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r PublizitateA

K  A  L _  O
J O S E  A N T O N IO  E L IZ O N D O  J a u n a

INFORMAZIOA: 45 15 18 Tfnoan. • DONEZTEBE

DOISIEZTEBE
Pisua, lehen solairuan 
Iberduero bulegoaren 
gainean. Sukaldea, 3 logela,
2 bainugela, egongela eta
3 balkol. Hegoaldera beglra.
8.500.000 pzta. 
negozlagarriak

NAFtBAFtTE
Pisua salgai Botika ondoan. 
Sukaldea, 3 logela, egongela, 
balnugela, despentsa eta 
ISm^tako bajera. lOOm^tako 
baratzea.
9.200.000 pzta. negoziaga- 
rriak edo 40.000tako alkilerra 
hilabeteko.

LESAKA
Bata bertzeari itxekiriko 
etxeak salgai.
Bajera komertziala etagarajea 
lur azplan.

SUNBILLA
lOOm^tako p Isua salgai. 
Gaztain eta haritzezko 
materialak erabill dlra. 
Garajea, terraza eta ganbara. 
12.000.000 pzta. 
negoziagarriak.

IFtAIZOZ
Luxuzko pisua garaje eta 
terrazarekin herriko alderik 
hoberenean. Bertako zurez 
egina, propanozko berogai- 
lua, 3 logela, 2 bainugela, 
sukaldea eta egongela. 
Prezio negoziagarria

DONEZTEBE
200m^tik goitiko pabilioiak 
eraikiko dire hemendik 
gutxira. 30 m. zabal eta 6,5 
m.tako altuera.
Prezio negoziagarria 
Aukera bikalna.

BEFtA
Pisua alkilatuko nuke • Hutsa • 90 • 25.000 pzta.
hllabeteko •
Pisu mobleztatua alkilatuko nuke • garaje eta 
terrazaduna • 100 m  ̂• 45.000 pzta. hilabeteko •

SUNBILLA
Pisu mobleztatua alkilatuko nuke • 90 m^ • 35.000 
pzta. hilabeteko •

DONI
Pisu mobleztatua alkllatuko nuke • 90 m^ • 35.000 
pzta. hilabeteko •

NAFtBAFtTE
Pisu erdi mobleztatua alkilatuko nuke • 30.000 pztai. 
hilabeteko •

ELGOFtFtlAGA
Etxebizitza mobleztatua alkllatuko nuke garaje eta 
lorateglarekin • 50.000 pzta. hilabeteko •

ELGOFtFtlAGA
Etxebizitza mobleztatua kalefakzioarekin alkilatuko 
nuke • 40.000 pzta. hllabeteko •

LESAKA
Pabillol industrlalak alkilatuko nituzke • 500 m^ • 
Prezioa negoziagarria •

ELIZONDO
Kotxe tailerra larrainarekin alkilatuko nuke, bi 
lagunendako egokla • Prezioa negoziagarria •

EFtRATZU
Bi gela sukaldea erablltzeko eskubidearekin alkila- 
tuko nituzke • Prezioa negoziagarria •

ELIZONDO
Pisu hutsa salgai • 80 m^ • 5.600.000 pzta.^
Haritz zurez moldatutako plsua salgal • Sukalde 
eklpatuarekin • 7.300.000 pzta.^
Bajera, ura eta argiarekin salgai • 25 m^ • 3.200.000) 
pzta.negoziagarriak^
Txokoton bi bajera salgai • Batek 50 m^eta bertzeak^ 
100 m^^ Prezio tarregarriak^

IFtUFtlTA
Pisua salgai • 140 m^ ■Egongelan tximeneta duena*'
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A tariA ]

I

4 AGENDA Beharrezko te le fonoak eta hurrengo alea argitaratu 
arte inguru hauetan gerta tuko  diren b ilera, erakusketa, ibilaldi, 
ikastaro, m usika kontzertu e tabarfen  agenda.

7 HONTAZ ETA HARTAZ

8 IRAKURLEAK MINTZO

9/24 HERRIZ HERRI

Herrietako berriak: Bortz iriak, M alerreka, Sunbilla , Bertizara- 
na, Baztan, Zugarram urd i, U rdazubi, Sara, Leitza, G o izue ta ...

25 KIROLAK: Eskualdeko k iro la riak ongi Euskalerriko sokatira  
txapelketan.

26 ERREPORTAIA: “Herrian erosi edo kanpoan eros i” , aukera 
prezioa eta ka lita tea kontutan hartu behar.

A itor A rozena

28 ELKARRIZKETA: Patxi O iartzaba l: “ UBren lan estruktura  
eta udal-gestioa go itik  behiti a ldatu beharra  zegoen” .

Joxem anuel Irigoien

30 MERKATU TTIKIA

ttipi-ttapa
I H A M A B O S T E K A R I A

Lege Gordailua: NA-1324/85 
Tirada: 5.400 aie

Herriko Etxeko Plaza, 1 
31780 BERA 

Tfnoa.:6311 88 
Faxa:6312 91

Erredakzio arduraduna: Josemanuel Irigoien Publizitate arduraduna: Miren 
KarmeleTolosaErredakziotaldea: AitorArozena, Patxi Larretxea, PelloApezetxea, 
Edurne Rekondo, Bittori T elletxea Ale honetan parte hartu dute: Oskar T xoperena, 
Pello Apezetxea, Marta, Mirari, Txema Aldabe, Ixabel, Josune, Alizia Olaizola, Iban 
Isasi, Juainas, Koro Irazoki, Margari, Pello Etxegia, Daniel Martiarena,Txema Urrotz, 
J. Igarabide, Pablo Mendiburu, Juana Mari, Mixel, Jacgueline, Esteban Arozena, 
EHNE Nafarroa, Josetxo Susperregi eta Mattari-k. Argitaratzailea: ttipi-ttapa. 
Laguntzaileak: Bortzirietako Euskara Mankomunitatea, Nafarroako Gobernua....

Inprimategia: Gertu Kooperatiba Elkartea (Oñati)
ttipi-ttapa aldizkariak ez du bere gain hartzen derrigorrez, aldizkarian adierazitako 
erranen eta eritzien erantzunkizunik.
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OTSAILAK

2 5 A gendA MARTXOAK

1 1

Beharrezkotelefonoak
SOS Nafarroa /Urgentziak...088/061
OSASUN ZENTRUAK
E lizondo ................ .452367/580235
D o n e z te b e .................. .............. 450300
L esak a ......................... ..637428/637336
L e i tz a .................... .510248/510573
KONTSULTAK
A riz k u n ...................... .............. 453039
G a r tz a in ................ .............. 580451
O ro n o tz -M u g a ire .... .............. 592024
I tu r e n .......................... .............. 450183
S u n b illa ...................... .............. 450283
G o iz u e ta .................... ............. 514067
Ig a n tz i ......................... ............. 637755
A ra n tz a ...................... ............. 634131
B era .............................. 630929/630036
E txalar.......................... .............. 635105
U rdazubi................ ...............599130
ANBULATORIOAK
I r u n ....................... ..630264/621106
OSPITALEAK
Irungo o s p ita le a ..... ............. 614600
N afarroako  ospitalea .............102100
SSko urgentzi z e rb itz u a .........246750
V irgen del C am ino
e r re s id e n tz ia ......... ..............109400
G urutze G o rr ia ....... ............. 226404
ANBULANTZIAK
O itz ....................... . .450242/450342
DYA
L esaka(larria ld iak)... ......(943)464622
D oneztebe (larriald iak)............ 171717
FUNERARIA
L esak a .................... .............. 637404
E liz o n d o ................ .............. 580924
SUHILTZAILEAK
O ro n o tz -M u g a ire .... ............. 592044
GARRAIOAK
B id a s o ta r ra ........... ............. 630279
B a z tan esa .............. ............. 580129
L e itz a ra n ............... ............. 515018
HIRUGARREN ADINARENDAKO
ZENTRUAK:
E liz o n d o ............... ............. 580730
L e sa k a ......................... ............. 637154
B e r a ............................. ............. 630261
ABERIAK:
Iberduero  .................... ..450335/450336

T T ’ B ot i  ka k TT D e i a I d i a k

> Otsailaren 27- 
28an, Lesaka, Sunbilla 
etaF. Iturralde (Elizon- 
do).

