmrucfJ@crru0 
@®�[3[1!] 

.- Era guz ietako ateak, 
janbak eta regruesoak 

c.- Egu r idorrak :  trop ika lak, 
har itzak, gazta i nak, 
p inuak, izeiak . . .  

c.- Tarimak eta zo lak :  haritza, 
gazta ina, p inua  . . .  

c.- Tab leroak :  melam inak, 
h idrofugoak, 
matx inbratuak . . .  
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SARA 

XXXIX. Kontrabandisten Lasterketa � 

agorrilaren 19an antolatuko da 
Abuztuaren 1 1  eta 1 2an mendi martxa egi nen da Seg iren aurkezpen g isara 

Ana M ari eta Fred 
XXXIX. aldiko Kon

trabandisten L asterkal
dia heldu den agorrila
ren 1 9an antolatuko da 
gure herrian. Lasterke
ta arratsaldeko 5etan 
abiatuko da eta egun 
osoan azoka izanen da. 
Joan den urtean Ra
muntxo L amothe nagu
situ zen, ibilaldia 40 mi
nutu eta 31 segunduz 
burutu ondoren. Haatik 
ez zuen 1 988. urtean 
Koxe Oronozek egin
dako denbora gainditu 
5 segundugatik. 

Agian, au rten La
mothek denbora hau ho
betuko du, gaitzeko for
man baita. Urtero uz
tailean Ezpeletan anto
latzen den mendi las
terkaldian 2.200 lagu
netatik lehena ailegatu 
zen L amothe, 23 kilo
metra oren bat eta 4 1  
minutuz egin ondoren. 
Amotzeko besta kari 
prestatzen den laster
keta ere berak irabazi 
zuen. 

Mendi martxa 
abuztuaren 11 
eta 1 2an 

Haika gazte mugi
menduaren debekatze
aren ondotik, Segi sor
tu da. Erakunde berri 
horren aurkezpena hel
du den abuztuaren 1 1  
eta 1 2an eginen da gu
re eskualdean. Larun
batarekin mendi mar
txak abiatuko dira Be
rako eta Azkaineko pla
zetatik Larrun kaskorat. 
Ondoren, mendizaleek 

Ramuntxo Lamothe, eskuinean, Kontrabandisten Lasterkaldiko marka 
berria ezartzen saiatuko da agorrilaren 19an. 

Sarako bidea hartuko diari begira, egutegia- osoan ekitaldi trango-
dute eta usategietan ren berri emana izan zai- rekin. Goizeko 1 Oetan 
gaua pasatuko. Bihara- gu ere, eta aipatzekoa meza, 1 1 tan pilota par-
munean, plazari buruz da lehen aldikotz Lan- tida, eguerditan bazka-
h u r b i l d u k o  d i r a  e t a  desetako eta Euskal He- ria polikiroldegian, arra-
eguerditan Gaztetxeko rriko komiteak Biarno- tsaldeko 4etan Joko 
kideek prestatu bazka- kearekin batean arituko Garbi partida eta 5ak eta 
riaz gozatzen ahalko du- direla aurten. Horra be- erdietan dantza ikuski-
te. Arratsaldean aldiz, raz, nola osatzen den zuna. Arratsean afaria 
kontzertuen aldi izanen Saratarren multzoa : musikariek alaiturik. 
da polikiroldegian. Kanbo, Urrutia, Mendi- Bertzalde, uztailaren 

kota, Lasseube, ldron, 30etik agorrilaren on-
Errugbi taldeak Goes eta Sara. darra arte astelehene-
entrenatzaile Bertzalde, entrena- ro arratseko 9ak eta er-
berriak menduak abuztuan has- dietan xistera partidak 

Sarako Izarra errug- tekotan dira eta lehen antolatuak dira. Uztai-
bi taldearen ez ohiko Bil- n e u rketa b u r u i laren laren 3 1  n,  agorrilaren 
tzar Nagusia iragan da 23an izanen da. Azke- 1 Oean, 23an eta 28an 
joan d e n  u zt a i l a ren nik, dei zabal bat egiten Sarako, Senpereko eta 
1 3an. Bertan, bertzeak zaie jokatzeko prest di- Azkaineko koralen ema-
bertze, entrenatzaile be- renen guzieri, iduriz as- naldiak, baita Goraki 
rrietaz hitz egin da, Clau- ki lan izanen baita bi tai- Abesbatzarena elizan, 
de Etxegarai Saratarrak deen osatzeko. arratseko 9ak eta er-
eta Hiriburuko Gimenez dietan. 
jaunak, Christian Carrey Ekitaldi ainitz Agorrilaren ?an eta 
eta Michel Brisson-en udan 21 ean, indar jokoen al-
lekukoa hartu baidute. Igande huntan, Ker- dia izanen da gaueko 

Heldu den denboral- meza ospatuko da egun 9ak eta erdietan ere. 

FLASH 
Presoen aldeko 
agerraldiak 
Gogoratu Euskal Preso 
Politikoen eta bereziki 
Bixente Garcia Sarata
rraren aldeko agerral
diek segitzen dutela. Le
hena uztailaren 1 4ean 
egin zen, eta geroztik 
ortzirale guziz egiteko
tan da. Hitzordua arra
tseko 7etan da plazan. 

Arraya ostatuak 
50 urte bete ditu 
Joan den uztailaren 3an, 
Arraya ostatuak bere 50. 
urtemuga ospatu du.  
200 bat lagun bildu di
ra Fagoaga familiak es
kaini aperitifaren har
tzeko. Zorionak! 

Zazpiak Bat 
elkartea 
Uztailaren 1 4an, Zaz
piak Bat dantza elkar
teaj bere udako ospaki
zun nagusia antolatu 
zuen. Bainan ez zuten 
denbora alde izan, eu
ria egin baitzuen eta on
dorioz ekitaldi gehienak 
ez ziren burutu. Gaine
ra, jende gutti hurbildu 
zen errebotera bai baz
kaltzeko eta afaltzeko 
tenorean. Agian agorri
laren 8an eta 22an, arra
tseko 9ak eta erdietan 
eskainiko diren dantza 
ikuskizunekin arrakas
ta gehiago izanen dute. 