I Martxoaren 6- 
7an, Etxalar, Donezte- 
be eta F. Elizalde (Eli- 
zondo).

TT H i t z a i d i a k

» ARESO , mar- 
txoaren 5ean, arratsal- 
deko 3etan, «Izar-Gain» 
sikologo elkarteak 
emana. Gaia: “Haz- 
kuntza: desira eta hel- 
durrak”.

TTI

» LESAKA, mar- 
txoaren 5ean, Euskara 
Batzordearen bilera.

» IGANTZI, mar- 
txoaren 5ean, Euskara 
Batzordearen bilera.

» BERA, martxoaren 
9an, Euskara Ba- 
tzordearen bilera.

» ETXALAR, mar- 
txoaren lOean, Euskara 
Batzordearen bilera.

» ARANTZA, mar- 
txoaren llan, Euskara 
Batzordearen bilera.

E r a k u s k e t a k

» SARA__________
LEHENGOGAUZEN

AZOKA
Otsailaren 26,27 eta 

28an, Kirol Aterpean., 
goizeko 9,30etatik 
arratseko 7,30ak arte. 
Antolatzaile: Hazpar- 
neko H aize-Hegoa 
erakundea.

TT B e r t s o a k

» GOIZUETA, mar- 
txoaren 8an, eskolan. 
Bertsolariak: Madda- 
len Lujanbio, Arantza- 
zu Loidi eta Estitxu 
Arozena.

Bo t a  b e r t s o a

Amagoia SANSIÑENA
Baztango Bertso Eskolakoa 

Gaia: Emakumeen eguna 
Neurria: Zortziko haundia

Kasu guztitan nola edo hala 
asko dugu guk sufritzen 
gizonak aldiz ez du sekula 
samintasun hau pairatzen 
ia guztitan emakumeok 
galtzaile gara ateratzen 
elkailasunez saia gaitezen 
egoera hau aldatzen.

Gure indarrak elkarturikan 
egingo dugu ahal dena 
horrela froga genezakegu 
emakumeok garena 
modu horretan lortuko dugu 
amestuko garaipena 
honela behintzat azalduko da 
nor den hemen hoberena.
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r A gendA
TT Z j n e m a n i G a s t r o n o m i a

» DONEZTEBE
Otsailaren 27-28an 

"Lafosa comiin”. Mar- 
txoaren 6-7an “Andlisis 
final”.

» LEITZA
Egunotan ez dago 

zine emanaldirik.

?T I k a s t a r o a k

» DONEZTEBE
SOZIOLINGUISTIKA
Martxoaren 1,3 eta 

4ean, “Un futuro para 
nuestro pasado”. Ado- 
rez eta Atseginez minte- 
gia.

8an, “Euskara Eus- 
kal Herria eta Nafa- 
rroan”. Joxe Angel Iri- 
garai.

lOean “Euskara  
Bortziriak, Baztan eta 
Malerrekan. Komunika- 
hide euskaldunak”. 
Eusk. zerbitzuak. ttipi- 
ttapa eta Xorroxin.

AXOA-XURIA 
EZPELETAN EGITEN 

DENGISAN

0sagalak4 lagunendako:
Kilo bat ahatxeki xehatua, 
tipul bat, 3 baratxuri hortz, 
3 biper berde eztiak, arrol- 
tze gorringo bat, ditare bat 
ozpin, 2 edal untzi saida 
(guti gora behera pinta 
laurden bat), olioa, gatza, 
biper gorria.

Claudio AZPIROZek emana - 
SARA

Tipula eta baratxuria xeha- 
tu, biper berdeak puskatu eta

eltze batean jarri olioarekin 
xigortzen. Xigortuakdirela- 
rik ahatxekia gehitu eta 
dena nahasi eta utzi 3 mi- 
nutu egiten. Gatza puxka 
bat eta biper gorri bixia bota. 
Ondotik salda ixuri eta utzi 
oraino 5 minutu egosten. 
Azkenik ozpina eta arroltze 
gorringoaelgarrekin jo, bota 
eltzerat eta ongi higitu.

Utzi oraino su gainean 2 
minutu eta on dagitzula.

TTl

» ZERRIKIA 
•Zerrikumea (20 ki-

lokoa): 5.580 pzta. Zerri 
gizena (95-100): 146pzta/ 
kilo Zerramak: 60-80 
pzta./kilo bizirik.

I BEHIKIA 
•Aretze gizenak: 

Idixkoak: Pzta/kg. Kanal 
Extra.................... 570
1. koa..................540
2. koa..................520

B a s e r r  j ko f e r i a

Urruxak: Pzta/Kg. Kanal 
Extra.....................590
1. koa..................550
2. koa..................520
Oharra: Prezio hauek 300- 
340 Kg. kanalean dauzka- 
ten idixko eta 200-250 Kg. 
dituzten urruxentzako.

•Behi zaharrak:
Behi nabar gizena: 340 
Pzta./Kg. Kanal. Behi gorri 
ona: 410 Pzta /Kg. Kanal.

•Aretze ttikiak
(15 egun inguru): 

Nabarrak: urruxak 13.000 
eta idixkoak 22.000 Pzta. 
Mestizoak: urruxak 26.000 
eta idixkoak 37.000 pzta.

Datu-iturrla: EHNE-Nafarroa

MALDAERREKA S.A.
FUNERARIA ZERBITZUA

Bittiria karrika -Tfnoa: 637404- LESAKA

PAPERTEGIA
TABAKOAK
LIBURUAK
OPARIAK

Legarrea 9, Tfnoa: 637030 LESAKA

M \)5 \/(A t D C V ok

• Diskoak,
• Metodoak,

• Musika- 
Tresnak,

• HI-FI 
soinua,
• Soinu 

Profesionala,
• Ekipoen 

A lokairua...
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A gendA

TTI 11 q a I d e r a  11a b u r

iLuisMartin
Doneztebeko harakina

I  Klienteak, gizasemeak ala emaku- 
meak nahiago? Emakumeak, nere iri- 
tziari kasu gehiago egiten diote.
> Gazteak ala ez hain gazteak? Ez hain 
gazteak, erosketa haundiagoa egiten 
dute.
I  Haragi hormonaduna saltzen al 
duzu? Inguruan ez da holakorik izan.
I  Regateatu daiteke zurekin? Hori 
kantidadearen arabera.
I  Zer da gehien saltzen duzuna? Ge- 
hiena Baztan eta Malerrekako aretxia.
I  Afari ona egiteko bixigua ala solomi- 
lloa? Lehenbizi arraina eta gero haragia. 
I  Haragiarekin ardo beltza ala gorria? 
Beltza.
I  Anekdota bat?Herri batetik bat hasi 
eta segidan 3 edo 4 etortzen dire. 
>Saltzaileonena,zuedoemaztea? Ni 
neskekin eta bera gizon helduekin.
I  Haragia patatakin ala patata hara- 
giarekin? Hombre! Haragia patatakin.
I  Emakumeak nola, haragidunak ala 
guttikoak? Pottoka-pottokak.