Errugbi, sangria 
eta pilota 
bestak 
Agorrilaren lehen la
runbatean, 4an, errug
biaren besta iraganen 
da egun osoan; Sangria 
gaua abuztuaren 1 4an 
arratseko 9:30etan eta 
Pilotaren Besta 25ean. 

C A F E  D E  L A  M A I R I E  

MAIXAN ETA VERONIQUE 
SARA • TEL 05595425 1 9  



AZKAIN 

ltziar Barriolaren omenaldian 
azkaindar ainitzek parte hartu zuen 
Aratzen u rtebetzea gogoratu zuen Ord u a n !  e lkarteak 

Ihintza, Angela eta Eneko 
Uztailaren 1 6an ltziar 

Barriolak bere azken ha
tsa eman zuen eritasun 
larri batek jorik 56 urte
tan. Donibane Lohizun
go ikastolan erakasle 
eta zuzendari izan zen 
luzaz eta Ikastolan ibili 
diren haur Azkaindar 
gehienak bere ikasleak 
izan ziren. ltziar Barrio
lak eragin haundia izan 
zuen Seaska erakun
dean. 1 974-tik goiti lan 
haundia eraman zuen 
pedagogia mailan, Go
bernuarekin egin ziren 
azken negoziaketetan 
parte hartu zuen, eta Se
askako integrazio ba
tzordearen bultzatzaile 
izan zen haur trisomi
koak klaseetan onhar
t u a  k izan d a i t e z en. 
Omenaldi biziki unkiga
rria egin zen Donibane
ko portuan. Aurtengo 
ikasleek kantu alai bat 
eskaini eta gero Lanki
deek Martxa baten le
hen notak kantatu zio
ten eta Azkaingo lau 
gaztek aurreskua dan
tzatu zioten. Zeremo
niaren ondotik jendea 
itsas-bazterreraino gan 
zen ltziarren hautsak 
han ixurtzeko. Jendeak 
ehunka bilduak ziren. 

Azkaindarrek azken agurra eman zioten ltziar Barriola erakasleari. 

Herrian Euskaraz eta 
Loretxoa kantatu ziren. 

Zorionak Aratz 
Ez baitzuten bere ur

tebetetzea usaian egi
ten den bezala ospa
tzen ahal, erran nahi du 
mahain baten inguruan, 
pastiza haundi batekin, 
kandela batzuekin (22) 
eta bereziki harekin ba
tera, Orduan! elkarteak 
egun inportante hori 
markatu nahi izan zuen 
Aratzi Zorionak ospa
tuz, sinbolikoki L arru-

Donibaneko Ikastolan nerat upatuz. 
Haitz bat landatu zuten Hitzordua Uztailaren 

haurrekin. Han Euskal 7an finkatua zen goize-

GOZOTEGl1t. 
OKINDEGl1t. 

--- + ---

S.A.R.L. ETCHE·ONA 
AZKAIN 

ko 9etan Azkaingo pla
zan. 20 bat ziren orota
rat, Ikurrinez eta EPEH 
bandera batzuez eki
patuak. 20ak motibatuak 
ziren eta sofrimenduak 
hartzen zituelarik upa
tzerakoan, Aratzi eta 
bertze presoeri pentsa
tzeak indar berriak ekar-

Izen zizkien. Zailtasun 
batzuekin kaskorat arri
batu eta gero, denak 
unatuak ziren bainan de
nak kontent Aratzentzat 
eta bertze guzientzat 
egina zutenarentzat. Po
teo batekin segitu zuten 
giro goxo batean eta tren 
ttikiarekin etorriak zire-

FLASH 
Mendi martxa 
Azkaindik eta 
Beratik 
Abuztuaren 1 1  an eta 
1 2an Segi gazte era
k u nde berriak mendi 
martxa bat antolatuko 
du lnsumisioa lemaren 
inguruan. Bi egun ho
riekin Iparralde eta Na
farroaren artean inpo
satua zaigun mugaren 
bi aldeetatik ekintza sin
boliko bat eraman nahi 
du Segik. L ehen hitzor
dua larunbatarekin goi
zeko 9 etan Berako eta 
Azkaingo bi plazetan 
izanen da. Denak eguer
ditan elkartuko dira kas
koan. Handik, arratsal
dearekin mendi martxak 
segituko du muga-ha
rriak.segituko dituztela 
ibiltariek. Arratsean zi
kiro erretzea eginen da. 
Igande goizean Sara he
rriraino kurritu beharko 
da, han zintzur-busti
tzea, bazkaria, ekitaldi 
politikoa eta konzertua 
(Hats . . .  ) antolatuak iza
nen direlarik. 

nen artean. Ondotik 7 
Iturrietarat jautsi ziren 
han oihal etxetan lo egi
teko. Gau goxo bat pa
satu zuten su eder ba
ten inguruan. Bihara
mun goizean Azkaingo 
plazaraino jautsi ziren 
bainan aldi hortan eu
riarekin. 

A r t l s a n  Tel .  59 54 01 67 Aratzi zorionak emateko Larrunerat upatu ziren hogei lagun. 

2001 /07/26 • 307. zbk. 
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Xaretako Kultur Astea eginen 
da Urdazubi eta Ainhoan 
Axu l a r  ezagutaraztea iza nen d u  helburu 

Mar ari eta Koro 9,30etan elizan Ainho- Orain arte zegoena ez 
Ainhoa eta Urdazu- ako Atsulai kantarien omen zegoen egoera 