TTI

I  Accion mutante
Alex de la Iglesia 
Euskalerria -1 9 9 3

Alex de la 
Iglesia zinegile 
bizkaitarrak egin 
duen lehen luze- 
metraia ikusgai 
dago bertako zi- 
nema saletan. 
A lm odovarren 
eskutik, akzioeta 
umorez betetako 
istorio harriga- 
rria aurkezten 
digu am erikar 
estilo puru - 
puruan.

Gertakizuna 
XXI. mendean 
kokatzen da, pijo 
eta neska-mutil 
poxpolin eta li- 
rainak nagusi di- 
reneko herrialde 
batean. Inguru 
honetan, ezindu, 
elbarri, begi- 
bakaretaitsusiek 
talde terrorista 
bat sortzen dute

Z i n e m a

«Accion mutante» itsusiak batzen dituen talde terrorista da

“Accion mutan- 
te” izenekoa, be- 
raien eskubideak 
defendatzeko as- 
moz. Lehen 
ekintza, ogi inte- 
gralaren nagu- 
siaren alaba se- 
kuestratzea iza- 
nen da. Hortik 
aintzinera, fil- 
mean zehar 
egoera farregarri 
ugari ikusiko di- 
tugu, efektu be- 
reziekin onai la-

gunduta. Aipatu 
behar da, gaine- 
ra, pelikulan 
agertzen diren 
leku ilun eta bel- 
durgarriak Eus- 
kalerrikoak dire- 
la; barne irudiak 
Bizkaiko Ezke- 
rraldeko fabrika 
batekoak eta 
kanpo irudiak 
Nafarroako Bar- 
deetakoak.

Batzuk erra- 
nen dute, ame-

rikar itxurako 
filmea izateko 
pobre xamarra 
gelditu dela, bai- 
na zLizendariak 
lan hau egiteko 
zituen bitarte- 
koak eta dirua 
kontutan hartuz 
emaitzaaiTas ona 
izan dela onartu 
behar da. Eiiska- 
lerrian egindiren 
filmeetatik ha- 
gitz ezberdina.

AITOR

o ia m

Haragi, janari-izoztu, enbutido, jogurt...

Kanttonberrl 4, Tfnoa: 63 00 18 - BERA

TXOKOerretegia
Bazkari, afari eta gosariak

ITUREN - Tfnoa: 45 04 91

ZIZKAOSTATUA
Martxa eta mozkor saltsa

Altzate 28 - BERA

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

DESINFECCIONES

f  S  63 01 55 
I ________ BERA
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H ontaz eta hartaZ
Martxoaren 8an 
Emakume 
Langilearen 
Nazioarteko 
eguna ospatzen 
dela eta, berriki 
sortua den 
«Baztan- 
Malerrekako 
Emakume 
Taldea»k deia 
luzatzen die 
langabeak diren 
emakumeei egun 
horretan, 
martxoaren 8an, 
Doneztebeko lan 
enplegu bulegora 
joan daitezen 
langabetu 
zerrendetan 
apuntatzera.

iK iin ’ i i M

Soziolinguistika ikastaroa hasia da dagoeneko. Hitzaldiak Do- 
nezteben izanen dira apirilaren 31a bitarte. Hamabostaldi honetan 
emanen direnak agendan aurki ditzazkezue.

ttipi-ttapa 92 urtekaria 
salgai dago azkenik

V P i-tta p a

ttipi-ttapa 92 urtekaria 
aurki daiteke dagoeneko 
salgai herri gehienetako 
ohizko lekuetan, 1.000 
pezeta edo 50 liberaren 
truk.

148 orrialde ditu liburu 
honek eta bertan 1.992an 
gertatutakoen berri ema- 
ten da herriz herri, argaz- 
kiak eta herri bakoitzeko 
jendearen elkarrizketa eta 
iritziekin. Honekin bate- 
ra, nekazaritza eta lan 
munduari buruzko erre-

portai bana, «Musika 
gaur» eta «Zerbitzu pu- 
blikoak» gaiekin Beran eta 
Donezteben egindako 
mahai-inguruen bilduma, 
eskualdeko kirol mun- 
duari errepaso zabala eta 
kultur agenda bete-betea 
izanen duzu ikusgai eta 
irakurgai.

1992ak eskualdean zer 
eman duen jakiteko liburu 
ederra eta zure liburute- 
girako nahitaezko doku- 
mentoa, dudik gabe.

INFORMAZIOA:

. Nominak 
> Aseguro Sozialak 
. Lan-kontratu 

bonifikatuak 
. Enpresa berrien 

sortzea 
Diru-laguntzak 
Errenta Deklarazioak 
Kontabilitateak

ARTE iCAR! S'.L.
ASESORIA FISKAL ETA LABORALA

KONTSULTAK, AINTZINETIK ORDUA ESKATUZ
LESAKA:

• Asteazkenero, goizeko tOetatik arratsaldeko 6etara. 

Non: MALDAERREKA S.A., Bittiria 6, Tfnoa: 637404

IRUNEA:
• Bulego Zentralean: ARTEKARI S.L, Tfnoa: 17 55 40 

Non: Rioja Etorbidea 6, Atzekaldea Behean.
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I r AKURLEAK  M IN TzO

EMAKUMEEN EGUNA

Mende honen ha- 
sieran (1908ko mar- 
txoaren 8an) gizon 
batek, lan kontuak 
zirela medio, bere 
lantegian lanean ari 
ziren emakumeak 
kixkalita erre zituen.

Mende akabera 
hurbil dugu bainan 
iduri du gauzak ez 
direla sobera aldatu. 
Izan, badira oraindik 
ere aipatzeko gisako 
egoera latz bezain 
ilunak:

• Emakume adin- 
tu aunitzek ez dute- 
nez gizonak bezala

lan-merkatuan parte 
hartu, ez dute asegu- 
ru sozialean kotiza- 
tu, beraz, pentsio 
mixerable bat gabe 
gelditu dira.

• Lantegietan, es- 
kulan beharrak dau- 
denean hartzen di- 
tuzte emakumeak eta 
eskasia dagoenean 
berriz, lehenbizikoak 
izaten dira atetik ate- 
ratzen.

• Emakume neka- 
zariek traba bertzerik 
ez dute izaten titula- 
rrak direla errekono- 
zitzeko eta kotizatze- 
ko.

• Gure etxe zo-

koetan ere, egunero 
ibili behar dugun bide 
neketsu horretan, guk 
em akumeok, ge- 
hientsuetan, pausu 
bat gehiago eman 
behar izaten dugu.

Kontuak kontu, 
makurrena da gutako 
aunitzek pentsatzen 
dugula hobe dela 
em akumeak lanik 
gabe egotea; bainan 
horrek ez du horrela 
izan beharrik !!!