biko Herriko Etxeek an- emanaldia izanen da. txarrean, bainan poten-
talaturik, Xareta lurral- Larunbatean, abuz- tzia txikia zuen eta ez 
deko Kultur Astea egi- tuak 1 1 ,  «Axular, eus- zuen hainbertze segur-
nen da agorrilaren 6tik kara Nafarroan eta eus- tasunik ematen, indar 
1 1  rat. Kultur Aste honen kararen kutsua Pirinio- haundiko zimiztak ez zi-
xedea Axular ezaguta- tan» mintzaldia izanen tuelakoz osorik deskar-
raztea izanen da. Ho- da Urdazubiko plazan, gatzen lurrera; lur az-
rretarako, astelehene- Euskaltzaindiak eta pian ikatza eta kobrez-
tik larunbatgera bere E UEkoek eskainirik. ko plantxak zituen, le-
sortetxea zabalik izanen 2etan zikiro jatea iza- hen erabiltzen zen ma-
da, goizeko 1 Oetatik nen da Monastegiko nera arruntean. Orain 
arratsaldeko 7ak arte. klaustropean bertsolari berriz, altzairuzko hiru 
Abuztuaren 9an, ortze- eta musikariekin. Arra- pika sartu dituzte eta pa-
guna, arratseko Setan tsaldeko 7etan, azke- rarrayoserako konduk-
antzerkia izanen da Ur- nik, kantu gregorianoak torea ez da kable bat, 
dazubiko plazan, Euro- izanen dira. lamina fin bat baizik. 
pako herri ttikietako hiz-
kuntza guziekin. Sartzea Tximistorratza Gaupasa afaria 
urririk izanen da. Ortzi- Nafarroako Gober- Gaupasa egunean 
ral arratsaldeko 6etan, nuko aginduz, Udale- lan egin zutenetako 1 25 
Ainhoako Herriko Etxe- txeek herriko pararra- lagun bildu ziren uztai-
an «Euskal kantu berria yos edo tximistorratza- laren 21 ean Armua ja-
60 urteetatik orain arte» ren egoeraz arduratu tetxean afari eder bate-
mintzaldia eskainiko du behar dute. Hori dela an. Duela 9-1 0 urte ha-
Christian Laprerie mu- eta, ekainean aldatu du- si zen antolatzen afari 
sika idazleak. Gaueko te elizako tximistorratza. hau lanaren nolazpai-
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Duela bortz urte ez zela Zugarramurdi n  komunio
nerik ospatzen eta aurten akontezimiento haun
dia izan da, Jaionena ospatu delako. 

teko ordain gisa, eta 
nahiz eta jendeak gau
pasarako gustura es
keintzen duen bere la
guntza, erran behar da 
gustura ere hartzen du
tela gonbite hau, iziga
rrizko giro ederra sor-

tzen delako. L an egiten 
dutenen artean gazte, 
ez hain gazte eta adin
tuak daude, eta herrita
rretatik aparte ere kan
potar lagun, familiako
ak eta halako ainitz ere 
izaten dira. 



T omas Biurrarena Uitzi eta Rosa Maria 
Ortiz Caballero, Leitzakoak, ekainaren 
1 6an.  
Francisco Javier Alduntzin Zabaleta eta 
Maria Cristina Azkarate Astibia, Leitza
koak, ekainaren 23an. 
Jose Madariaga Almandoz eta Miren 
Karmele Apezetxea Tapia, Lesakakoak, 
maiatzaren 5ean. 
Jose Javier Zubieta Apeztegia eta No
ra Maria Eneterreaga Etxepare, Lesa
kakoak, ekainaren 2an. 
Francisco Javier Goienetxe Vaquereo 
eta Aintzane Goiii Eraso, Lesakakoak, 
ekainaren 9an. 
Joseba liiaki Igoa Ziganda eta ltziar Al
vez Barriada, Lesaka eta Bilbokoa, ekai
naren 30ean. 

Aimar Iparragirre Zinkunegi, Etxalarkoa, 
uztailaren San. 
Ainhoa Etxeberria Apezetxea, Goizue
takoa, uztailaren 1 1 n . 
Roberto Arnaiz Pizzio, Berakoa, ekai
naren 29an. 
Oiher Altzelai Kanflanka, Leitzakoa, uz
tailaren 3an. 

Juan Ramon Barriola Zabaleta, Lei
tzakoa, uztai laren 4an, 62 urte. 
Miguel Zabaleta Lizarraga, Leitzakoa, 
uztailaren 1 3a n ,  89 urte. 
Jose Javier Mujika Astibia, Leitzal«>a, 
uztailaren 1 4an, 59 urte. 
Manuel Mariezkurrena T el letxea, Do
neztebekoa, uztailaren 1 5ean, 65 urte. 
Benigna Goikoetxea Etxeberria, Ez
kurrakoa, uztailaren 1 8a n ,  92 urte. 

Fel ix KORTA LEKUONA 
{Periko) 

83 udaberritan 
eman digun umorea 

83 udaberritan 
loratu den landarea 

joan egin da gure attona 
gizon alai dotorea 

baina bihotzan leku bat dugu 
beti zuretzat gordea. 

Zure bilobak, Ander eta Unai. 
Beran, uztailaren 3a. 
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• Aitor Bengoetxea 21 urteko 

atzelari leitzarrak 

profesionaletako debuta egin 

zuen ekainaren 17an bere 

herrian. Kokarekin batera 

19-22 galdu zuen Urionaguena 

eta Naldaren kontra. Hiru 

urterako kontratua du 

Maeskurekin. 

• Eskuz banakako txapeldun 

bi aldiz izandako Bengoetxea 

1 1 1, Juan Mari, da bere aita. 

Aitorrek Bengoetxea V izena 

darama kamisetan. 

• Lehenengo mailan dagoen 

edozeinen antza izatea 

gustatuko litzaioke, baina 

bereziki Beloki eta Barriola 

aipatzen ditu. 

«Aita-osabak egin zutenaz harro nago, 
baina horrek neretzat ez du balio» 
Aitor AR OTZENA 
P rofesional mailako debuta herrian 
bertan egitea egokitu zitzaion Aitor 
Bengoetxea, Bengoetxea V.ari eta gal
du egin zuen. «Alde batetik herrian 

debutatzea mesederako da, bizi gu

zian aritu zaren frontoian zaude, gehia

go ezagutzen duzu eta gustora joka

tzen duzu. Bestalde, egia da, herriko 

jendearen aurrean ongi gelditu nahi 

duzula» dio Aitorrek. Geroztik beste 
partidu bat jokatu eta irabaztea ere 
lortu du. Bere ustez, alde nabarmena 
dago afizionatu eta profesionalen ar
tean: «Hemen tantua egiteko lan as

koz gehiago egin behar da. Partidu 

luze eta gogorragoak izaten dira, errit

mo gehiagorekin». Afizionatuetako az
ken urtean, 22 urtez azpikoentzako 
Munduko txapelketan lortutako biga
rren postua da Bengoetxearen ustez 
bere lorpenik nagusiena. 
Bere senide gehienak, aita, osaba 
nahiz laster profesionaletara salto egi
nen duen Oinatz lehengusu gaztea, 

Pilota eskolako mutikoek 

beraiekin ikusi gaituzte eta 

horrek ilusioa egiten die: bera 

ailegatu bada, nik zergatik ez? 

galdetzen diote bere buruari. 

aurrelariak izan dira, baina Bengoe
txea V atzelari gisa aritzen da. «Ni ez 

naiz ezaugarri berezirik duen pilota

ria, baina denean nahiko erregularra 

naiz eta pilotan jokatzen jartzen du

dan ilusioa eta gogoa aipatuko nituz

ke. Hori bai, ni eskuina naiz eta ez

kerra hobetu beharko nuke, orduak 
sartuz eta entrenatuz». Eskuz bana
ka ere aritzen da eta azken bi urtee
tan Nafarroako azpitxapeldun izan da. 

« PILOTAN GOZATZEA LORTZEN BADUT 

GUSTORA GELDITUKO NAIZ» 

Barriola, Iparragirre, Aitor bera, abu
do Bengoetxea VI . . . pilotari asko eman 

ditu Leitzako eskolak azken aldi ho
netan: «Egia da, horrela suertatu da. 

Leitzako eskolan jende asko ari da la

nean, askotan aipatu ere egiten ez di

renak, baina beraien lana hor dago». 

Herriko gazteak profesionaletan ikusi
ta, haurrak ere pilotan gehiago saia
tzen direla uste du Aitorrek: «Mutiko

ek beraiekin ikusi gaituzte pilotan eta 

horrek ilusioa egiten die: bera ailega

tu bada nik zergatik ez dut ailegatu be

har? esaten dute. Niri gauza bera ger

tatzen zitzaindan Abel ikustean». 

Familian maila altua jarri diote, mar
ka handiak egin baitituzte, baina Ben
goetxea V.ak helburu apalagoak jar
tzen dizkio bere buruari: «Aitak eta osa

bak oso altu jani dute listoia. Bere la

na egin zuten eta nik aurrera segitze

ko nerea egin beharko dut. Beraiek 

egin zutenaz harro nago, baina nere

tzat horrek ez du balio. Pilotan goza

tzen saiatuko naiz. Ailegatzen naizen 

lekura ailegatzen naizela, disfrutatzen 

badut gustora egonen naiz». 



kirola • ttipi-ttapa 

JOXE LACALLE 1 EGUNKARIA 

Txarutako pilotariek Nafarroako Herriarteko txapelketa irabazi dute bigarren urtez segidan. 

Nafarroako Herriarteko txapelketa 
ere irabazi du Txarutak 
Finalean I runeko Oberenari lau partiduetatik h i ru irabazi zizkion 

Belate elkarteak an- eta Patxi Barberena iru- gelditu zen finala. Izan pena lortzeko aprobe-
tolatutako Udaberriko ritarra. Saranton eta Cal- ere, ju beniletan Unai txatu zuten. Ander Ages-
Saria irabazi ondotik, vo irunearrak 0-2 aitzi- Arraztoa elizondarrak ta aranztarra eta Oki-
Nafarroako Herriarteko netik paratu ziren, bai- eta lnaki Eskudero era- nena aritu ziren Obere-
txapelketa ere irabazi na gero ez zen kolore- tsundarrak aisa bete ze- nakoekin eta deus guti 
du Txaruta elkarteak bi- rik izan. Azkenean, 1 8  te zuten pronostikoa: 22 egin ahal izan zuten Oro-
garren urtez segidan, eta 6 irabazi zuten Txa- eta 9 irabazi zieten Diaz noz M ugairiko Joseba 
momentuan Nafarroan rutakoek. eta Olazabaleri, biga- Berrok eta Amaiurko To-
dagoen talderik indar- Infantil mailan borro- rren urtez segidan Na- ni Huartek. Haserako 
tsuena dela erakutsiz. ka gehiago ikusi ahal farroako Herriarteko txa- lantuetan berdintasun 

Baztan eta Malerre- izan zen. Kategoria ho- pela Baztan eta Male- pixar bat izan zen, bai-
kako pilotariek Iruneko netan itxaropen handiak rrekara ekarriz. Esku- na 7 eta 22 irabazi zu-
Oberena izan zuten are- zituzten Oberenakoek, dero Olazabal baino ha- ten Oberenakoek. 
rio uztailaren 8ko fina- Etxeberria eta Urdani- gitzez gehiago izan zen 
lean. Alebin eta jubenil zek bikote polita osa- gibelean eta Arraztoak EUSKAL HERRIKOAREN 

mailetan Txarutakoen tzen baitute. Baina Mi- tantoak akitzeko auke- BILA ORAIN 

garaipena eta handie- kei Iraola almandozta- ra hobeak izan zituen. Orain, Euskal Herri-
tan Oberenakoena nahi- rrak eta Luis Ibarra sun- Aitzinean berdintasun ko txapelkaren bila ari 
ko garbiak ziren, beraz, bildarrak ere partidu bi- gehiago izan zen. Arraz- dira Txarutakoak. So-
infantil mailako norge- kaina egin zuten. Azken toak dozena erdi bat tan- · raluzeren kontra jokatu 
hiagokan zegoen txa- aldian aunitz hobetu du- tu lortu zituen sakez eta dute finalerdia eta hori 
peiaren giltza. te biek eta ederki era- Diazek lau. irabaziz gero, Araba edo 

Espero bezala, mai- kutsi zuten hori Iruneko Handien partidua de- Bizkaiako ordezkaria-
larik ttikienean jaun eta finalean, 1 8  eta 1 1  ira- na erabakita zegoela jo- ren kontra jokatuko du-
jabe izan ziren Joxe L uis bazi baitzuten. Gisa ho- katu zen, baina Irune- te. Ea iaz bezala txa-
Agesta almandoztarra netara kasik erabakia koek ohorezko garai- pela lortzerik baduten! 

Laxoa 
txapelketaren 
finala 
Abuztuaren 5ean joka
tuko da Baztan-Erreka
ko laxoa txapelketaren 
finala Elizondoko pla
z a n .  F i n a l e r d i e t a n  
Arraioz Irurita Bren aur
ka eta Doneztebeko A 
eta B taldeak ari dira nor 
baino nor. Asteburu ho
netan jokatu dute lehen 
partida eta uztailaren 
2 9an erabakiko da fi
nala. Finalerdi pareka
tuak espero dira, baina 
azken bi urtetako fina
listak, Arraioz eta Do
neztebe a dira faborito. 