H o rre x e g a tik , 
emakumeak: mar- 
txoaren 8an, kon- 
tzientzi kargarik gabe 
Doneztebeko INEM- 
era .izena ematera

joatea animatzen zai- 
tuztegu; bertzenaz, 
egundaino ez bait 
zarete lanik gabeko 
pertsonak bezala 
kontatuak izanen eta 
gogoan izan: 
“Emakumea sortua 
dela gizona bezain 
iaioa”.

Baztan-Malerrekako 
Emakume Taldea

Oharra

Eritzi ezberdinek 
tokia izan dezaten, ez 
da komeni makinaz 
idatzitako25 lerrobai- 
no luzeago idaztea 
gutun hauetan. Idatzi

duenaren izena, tele- 
fonoa, helbidea eta 
NANren zenbakia 
agertu beharko dira. 
Laburtu beharra iza- 
nezgero,erredakzio- 
ak bere esku izanen 
du horretarako es- 
kubidea.

Masaia eta bizkortze ariketak
T x o m in  I r a z o k i  ( F is io t e r a p e u ta )

Astelehen, asteazken e ta  ortziraletan, 15,30etatik aintzinera 
Astearte e ta  ortzegunetan, 9,30etatik 13etara e ta  14,30etatik aintzinera

Ezrtegara 24, Tfnoa: 63 13 91 -

O S T I t T M
MENUAK eta KARTA

San Andres 1 • NARBARTE

Juan Meoki naiz:
5alin baduzue trasLeak e tx e  barrenean 
ed o  ate ondoan eta  buruko mine maten 
badazue hek ikusteak, abiso emanzazue 
Iruritako telefono hontara

45 20 35
eta kendiko dut gusto ederrean  e ta  ezau- 
tzen garelaik seguro nago, zuek eta  ni izain 
garela betiko lagun ederrak.

Zuek hor zate, ni hemen nago. Zuen deia 
esperuan nago. 5iher baino neretako gaur 
hobiago.

BURDINDEGI BERRIA

Elizagibela 1, Tfnoa: 450994 
DONEZTEBE

8  ttipi-ttapa 104. z b k ./93-11-25



H errizherrI
B E R A

Kalderero konpartsarik ez ateratzea erabaki zuen 
Gure Txokoako Dantza batzordekideak

JOXEMANUEL IRIGOIEN 

Zenbait egunkaritara 
bidalitako papera baten bi- 
tartez, Gure Txokoa Elkar- 
tearen Dantza Ba- 
tzordekideak aurten Kal- 
dereroen konpartsarik ez 
ateri izana justifikatu edo 
arrazoitu nahi izan zuen.

«Jendea ez
Erabakiaren
justifikazioa

da agertu 
en tsa io ta -

ra». Horixe da erabakia 
hartzeko kontutan hartu 
duten arrazoi nagusia. 

B e r tso la r ia k  
Nafarroako Bertsolari 

Txapelketaren final aintzi- 
neko kanporaketa Beran 
burutuko da martxoaren 
28an. Bertso saioa Kultur 
Etxean burutuko da segu- 
raski eta hauek dira ariko 
direnak: Manolo Arozena, 
Bittor Elizagoien, Jose 
Migel Argiñarena, Aitor 
Telletxea, Luis Etxeberria, 
Txomin Ezponda eta Txo- 
min Amorena.

Postetxe berria 
argazkian ageri den 

etxe honetan kokatuko 
da. Oraindik ez dute 
martxan jarria baina 

denbora guti barne leku 
berri honetara pasatuko 

dira.

TT t t i p i - f  l a s h

Liburutegia zabalik dago Kullur Etxean eta ikusten denez, ikasle dexen- 
te joaten da honezgero bertara beren lanak egltera

□  Toki Ona Institutoaren 
25. urtemuga ospatzeko 
ekitaldien bamean, ikas- 
tetxearekin urteotan ze- 
rikusia izan duten lagu- 
narteko bazkaria ospatu 
zen otsailaren 6an. Guzi- 
ra 450 lagun bildu ziren.

□  Suteak direla eta, otsai- 
laren I2tik 15a bitarte 3 
aldiz ateratzea tokatu zaie 
Berako Suhiltzaile bo- 
luntarioei. Azkenekoan, 
Landagaitatik Larunalde- 
ko larre batean izandako- 
ra hogeitabortzen bat la- 
gun bildu ziren. Goraipa- 
tzeko datua azken hau, 
gaur egun ez baita holako 
talderik biltzea.

□  Kultur Etxean Donos- 
tiako Argazki Elkartearen 
eskutik eskeintzen den 
Argazki Erakusketa, o- 
tsailaren 26tik 28ra zaba- 
lik egonen da arratsalde- 
ko Vetatik 8,30etara.

Itzea 3, 630786 - BERA

GRUPO

B O T X O
o s t a t u a
Tfnoa.:63 0052 

Zalainauzoa, BERA

ZURICH
A S E G U R O  O R O K O R R A K

Itzea, 4 - BERA - Tfnoa.: 63 07 63

ASISTENTZITEKNIKORAKO ZERBITZUA

* TB, Bideo, HI-FI eta elektrogailuen konponketa

* Bakarkako, kolektibo edota satelite bidezko 
antenak ere paratzen ditugu

Itzea  4, b eh ea  — B E R A  T fn o a: 63 10 91

KM. zbk./9,r-ii-25 ttipi-ttapa 9
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L E S A K A

Arkupe elkarteak asanblada burutu zuen
Justo Agirretxe izanen da pilotazaleen lehendakari berria

AITOR AROZENA

Arkupe pilotazale el- 
karteak bere urteroko 
asanblada orokorra gauza- 
tu zuen hilaren 13an.

Bertan, iazko kontuen 
eta antolatutako eta parte 
hartutako ekitaldien berri 
eman zen. Bertzeak bertze, 
Espainiako Club arteko 
txapeldunak izan ziren. es- 
kuz banaka eta binaka, bi- 
garren mailara igoz. Baita 
ere, Jesus Mari Almandoz 
Espainiako eskuz banaka- 
ko txapeldun izan zen ju- 
benil mailan.

Zuzendaritza Batzorde 
berria ere aukeratu zen. 
Lehendakaria Justo Agi- 
netxe izanen da, bokalak 
Salvador Etxepare eta Es- 
teban Maritxalar, bodege- 
roa Periko Maia. diruzaina 
Francisco Zapirain eta 
idazkaria Ramon Etxenike. 
Urte honetarako 1.150.000 
pezetatako gastua au- 
rreikusi zen.

Pilota eskola da Arkupe elkarteak bultzatzen duen ekintzetarlko bat, 
Salvador Etxepare irakaslearen gidaritzapean

San Fermin Jubilatu elkartekoen 
asanblada hilaren 27an

Bertzalde, martxoaren 
5ean Xabierreko gaztelura

San Fermin Jubilatu eta 
pentsionista elkartearen 
urteroko ohizko batzarra 
burutuko da hilaren 27an, 
arratseko 6etan Jubilatuen 
egoitzan.

Tratatuko dituzten 
gaiak, iazko kontu ematea 
eta ekitaldien memoria, 
kuoten errebisioa, eskaerak 
eta galderak izanen dira.