Patxi Larretxea arraioz
tarrak aparteko arazo
rik gabe irabazi zuen uz
tailaren 1 4an Irunean 
Nafarroako txinga txa
pelketa. 50 kiloko txin
gekin 1 6  plaza egin zi
tuen, bigarren sailkatu 
zen L azkozi seiren al
dea kendu zion. Egun 
eta leku berean jokatu 
zen Nafarroako lasto al
txatze txapelketa. Az
ken urteotako txapel
duna, Eduardo Eugi, ez 
zen finalean izan, bai
na Igantzitik ez da mu
gitu txapela, Xabier Sei
nek irabazi baitzuen. 45 
kiloko lasto fardoarekin 
1 8  altxaldi egin zituen bi 
minututan eta hemere
tzigarrena bi minutu eta 
seg undu batean egin 
zuen. Horrek eman zion 
txapela, l naki Bereau 
herritarrak ere 1 8  jaso
aldi egin baitzituen. Mi
guel Angel Etxartek 1 5  
egin zituen. 

Nafarroako lau lerdiko 
txapelketa irabazi zuen 
Oronozko aurrelariak 
Sanfermin egunean Iru
nean, Armendarizi 22-
1 6  irabazi ondotik. Le
hen txapel ofiziala izan 
da Goni l irentzat. 
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Elgorriaga, Bera, Sunbilla, 
Arantza eta Etxalar 
Ttipi-ttapa telebistako ikusentzu
leek ederki jakinen duzuen beza
la, dagoeneko udako herrietako 
bestetako dinamikan arrunt mur
gi lduak gaude, eta hala jarraitu
ko dugu uda akabila bitarte. Do
neztebeko San Pedro bestek, Le
sakako sanferminek, eta Ituren
go bestek dagoeneko eman dute 
eman beharrekoa, eta aldi berean 
g u k  ere besta hauek erakutsita
ko irudi politenak eta berexienak 
eskeini  dizkizuegu .  Baina orain
dik izanen d ira gehiago eta joan 
den igandean ospatu zen Baz
tandarren bi ltzarra besta haun
diaren ondotik, segidan hartuko 
dugu berriz ere besten haria. 
Hasteko Elgorriagako Santiago 
bestak ikusi ahal izanen dituzue 

ttipi-ttapa telebistan. Hau, aste ho
netan bertan izanen da, heldu den 
astelehena bitarte. Eta batzuk bu
katuko d iren heinean bertze he
rrietako besten testigu iza.nen ga
ra. Berako San Esteban bestak 
ikusteko, abuztuaren 2tik aitzine
ra, egunero prestatuko ditugu saio 
berexiak, elkarrizketa eta gaine
rakoekin.  Beratik Sunbi l lako bi
dea hartuko dute g u re kamarek, 
eta nahiz bestak abuztuaren 1 Oean 
hasiko d i ren g u re erreporta iak 
abuztuaren 13an eta 14ean,  as
telehenean eta asteartean ikusi 
ahal izanen dituzue. Eta azkenik, 
telebistak udako geldialdia egin 
baino lehen eta Amabirj in eguna
�ekin batera, Etxalar eta Arantza
ko besten berri emanen dizuegu .  

Ken Zazpi 
GOR 

Ken Zazpi  ta ldearen 
proiektua 1996an sortu 
zen, Jan Mikel Arrona
teg( Exkixuko baxujole
ak eta Eiiaut Elorrieta 
Lugarriko abeslariak bul
tzatujta. Orduan, aurre
rapen gisa, "Bi eta bat" 
abestia kaleratu zuten. 
Gero ordea, bost urtez 
atzeratu zen Ken Zazpi 
proiektua. Halere, orain 
gogo biziz ekin diote be
rriro, eta Igor Artzanegi 
baxuan, Beiiat Serna ki
tarran, liiaki Zabaleta tri
kitian eta Jon Fresko ba
terian lagun dituztela, gu
re herriaren iraganaren
tzat etorkizuna aldarri
katzen duen "Atzo da 
bihar" diskoa kaleratu du
te Gor disketxearen es
kutik. Hamaika kanta di
tu denetara: Aipatutako 
"Bat eta bat'' hartaz gai
nera, "Zenbat min", "Ma
len", "Itxoiten", "Larrun", 
"Profetak", "I rri bat'', "Ho
tzikara", "Badakit" eta 
"Ezer ez da betiko". Tal
deak jada kontzertuak 
hasi ditu. 

BASERRIA DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA 
(uztailaren 6t1k 1 3rako prezioak) 

ZERRIKIA (ij BEHIKIA� 
Zerrikumea Aretze gizenak: Oharra: Prezioak200-230 37 .000 eta i d i x koak 

(19 kilo): 1 0.800 pta. ldixkoak: Pta/kg. Kanal Kg. kanalean pisatzen du- 35.000 P1a. 
Extra 465 ten aretzeenak dira. Zaldikoak: Pta/k Zerri gizena 1 .koa 445 Aretze ttikiak Sortubeniak: 555/565 (95-100): 241 pta/k. 2.koa 425 (15 egun ingurukoak): Zaldi-behorrak: 375/385 

Zerramak: Urruxak: Pta/kg. Kanal Na barra k:  u rr u x a k  
Bildotsak: P1a/k 

125/1 30 pta./kiloa, bizirik .  Extra 475 35.000 eta i d i x k o a k  6-8 kilokoak: 1 .050-1 .100 
1 .koa 455 28.000 P1a. 

8-10 kilokoak: 925-975 
2.koa 435 Mestizoak: u rr u x a k  
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Bideko segurtasun arau berriak 
Aurten bideko segurtasun arauak al
datu dituzte oro har zigorrak gogor
tzeko asmoz. Gidariek adi egon be
harko dute hemendik aitzin dituzten 
isunen kopurua kontutan hartuz. 

Karneta noiz erretiratzen ahal 
digute ? 

Gidariari karneta kenduko zaio gai
tasuna, ezagutzak edo gidatzeko tre
betasuna galdu duela baizetatzen 
denean. Karneta kenduko zaio ere 

Durango Durango 
J.K. lgerabide eta 

M. Valverde 
ELKARLANEAN 

hurrengo hiru kasuetan: 
1 .  Bi urteren buruan gidariak hiru arau
urratze larri egiten dituenean (50.000 
pezeta - 300 euro). 
2. Biarau urratzeoso larriak(1 00.000 
pezeta bitarte - 600 euro). 
3. Bi arau-urratze larri eta bertze bat 
oso larria egiten baditu bi urtetan. 

Nola bete daiteke zigorra? 

Nahi izanez gero epeka bere daite
ke zigorra. Orain arte aste tartean ko
txea lanerako behar zutenek bide hau 
hautatzen zuten, zigorrak astebu-

Kameta erretiratzen 
badigute, zigorra epeka 

bete dezake 
asteburuetan adibidez. 

Elkarlanean argitaletxeak hau
rrendako "Kuku" sailan 5. libu
rua argitaratu du. Juan kruz lge
rabidek idatzi eta Mikel Val
verderen marrazkiekin jantzi
tako oilarren ipuin ederra eka
rri dugu hontakoan. Durango 
Euskadiko hirian igarotzen le
hendabiziko istorioa. Bertan gi
zon bizkor batek oilategia jarri 
du hiri erdian, gerora parkea 
izan behar duen lekuan. Du
rangar hori oilo hezitzailea da 
eta gauza harrigarriak egina
razten dizkie oiloei. Kaletik sor-

ruetan batez ere betez. Gertakari hau 
ez zegoen legedian zuzenki islada
tua. Bideko segurtasun arau berrien 
artean atal hau sartu da zehaztasu
nik eman gabe, beraz zigorra jaso 
duenak eskatu beharko du epe hauek 
finkatzea. 

ALZAGA AUTOESKOLA 

da. Bigarren atala Mexikoko 
Durango hirian finkatua dago. 
Han Lupita oiloa eta oilo biz
kaitar batek hainbat istorio bi
ziko dituzte. Uda garaian mur
gildu garen unean haurrek eder
ki pasatuko dute liburu hau ira
kurtzen eta baita marrazkiak 
ikusten ere. Mexiko eta Euskal 
Herriko giroetan murgilduko di
ra Juan Kruz lgerabideren la
guntzarekin. Igerilekura edo 
hondartzara bazoazte ez gal
du lib.uruxka hau. 

AGENDA egunez egu11 
BESTAK 

ZIGA 

Abuztuaren 9tik 1 3ra 
San Lorentzoak. 
Xehetasunak 23. orrialdean. 

BERA 

Abuztuaren 2tik 6ra San 
Esteban bestak. 
Xehetasunak erdiko 
gehigarrian. 

LEITZA 

Abuztuaren 1 0etik 1 5era 
San Tiburtzio pesiak. 
Xehetasunak erdiko 
gehigarrian. 

BEINTZA-LABAIEN 

Abuztuaren 3tik 7ra 
Xehetasunak 1 5 .  orrian. 

SUNBILLA 

Abuztuaren 1 0etik 14ra 
San Tiburtzio bestak. 
Xehetasunak 1 6-17.  orrian 

GAZTELU 

Abuztuaren 3tik 7ra Santa 
Domingo bestak. 
Xehetasunak 1 8 .  orrian . 

LESAKA 

Uztailaren 28an Banartako 
bestak. Xehetasunak 1 1 .  
orrian. 

GUARDIAKO BOTIKAK 

Uztailaren 23tik 29ra 

Lesaka, Narbarte, I ru rita eta 

Goizueta. 

Uztailaren 30etik Abuztuaren 5era 
Igantzi, Doneztebe, Lezaun 

eta Goizueta. 

Abuztuaren 6tik 12ra 

Arantza, Sunbilla, lturralde, 

Leitza eta Goizueta. 
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ETXEBIZITZAK 
101 SALDU 
LESAKA. Antoiu karrikan 85 

m'ko pisua salgai. 'lr 948 637 

333 (eguerdietan eta 1 9eta

tik aitzinera). 

BERA. 79 m'ko pisu moblez

tatua salgai. 'lr 948 630 943. 

IRUNEA. Txantrea auzoan 

pisua salgai, oso egoera one

an. Mobleztatua. Bizitzen jar

tzeko prest. 'lr 948 51 O 0 1 2  

edo 6 1 7  808 848. 

ELIZONDO. Alduides karri

kan pisua salgai. Bista ona 

etaeguzkitsua. Egoera one

an. 'lr 948 452 1 25 (gauez). 

ADOS � 
- Eskaera handia 
dagoenez, bordak, 
baserria� 
lur-eremuak, 
bajerak etab. 
erosi nahi dira. 
© 948 451 841 

607 978 656 

ADOS 

Eik ... ....... .. 
baet'l'llll. etxm. plnll 111 .... 

ll'lllllall ..... ... 
r:o 948 630 801 

IGANlZI. Pisua salgai, 90m" 

hiru logela, jangela, komu

na eta sukaldea. 'lr 687 950 

373 

ETXEBIZITZAK 
103 Errentan eman 
Irunean Mendebaldea au

zoan pisua errentan ematen 

da. 'lr 948 637752 (Arratse

ko 9etatik aitzinera). 

ETXEBIZITZAK 
104 Errentan hartu 
Pertsona bat eskaintzen da 

baserria edo borda zaintze

ko bizitzen jartzearen truke. 

Gasnagilea naiz eta furgone

ta handia dut. Ingeles itzultzai

lea naiz. Euskaraz ere zer

bait badakit. 'lr 659 733 391 

(Aian). 

LESAKA pisua hartuko nu-

Parrokia 9 • DON EZTEBE 

SUNBILLA: 
Azken 4 etxeak 

� Etxebizitza elkar atxikiak 

106 m2 + 50 m2 garaje + lur zatia 

Obrak 
hasiak 
d ira 

Argibideak: 

(/) 948 451 841 
607 978 656 

ke errentan, 3 hilabetetik 6 rrak zainduko nituzke, aste 

hilabetetara. 'lr 948 1 77 573 lehenetik ortziralera 'lr 94< 

(gaueko 9etan) 

BERA pisu ttikia eta mo

bleztatua hartuko nuke erren

tan. 'lr 948 581 98 

DONEZTEBE. Aparanen 

75 m'ko nabe pabilioia 

salgai, 55m'ko bigarren 

plantarekin. 'lr 948 450 906 

(HJ ih' J �:1 :(4 'I] :f:1 t1 :t 
109 Errentan eman 
LEGASA. 450m'ko nabea 

alokatzen da. 'lr 629 348 

491 

[fl:1 ;Hil :t1 :a ''i :JJ t1 :t 
111 Bertzelakoak 
ELIZONDO. Ostatua tras

pasatzen d a  El izondon . 