Joateko asmoa dute San 
Ferminekoak. Txartelak 
2.500 pezetatan (bidaiaeta 
Javier hotelean eginen den 
bazkaria) salgai daude 
ohizko lekuetan. Opariak 
ere zozketatuko dira. Ir- 
teera goizeko Setan eginen 
da plazatik autobu.sean.

t t  i p i - f  I a s  hTT
□  Endarlatsako Etxetxu- 

ri baserri inguruan udan 
pilatzen den zabor pila 
dela eta idatzia presenta- 
tu dute arrantzaleek. On- 
dorioz, bertan akanpatzea, 
sua egitea eta zaborra 
botatzea debekatuz letre- 
roak paratuko dira.

□  Ski kanpainan 48 neska- 
mutilek eman dute izena, 
28 Irain eskolatik eta 20 
Tantirumairutik. Udalak, 
bere aldetik, 2.500 peze- 
tatako dirulaguntza eman 
du ikasle bakoitzeko.

Saharari buruzko argazki eta He- 
goamerikako eskulanen erakus- 
keta izan zen Arrano elkartean

Loradenda, bitxikeriak, 
opariak, eskulangintza

Bittiha, Tfnoa; 62 75 42 

LESAKA

IRUBIDE
OSTATUA

ERRETEGIA
Tfnoa.: 63 71 27 LESAKA

XATURETXEA
EONDA

Tfnoa.:63 70 27 LESAKA

XABIER Ileapaindegia
Egunçro'Irekia ■„

Tfnoa: 637034-L E S A K A
OoTATUA

Legarrea -  LESAKA

10 tlipi-ttapa I04. zbk./M -II-25
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E T X A L A R

Bide berri dexente ireki dira azken urteotan
Honek zaharrak uztea edo abudo xamar ixtea dakar

PELLO APEZETXEA

Azken urteetan bide 
berriak aiisarki ireki dira 
menditan, geliiegi behar- 
bada. Berriak irekitzean, 
zaharrak utzi eta galdu 
egiten dira zenbaitetan, 
halabeharrez. Bertzetan, 
ordea, bide zaharrak ba- 
liotsLi izaten segituagatik, 
aisa samar itxi egiten ditu 
norbaitek; azken hauetako 
bat, Bekolandan barrena 
Santakrutzera doaiena.
Urez hobeki hornitu 

beharrean gaude
Nal'arroako Gobernuak 

diocnez, Etxalarren uraaski 
bada baina ez behar bezain 
ona; ur banaketako tuberi 
nagusian ere bada hobetu

f  I p ia;T= .

i f

Ortzegun Gizen egunez etxez etxe ibili ondoren, urteroko antzerkiak eskeini zituzten neska-mutikoak

beharra. Dena den. uraren 
nahikotasuna Artaineko 
erreka hartuz segurtatzen 
da, ez bertzela; eta hori lu- 
zatu gabe egitea proposatu 
du Gobernuak, 14 milioi 
t'erdiko kostua izanen 
duena. zera alegia; Artai- 
neko errekako ura hartzea. 
berau garbitzeko insta- 
lakuntza, eta banaketa sare

nagusia hobetzea. Udalak, 
hala ere, argibide gehiago 
espero du Gobernuaren- 
gandik, obratan hasi baino 
lehenago.

lazko gorabeherak
Sei izan ditugu jaio- 

takoak eta zazpi hildakoak 
1992. urtean zehar. Zortzi 
ezkontza ospatu badira ere.

bertan bizi zirenenak lau 
izan dira, beraietatik hiru 
bikote herrian bizitzen gel- 
ditu direnak.

□  Bida.soa Kultur Zer- 
bitzuak egitasm o edo 
proiektuari onespenaeman 
dio Udalak. Batzordeetan 
beronen ordezkariak ere 
egon behar duela adierazi 
du.

W E K O j

Lore eta landareak
F ra in  a u z o a  T fn o a :  6 3  7 8  2 6  

L E S A K A

L E N T Z E R IA  
M E R T Z E R IA
Tfnoa.: 62 75 14 

Beheko Plaza 8, LESAKA

SAROBE
okindegia

S A N D E R S  Pentsuak
EZTEGARA 41, TFNOA: 63 08 99 - BER A

O N I

Agentzia.
A lb is tu r  5 3 , =  6 3 7 3 5 9  - L E S A K A

• Aseguruak eta 

kontabilitatea
■ Errenta eta

IVA deklarazioak
■ Eskrituren likidazioa
• Edozein aferetarako 
ofizina

■ Zunzarren-Qt\ 
kolaboratzaileak

KOXKONTA
'■Sagardotegicrt 

A B A L I I ^

O tsango auzoa, T fnoak: 627503 / 627519 - LESAKA

LESAKA

Kalitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago

Bittiria 67 -  Tfnoa:637264

104. z b k ./9.1-11-2.“) ttipi-ttapa 11
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I G A N T Z I

Iñauterien ondotikan, denok serio serio lanera
Biltokik, bere aldetik, urteroko asanblada egin zuen

OSKAR TXOPERENA
Aintzinekoan erran ^e- 

zala, otsailaren 6an bildu 
ziren Biltokiko gazteak 
bilkura nagusian. Gaiak 
aipatuak gelditu ziren, bai- 
na ez da gehiegizkoa izanen 
erabakiak ere erratea, 
Igantziko bizian pisu 
haundia baitu Biltokik. 
Zenbait gai arrunten ondo- 
tik kontuen ordainketen 
arazoa moldatzeko puntuan 
dagoela erran zuten Jun- 
takoek. Gai garrantzitsua 
baita ere Biltoki ttikikoa. 
Honetan onartu egin zuen 
asanbladak gaztetxoei ge- 
hiago laguntzeko proposa- 
mena eta juntako bi lagun 
beraiekin elkarlanean ari- 
tzekoa ere. Bestetan osta- 
tuan musika paratzea ere

f  ..J

Hemendik aintzinera gaztetxoei laguntza gehiago ematea erabaki 
zuenBiltokik

onartu zen eta baita ere, 
elkartera maiz sartzen di- 
ren igantziarrei karta bat 
sozio egiteko gonbidatuz 
bidaltzeko erabakia hartu 
zen. Azkenik, Juntako lau 
partaide berriak aukeratu 
ziren: Lourdes Zugarra-

murdi, Itziar Iguzkiagirre, 
Maite Zelaieta eta Oskar 
Txoperena. Denetara hiru 
ordu pasatxo.

□  Nafarroako «Oina- 
rriak» taldeak bidalitako 
idatzia onartu zuen udalak. 
Laburbilduz, idatzi hone-

Hogeiren bat neska-mutii ibili 
dira aurten mozorrotuta

taneuskara Nafarroaosoan 
ofizial izatea eta Nafarroa 
osora hedatzeko neurriak 
hartzea eskatzen da.

□  99 urte bete zituen 
Patxiku Iriberekoak otsai- 
laren 20an. Aunitz urtezeta 
bertze aunitz bete ditzala.

ZALAINJATETXEA
E g u n e k o  m e n u a  e ta  karta

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain auzoa, Tfnoa: 63 11 06 BERA

KñTTU
OSTATUA 
JATETXEA
-  lCsbitA

Matxinbellzenea, Tlnoa: 62 75 73 • LESAKA

MANOLO  
TABERNA

Edari Banatzailea

Errefreskoak, Ura, 
Ardoak, Likorrak, 

Txanpaina

Tfnoa: 63 10 27 - BERA
12 ttipi-ltapa I04. z b k ./9.T-11-25
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A R A N T Z A

Ortzegunetik igandera ospatu ziren Iñauteriak
Aipagarria mozorroen lana, puxka biltzen aritu baitziren hiru egunez

MIRARI eta MARTA

Otsailaren 4ean (ortze- 
guna) hasita eta hilaren 7a 
bitarte (igandea) luzatu dira 
aurtengo Iñauteriak, beti 
bezala umorez gainezka.

Lehenbiziko egunean, 
urtero bezala, herriko atso- 
ek beren eguna edo gaua 
izan zuten, afariarekin os- 
patuz, aurten Burlada jate- 
txean. Ortziralean, buzoz 
jantzi eta Gregoriorekin 
dantzaldia izan zen, baita 
ostatuz ostatu giroa alai- 
tzen ibili zen Joakinekin 
ere; herriko giroa nagusi. 
Larunbatean, arratsaldez 
haur txikien mozorro le- 
hiaketa eta gauez Izadi tal- 
dearekin dantzaldia. Uste 
baino jende gehiago bildu

Iñaulerietan giro poiita izan zen aurten ere. Mozorroak, afariak, 
dantzaldiak... kanpotik ere jende dexente etorri zen

zen, bai mozorrotua eta bai 
mozorrotu gabe. Igandean, 
berriz, goizean aizkol 
apostua polita izan zen, 
bertan Donato Larretxea 
eta Mikel Mindegia nafa- 
rrek nahiko errex irabaziz

gipuzkoarrei. eta ondotik 
Aterpen bazkaria Egaña eta 
Muruarekin.

Bukatzeko, arratsalde 
eta gauez, Gregorio aritu 
zen akordeoiarekin. Ez 
dugu ahaztu behar mozo-

rroen lana, aurten 15 bat 
laguneko koadrila ortze- 
gunetik hasi eta larunbata 
arte, herri guztian zehar 
etxez etxe puxka puxkan 
ibili bait ziren.

Mozorro ttikiak ere, 
nagusien bideari jarraipe- 
na ematen hasi dira.

Garbiketa lanak
Aurten ere eskola eta 

mediku etxeko garbiketa 
lanak eginen dituena Mari- 
txu izanen da.

Gripea zabaldu da
Ezdakigu Iñauterietako 

ondorioz edo baina gripea 
zabaldu omen da herrian 
barrena. Eztula eta sukarra 
nagusi. Zaindu oraindik 
harrapatu ez bazaitu be- 
hintzat.

%30ekoDESKUENTOAK
S an  E s le b a n  37 , T f: 6 3 1 0 6 3  - B E R A

IRAGAIlKIHAU5.4(IOET)(EIANSAeTUDA
ZUREAER ESAR TUKO D A

PUBLIZITATERAKO
llipi-ltapaERABILIZGERO

ERPE
Tfnoa.:63 41 79 

ARANTZA

NATURETAESKUTERAPIA
GUIROPRAKTIKA
Sen(jatzeko modu 

naturala da.
Interesatzen bazaizu 
deitu telefono hontara:

S  45. 16. 42
I n z a k a r d i  3  - 1. A  e ta  B - D O N E Z T E B E

z m B fm A /c jm E m R R m A m M m m o A /c

ERRO
BIDfilfiK

X HERRIAK 

X MENDIAK 

XTURISMOA 

X TREKING eta

B ID A IA LT E R N A T IB O A K

BlDAl 

AGENTZIA 

G.A.T. 2.015

Si'Dtimlpl XSiLTJA, 5 
S  943-615177 

S  943 - 619489 
jFS7tX943 - 619517 

20.300 ItKVOi

104. zbk./9.r-ii-2.^ ttipi-ltapa 13
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S U N B t L L A

Urristibil baserri errearen alde dirua biltzeko
Udalak kontu bat ireki du Nafarroako Aurrezki Kutxan

lOSUNE ETA IXABEL

Urristibil baserriaren 
alde norbaitek diru lagun- 
tzarik einan nahi badu, Na- 
farroako Aurrezki Kutxan 
aurkituko du libreta bat 
horretarako irekia. Inizia- 
tiba Sunbillako Udalak 
hartu du, eta izan ere,
100.000 pzta. emanez ireki 
du.
Ordezko sekretarioa

Manolo Irigoien, Sun- 
billako idazkari edo sekre-

E R A T S U N

tarioa ikastaro batean da- 
goela eta, hilabete batzuz 
(maiatza bitarte) M- Jose 
Larraioz urroztarrak bete- 
ko du bere postua. Ordu- 
tegia, arratsaldeko 4etatik 
Setara izanen da.

Pistak egiteko 
laguntzak 

Istola, Mendaur aldera 
eta Arantza alderako pis- 
tak ormigoiztatzeko Nafa- 
rroako Gobernuak 9,6 mi- 
lioietako dirulaguntza lu- 
zatu dio Sunbillako udala-

ri, kopuru osoaren % 20a, 
zehazki errateko. Lan

hauek M ariezkurrenak 
egiten ari da

Iñauteak
protagonista

L. M. RETEGI ■,

Anbiente onean pasatu 
ziren iñauteak urtarrilaren 
22, 23 eta 24ean. Lehen 
egunean afaria eta dan- 
tzaldia izan zen Modesto- 
rekin. Larunbatean, herri 
bazkaria Lizaso eta Agirre 
bertsolariekin. Hauekin 
batera. Modesto izan zen 
bazkalondoa alaitzen. 
Arratsaldean, etxez etxe 
ibili zen jendea mozorro-

turik eta bertso afarira 68 
lagun bildu ziren. Segidan 
Modesto aritu zen goizal-

dera arte, ondoren ederki 
gosaltzeko.

Igandea, egun lasaiagoa

Gisa honetan 
ibili ziren 
bertsolariak 
akordeoiaren 
laguntzarekin

izan zen eta iñauteriak 
bukatzeko bazkaria eta 
dantzaldia arratsaldean.

lABAIENGO OSTATUA
Pentsio o s o a

Sukaldaria Julieta andrea
Tfnoa: 450055 - LABAIEN

EXKABAZIOAK
C ATERPILLAR MIXTA - 428

s  450286 ARTZE - DONAMARIA

14 ttipi-ttapa 104. zbk./OT-II-25
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O I T Z - D O N A M A R  lA

Ur ekarpen lanak ofizialki bukatutzat eman dira Oitzen
Plantazioetan, bertzalde, 7.000 bago eta 600 haritz sartu dira

OITZ

Oitzen egin diren ur 
ekarpen obrak bukatutzat 
eman dira “fin de obra” 
egin ondoren. Subentzioa 
% 3()ean haunditu dute 
Nafarroako gobernutik, 
kostea ere nabarmenki 
haunditu baita. Guzira,
16.800.000 pezetatakoa 
izan dagastua, 12.150.000 
pezeta dirulaguntzen bidez 
lortu badira ere. Modu ho- 
netara. herriko auzo eta 
baserri guztietara iritsiko 
da ura. herriko ur-sare be- 
retik hornituz.

Ezpelak hartzea 
debekatua

Kanpotarrek Ezpelde- 
gitik ezpelak hartzea debe- 
katua dute eta bertakoak, 
beraientzat bada debalde 
izanen dute eta saltzeko 
bada. Tonako 2.000 pezeta 
ordaindu beharko dute. 
Aipatu behar da. Ezpelde- 
eian bertan mendi oihana

saldu dela. Juan M- Barbe- 
renak erosi du 6.400.000 
pezetatan, hasieran enkan- 
tean ateratakoa baino % 8a 
merkeago.