Errenta baxua. 'lr 948 585 

0 1 6  

LANA 
301 Eskariak 
Etxekolanak egin edo hau-

581 1 57. 

Emakume batek etxea gar 

Alicia T. Erlanz 

Elizagibela, 5 • DONEZTEBE 
Tel. 948456193 • Fax:-948450760 

bitzen lan eginen luke. Kon 

fiantzakoa. 'lr 948 635 231 

Esperientzia duen neska ba 

tek Beran edo Lesakan, hau 

rrak zaintzen lan eginen lu 

ke. 'lr 948 637 9 1 1  (Edurne 

LANA 
302 Eskaintzak 
Donostian urritik aurrera, hau 

rrak zaindu eta etxekolanal 

egiteko emakumea beha 

da. 'lr 943 450 887 

lrufieakoenpresabatean do 

kumentalista bat behar da 

MARC formatuan esperien 

Izia duena edo ezagutzer 

duena. ABSYS katalogazic 

BERAko UDALA 
AYUNTAMIENTO DE BERA 

ZIA ERREKAKO ZUBIA 
ZABALTZEKO LANAK 

• Kontratuaren xedea: Zia errekako zubia zabaltzeko 
obrak. 

• Esleipen modua :Prentsan iragarritako prozedura ne
goziatua. 

• Kontrata aurrekontua: 8.91 0.671 Pta. / 53.554,21 
euro (BEZ barne). 

• Proposamenak aurkeztea : l ragarki hau egunkarie
tan argitara eman eta ondoko 15. eguna arte. Orduak: 
9:00etatik 1 3:00etara. Azken eguna larunbata suertatzen 
bada, astelehenaraino luzatuko da. 

• Proposamen ekonomikoak jendaurrean ireki
tzea: Proposamenak aurkezteko epea bukatu eta on
doko 5. lanegunean. Egun hau larunbata suertatzen ba
da, hurrengo astelehenean i rekiko dira. Ordua: 1 4:30. 

• P roiektua, baldintza tekniko eta klausula adminis
tratiboen plegua eta gainerako baldintzak interesatuen 
eskura. leku hauetan izanen dira: Udal bulegoetan / Ru
bio paperdenda: Fco. Bergamin, 1 O (lrufiea) / lngesoa:ltur
landeta karrika (Bera) 

Bera, 2001 .07.05 
ALKATEORDEA, Maite Egorriaga Errandonea 



automatizatuan kudeaketa 

sistema ezagutu behar du. 

Informazio gehiago BITAR

TEn 'lr 6 1 9  829 289 (Betisa 

Anda) 

Beran bizi den emakumea 

behar da, goizez etxeko la

nak egin e'ta 5 urtetako hau

rren lan batzuetaz ardura

tzeko. 'lr948631 1 85 Eguer

ditan 1 elik 3etara edo gaue

ko 9etatik aitzin. 

Donostian neska interna bat 

behar da uztailaren 1 Setik 

abuztuaren 1 Sera. Soldata 

1 30.000 pezeta. 'lr 943 427 

967 (gaueko8etatik9etara). 

MOTORRA 
501 Salerosketak 
Peugeot 306 XRD salgai. 

Egoera onean. NA-AK '11"948 

637 964 (2,45etatik aitzin). 

DENETARIK 
701 Galdu/Aurkituak 
Urrezko pultsera galdu da 

Donezteben. "Ane" izena 

du aurretik eta "01 -02-98" 

data atzetik. 'lr 948 631 

098 

MENDAUR MOTOR 
![., 948 450333 • DONEZTEBE 
Bigarren eskuko kotxeak: 

R Expres D, C 15 D, Clio D, 
Astra 1 .6 l 6v 

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN 

ma nelsa� 
elektrizitate industriala 
Instalazio eta muntaia 

elektrikoak 
Manteni mendua 
Automatismoak 

I luminazioa 

Amaiur  2 ,  behea 
Sakelekoa: 686 466 865 

31 700 E LIZON DO 

Artekale 22, behea 
Tel .  eta faxa: 948 301 025 

Sakelekoa: 686 466 866 
31 1 95 BERRIOZAR (Nafarroa) 

errentan 
eman 

nahi  da 

({) 948-45027 1 
Doneztebe 

BAZTAN 
FUNERARIA 

TANATORIO ZERBITZUA 
HILKUTXEN ERAKUSKETA ETA SALMENTA 

EHORZKETA ZERBITZUAK • TRASLADOAK 

Pedro Axular, 6 • ELIZONDO 
• ({) 948 580373 • 608 776 1 76 

2001 /07/26 • 307. z:a.....--



MIRANDA 

GARCIA 

uztailaren 
1 0ean 
lehenengo 
urtea beteko 
du. Aita eta 
amaren partetik 
zorionak! 

sakarrak 4 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 
18an. Zorionak 
Lesakakako fa-
milia eta bere-
ziki attaren par-
tetik. 

M1Kn Aoe-

RRE IPARRA• 

OIRRE igan-
tziarrak 5 urte 
beteko ditu 
abuztuaren 
9an. Zorionak 
familiaren par-
tetik eta 5 mu-
xu txirrindulari. 

PAULA SAN 

Mion GALA· 

AENA Arrasa-
teko neskarik 
jatorrenak, uz-
tailaren 19an 6 
urte bete ditu. 
Zorionak ama, 
aita eta Beiia-
ten partetik. 

SANTXOTl!NA 

k uztailaren 
2 1 ean urtea 
bete zuen. Zo
rionak familia
ren partetik 

EMILIO IAAKI 
ZABALA TELLETXEA 
EZKURRA IRI BARREN 

doneztebarrak doneztebarrak 
7 urte bete ditu uztailaren 
uztailaren 6an. 1 3an beteko 
Zorionak ama, ditu 13 urte. 
alla eta Zorionak eta 
Elenaren musu handi 
partetik. bat, familia. 