□  Latasa baserrira bi- 
dea egiteko 5.352.769 pe- 
zetatako dirulaguntza har-
tu da Nafarroako gober-

nutik. Aurrekontu osoa, 
berriz, 7.646.814 pezeta- 
takoa zen.

□  Plantazio eta mendi 
garbiketendako 5.600.000 
pezeta gastatu ziren herrian 
iazkoan, honetarako diru- 
laguntza 1.972.000 peze- 
tatakoa izan den bitartean.

Plantazioetan, 7.000 bago 
eta 600 bertako haritz sartu 
dira.

□  Euskararen plan- 
gintza onartu da Oitzen. 
Inguruko herrietan ere 
(Donamaria, Urrotz eta 
Beintza-Labaien) bertze 
horrenbertze egin dute.

Donamariako pala txapelketan izen emateko epea 
hilaren 28an bukatuko da

PELLO ETXEGIA
laz antolatu zen le- 

henbiziko aldiz pala txa- 
pelketa. Izan zuen 
arrakasta ikusi eta, aurten 
ere jokatzeko aukera iza- 
nen da. Apuntatu nahi 
duenak hilabete honen 
28a arte izanen du epea 
eta martxoaren 7an hasiko 
da txapelketa. bai lehen- 
biziko mailan etabai bi- 
garrenean. Dagoeneko, 
bikote saila apuntatu da, 
ea nor izaten ditusjun txa-
peldun.

Joan den asteburuan iñauleriak burutu ziren. Herriko ostatuan 
egindako afarian animazio nahiko izan zen, Onofroren soinua eta 
argazkiaren eskuinaldean dagoen Patxiren bertsoei esker

p r r
I  fOTOI (TKnR
E L IZ O N D O

Ezkontzetako 
erreportaiak 
argazkiak eta 

bideoa
Tfnoa.: 58 01 55 -  Santiago 40 

ELIZONDO

Eta o ra in , zu re  
ko lo re ta ko  a rg a zk ia k  

ORDU BATEZ 
ERREBELATUAK

d itugu

OYARZABAL EXKABAZIOAK

Zimentazio, 
Bide moldatze 

eta bertze 
edozein lan

Tf.: 4 5 0 7 5 5  
D O N E Z T E B E

ttipi-ttapa
IHAMABOSTEKARIAI

5.400 harpidedun 
18.500irakurie

104. z b k . ttipi-ttapa 15
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D O N E Z T E  B E

Etxeko zabor eta hondakin ugari bide bazter eta erreketan
Mendietako zeladoreak eta Bidasoa-Berroarango guardak denuntzia sartu dute

TXEMA ALDABE

Doneztebe eta Male- 
rrekako edozein bide eta 
erreka bazterreko zabor 
pilak ikusteak, argi aski 

■ erakusten du ze mailatan 
gauden ingurugiro eta 
osasun publikoari dago- 
kionez. Egoera moldatzea 
guzion kontua da, jakina, 
herritar eta erakunde pu- 
blikoena.

Mendietako 
zeladoreak 
eta ‘Bida-

Donezteben
bandoa

soa-Berroarango’ guardak 
denuntzia bat eginez sartu- 
tako idazki baten aintzi- 
nean, Doneztebeko udal- 
batzak bando bat argitara- 
tzea erabaki du. Bandoan 
«haimenduta ez dauden 
lekuetan hondakinak bota- 
tzea galerazita» dagoela 
jakinerazten du, eta aldi- 
berean zera eskatzen dio 
albinteari: «gertaera ho- 
rien herri duenean salatu 
ditzala».

Bandoaz aparte, «Do- 
nezteheko hondakinak 
modu kontrolatu batean 
hiltzeko leku egoki bat hi- 
iatzeko» erabakia ere hartu 
du Doneztebeko Udalak.

n  H erri G arapene- 
rako Agente bat kontrata- 
tzeaerabakidu Udalbatzak. 
Soldata Gordina4.000.000 
pztatakoa izanen du eta 
INEMi diru-laguntza es- 
katuko zaio. Doneztebeko DYA elkarteko kideak

Irregulartasunak mataderoaren erabileran
T, A,

Hiltegia bisitatu on- 
dotik Osasun Inspekto- 
reak udalari bidalitako 
aktan ageri denez, osasun 
eta garbitasun baldintzak 
nabarmenki hutsegiten 
omen dire hiltegi hone- 
tan, eta zehazki aipatzen 
denez, egun batzuk zera-

maten «azinda barren- 
kiak» omen zeuden bisi- 
taldia egin zuenean.

Hiltegiaren funtziona- 
mendu egokia udalaren 
ardura denez, udalbatzak 
idazki baten bitartez hil- 
tegia erabiltzen duten 
guziei zerajakinerazi die: 
«higiene eta osasun bal- 
dintzak zehatz bete di-

tzatela, bertzenaz, beha- 
rrezkoak diren neurriak 
hartu beharko baitira».

Zentzu horretan, hil- 
tegiko atearen zerraila 
aldatzea erabaki zuen 
baita udalbatzak, eta he- 
mendik aintzinera albin- 
tea arduratuko da ordute- 
giaren arabera atea ideki 
eta ixteaz.

rrXASO ARRAINDEGIA
Arraev frexkuak 

Enkarguak hartzen dire

Tfnoa: 451641
Karrika Nagusia • DONEZTEBE
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Z U B I E T A

Iñotien ondotik, zer? Esperun, baina ez geldirik!
JUAINAS

Pakita berak montaje 
galanta egin behar izandu 
zuen motoa falta zuela 
eta... nonbait, asteazke- 
nean berastegitar bati, 
etxera bueltatzeko-“behar 
ZLielako”-  hartzea besterik 
ez bait zitzaion bururatu. 
Okurritu eta egin, aizu! 
Susmoa segituz, bila eta 
hartzea, jabeari tokatu zi- 
tzaion. Gustatuko litzai- 
dake han esan zirenak 
idaztea, ez dut ikasi bai- 
no...l Aditzeko modukoa, 
f'ijo!

Galantak geratu direnak 
pistak dira. Majo benetan! 
Hau irakurri orduko buka-

Iñotik prestatzen ari zirela hara hor pare bat argazki, adinez banatuak
JUAINAS

tuak egonen dira, hagitz 
gutxi falta bait zaie, gaur. 
Behar bada lanean aritu 
direnak bukaera eta guzti 
ospatuko zuten, ondarreko 
plenoan alkateak eskatu-

tako afaria onartu bait zen.
Baino lanaren mundua 

ez da hor bukatzen eta ge- 
roari begira... Herrian 
euskeraren aldeko talderen 
bat sortu nahian... ikasi

behar dela eta... erdixka, 
txandaka eta ahal duten 
moduan zubietar dozena 
erdi bat Soziolinguis- 
tikako ikastarora apunta- 
tu da. Uy-uy-uy-uy...

U R R O T Z

Iñaute
arrakastatsuak

TXEMA URROTZ

13 urte pasatu ondoren 
iñauterik egin gabe nahiko ongi 

hasi dugu etapa berña, 
behintzat jendeak nahiko iritzi 
ona eman du. Gazte mordoa 

animatu zen eta garrantzitsuena 
parte hartzea izan zen alaitasun 

eta umore ederrean. Jendez 
betetako gurdi bat baserriz 

baserri puskak biltzen ibiltzea 
izan zen dudarik gabe deigarrie- 

na. Hurrengo urtean berriz eta 
hobekiago.