YORDOMO IRI• IANTZI berroe-
001eN bera- tarrak 8 urte 
tarrak 3 urte bete ditu uztai-
bete ditu uztai- laren 1 3an, 
laren 25ean. zorionak gure 
Zorionak Bera- pottokina! Kasu 
ka osaba-izeba, oparien pisua-
Xabier eta rekin eta ongi 
Beiiaten partez. pasa Menorkan. 

Uxue ANTZI· EAAUT I PA• 

ZAR I RATZOKI RRAOIRRE 
beratarrak 3 ZINKUN!OI 
urte beteko ditu etxalartarrak 8 
abuztuaren urte beteko ditu 
1 ean. Zorionak uztailaren 27-
eta muxu handi an. Zorionak 
bat Nerea, aita eta muxu bat 
eta amaren Aimar, alla eta 
partetik. amaren partez. 

PAULA SAN AINHOA GOAi 
MIO!L GALA• P!TRIR!NA 

IAENA zorionak beratarrak 24 
zure 6. urtebe- urte beteko ditu 
tetzean Donez- uztailaren 
tebeko atautxi 29an. Zorionak 
eta amatxi eta Joanes eta 
Oieregiko atau- Nahiaren 
txi eta amatxi- partetik. 
ren partetik. 

AMI! ETA IDOIA I PARRAOIRRI! 

OIARTZABAL irundarrek uztailaren 
27an10 urte beteko dituzte. Zorionak 
familia osoaren partetik, bereziki 
Oihaneren partetik. 

ANOEL JUANA 

I RIBARREN TELLETXEA 

I R I  SARRI URRUTIA 

doneztebarrak arraioztarrak 

uztailaren 14an uztailaren 9an 

bete zituen bete zttuen 

urteak. Zoria- urteak. Zorionak 

nak liiaki, Jo- eta musu handi 

su, Ane eta bat liiaki, Josu, 

Peio A. Ane eta Peio A. 

uztailaren 
urte bete zttuen. 25ean 4 urte 
Zorionak beteko ditu. 
familiaren Zorionak 
partetik. amatxi, amona 

eta familiaren 
partetik. 

OIER MITXE• Ol!R MITXE• 

LENA AROZE• LENA AROZE• 

NAk abuztuaren NAk abuztuaren 
1 Oean urtea be- 1 Oean urtea be-
teko du. Zori- teko du. Zoria-
onak Lesakako nak Lesakako 
amatxi eta Bera- izeba-osaben 
ka lehengusuak partetik. Muxu 
Beiiat eta handi bat 
Olatzen partetik. 

MADDI Sut MIK!L AL· 

AOARAk TZURI MAKU-

abuztuaren so aurtiztarrak 
10ean 9 urte be- 4 urte beteko 
teko dttu. Zoria- dttu abuztuaren 
nak pottoka, 6an. Zorionak 
aunitz maite eta muxu bat 
zaitugulako atta, losu, Olaia eta 
ama eta Aran- familiaren 
txaren partetik. partetik. 

1 

... � ..• 

--· 
--

-

ELOY GAR· Oll!R l!TA MARKEL ITURRIA B!AAT PATXI 

CIAk uztailaren etxalartarrek uztailaren 23an eta I RAZOKI CASTILLO 

18an urteak abuztuaren 22an, 6 eta 2 urte ARBURUAk beratarrak 9 
bete zituen. beteko dituzte. Zorionak atta eta uztailaren 1 2an urte beteeko 
Zorionak gurascr amaren partetik. 1 0  urte bete ditu uztailaren 
ak, anaia Daniel zituen. 28an. Zorionak 
eta Eratsungo Zorionak alta, ama eta 
familiaren par- Ainhize, atta Mikelen 
tetik. Ez daiela eta amaren partetik. Aupa 
izan hain bitxoa! partetik. gozozalea! 

MIREN ELORTZA doneztebarrak paristarrak ALTZUOARAI 

eta MAITE LATASTE paristarrak urteak bete ditu lesakarrak 

urteak bele dituzte uztailaren 29 eta uztailaren 7an. urtea beteko du 

uztailaren 4an. Zorionak Lesaka eta Zorionak uztailaren abuztuaren 

Pariseko familien partetik. Lesakako eta 29an. Zorionak 1 5ean. Zoria-
Pariseko Xuban, ama, nak atta, ama, 
familien aita eta lami- aitatxi eta ama-
partetik. liaren partetik. txiren partetik. 

ANA SARA MARI• AITZIHR OLAIA AIMAR 

BENOO!TX!A TXALAR SA· ITURRIA MATXIKOT! 'l'ELL!TX!A 

IRI GOIEN LABl!RRI igan- GARMENDIAk Se1N igan- GALARR!OI 

urdazubiarrak 11 tziarrak 5 urte be- uztailaren 30ean tziarrak uztai- iruritarrak 
urte beteko ditu teko dttu abuz- argazkian baino laren 21ean 9 abuztuaren 
uztailaren 27an. tuaren 5ean. urte batzuk urte bete zituen. 25ean 2 urte 
Zorionak Mari Zorionak eta gehiago beteko Aunitz urtez beteko ditu. 
Jo,,.,ren partetik. muxu handiak dttu. Zorionak Xabal, atta, ama Zorionak Berako 
Aunttz urtez! Agurne, atta eta familiaren eta amatxiren familiaren 

amaren partetik. partetik. partetik. partetik. 

01eR MITX!UNA beratarrak eta VANl!SSA IAAKlk 2 urte JOANA 

AMPARO ETXEBERRIA lesakarrak, bete zttuen GRAZIARENA 

urroztarrak, abuztuaren 1 0  eta 22an, abuztuaren San uztailaren HUALDI! 

urtea eta 59.urte beleko dituzte. 5 urte beteko 15ean. Zorionak doneztebarrak 
Zorionak ela muxu handi bana, atta, ditu. Zorionak gurasoak, urtea bele zuen 
ama eta atautxiren partetik. eta muxuak, atautxi, amatxi, uztailaren 20an. 

ama, aita, Elena, Josetxo Zorionak eta 
amonak, artonak eta Emilioren muxu handi bat 
eta osaben partetik. Aupa familiaren 
partetik. tururu. partetik. 

NORBAIT 
ZORIONTZEKO, 

40 PEZETAKO 
< 

�ERA: 
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IRUN eta HONDARRIBIA artean 

(aeroportu ondoan) Mendelu Poligonoa 
Tfnoa.: 943 64 52 54 / Faxa: 943 64 58 55 
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