SANTAMARIA
J a t e t x e a

Espeziaiitatea euskal sukaldaritzan 
E g u n e k o  m e n u a  e ta  ka rta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

A R R O P A  E T A O P A R ID E N D A
Tfnoa: 451540 

Mercaderes 9 

i l E L l T ! ^  DONEZTEBE
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G O I Z U E T A

Arkupeak elkartearen deialdia herriko jubilatuei
Umore Ona elkarteak, bestalde, urteroko asanblada burutu berria du

ESTEBAN AROZENA

Arkupeak elkargoak 
deiturik bi bilera egin dituz- 
te dagoeneko Goizuetako 
pentsionista eta jubilatuek, 
inguruko beste 37 herrietako 
zaharrekin batera talde ho- 
rretako partaide izan daite- 
zen gonbidapena luzatuz. 
Horrela, Arkupeak antola- 
tzen dituen ekintzetan, bi- 
daiak, etabar, parte hartze- 
ko aukera izango lukete.

Dena den, eta orri hone- 
tan gehiegi I uzatzerik ez du- 
gunez, Milagros Apezetxea, 
Antonio Apezetxea edo 
Ceferino Etxegiarengana jo 
dezakete interesatuek, in- 
fonnazioa jasotzeko.

A R E S O

Emakume bertsolariak izango ditugu berriz eskoletan martxoaren 8an

□  Umore-Ona elkar- 
teak ohizko batzarra burutu 
berria du. Mikel Elizegi, 
Xabier Mikel Huizi eta Xi- 
mon Apezetxea dira zuzen-

dari-juntako kide berriak. 
Horretaz gain aipagarria da, 
bazkide berrien zerrendako 
zazpi gazteek baiezko botoa 
jaso zutela.

□  Martxoaren 8a.
Emakumeen Eguna da eta 
ospakizun hori aprobetxa- 
tzeko asmoa dute esko- 
lakoek. Ekintza nagusia 
bertso saioa izango da eta 
Maddalen Lujanbio, Estitxu 
Arozena eta Arantzazu Loi- 
di kantari izango ditugu.

□  Duela bizpahiru urte, 
herritar talde batek antzeztu 
zuen “Goizuetan bazen.. 
antzeslanak jarraipena izan 
du, 8. mailako haurrek be- 
rreskuratu baitute obra hau. 
“Patxo", Iñigo eta Anaren 
zuzendaritzapean emanaldi 
batzLik burutu dituzte eta 
beste hainbat egiteko asmoa 
ere badute.

Iñauteriak umore onean bukatu zaizkigu
JUANA MARI SAIZAR

Ostiralean umeak izan 
ziren protagonista. Arra- 
tsaldean eskolatik atera zi- 
renean, denak indioz mo- 
zorrotuak, hiru indio-etxe 
egin zituzten plazaren er- 
dian. Joku baten bidez al- 
txor bat (txistorra) bilatu 
behar zuten. Bitarte hone- 
tan, guraso batzuk sua egin 
zuten lurrean,etaparrillabat 
jarrita ogitarteko mordo bat 
banatu zituzten nahi zuen 
guztiarentzat. Gero, gauean, 
afari ederbat zegoen umeak 
antolatuta. Beraiek bildu

Umeak indioz mozorrotu ziren Arg. Juana Mari

zuten dirua, bai Eguberritan 
eta bai Santa Ageda egu- 
nean abesten. Beste bi egu-

netan, ezer berezirik ez zen 
suertatu. baina ahaleginak 
egin behar ditugu ohitura

zaharrak berreskuratzen. 
Igandean, eske egunean. 
etxe guztietan egiten zen 
gonbidapena txokolatea 
hartzeko arratsaldean, nahi 
zuen guztiarentzat. Ohitura 
hau galdu zen aspaldiko ur- 
tetan baina ea nola lortzen 
dugun berreskuratzea. 

Hitzaldien egunak 
«Izar-gain» sikologo 

taldeak Guraso elkarteak 
antolatuta emango dituen 
hitzaldiakmartxoarenSean. 
apirilaren 2an. maiatzaren 
7anetaekainaren4ean izan- 
go dira. 3etatik 5ak aile. 
Puntualtasuna eskatzen da.
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L E I T Z A

Fermin eta Kandido Azpiroz eta 
Angel Alduntzin zena Arriben omenduak

JOSEBA AZPIR02

Otsailaren 7an, Arribe- 
ko Elorri elkarteak Angel 
Alduntzin zena, Fermin eta 
Kandido Azpiroz eta Lizar- 
tzako Kaxiano omendu zi- 
tuen. Meza nagusia ospatu 
zen eta atabalero-txistulari 
izan zen Klaudio Azpiroz 
zentirentzat ere hitz batzuk 
eman ziren. Ondoren, 
Arraitzko dantzariak saio 
polita eskeini zuten. Bazka- 
londoan Lazkano etâ  Go- 
rrotxategi bertsolariak aritu 
ziren. Kandido, Fermin eta 
Angel zena, duela 50 urte 
basi ziren Gorritin barrena 
oinez Arribera joaten eta 25 
LiHez segitu zuten hango 
pestak alaitzen. Urte asko 
pasa badira ere oraindik 
alaitsu daudela erakutsi zu- 
ten. batez ere Kandido eta 
Kaxianok, kafearen ondo- 
ren txiste kontari arituz. 
Aurreran batzarra

Larunbatean 27, arra- 
tsaldeko 7etan ohizko ba-

Kandido, Fermin eta Angel zena 25 urtez ibiii ziren Arribeko pestak 
alaitzen A rg :J O S E B A

tzarrea burutuko da gai 
hauek aztergai daudela; 
Azken akta irakurri eta 
onartzea, 9 1 -92ko kontuen 
azalpena, junta berritzeko 
deialdia, galderak eta eska- 
kizunak. Gaien garrantzia 
ikusirik, joatea eskatzen da. 

Arazoak zineman 
Zinema batzordeak gero 

eta jende gutxiago joaten 
dela kontutan hartuz eta diru 
arazoak sortu direla ikusi-

rik, oraingoz ixtea erabaki 
du. Batzordea prest legoke 
lanean segitzeko Udalakdiru 
ardura bere gain hartu eta 
aurrerantzean funtziona- 
mendurako araudia jarriko 
balu. Edozein moduz, era- 
bakia udalaren esku dago eta 
biharko batzarrean (26) ho- 
rretaz hitzegin behar dute.
Beira eta kristaia...

biltzeko ontziak jarri zi- 
renetik eta inauteriak arte

3.865 kilo bildu ziren. Egia 
da Eguberriak tartean zirela 
baina halere botila hutsak 
izateko kilo asko ez ote dira?

Sarrion...
komiteko ELAkoekin 

negoziatu ondoren Sarrio- 
papelek aurkeztua du 
enplegu erregulazioa Lan 
Ordezkaritzan, produktu 
asko daukala biltegietan eta 
eskakizun gutxi egiten diz- 
kiotela esanez. LABekoek 
alegazioak aurkeztu dituzte 
formazko akatsak azalduz 
eta hau idazterakoan ez da 
ezagutzen erantzunik. Ba- 
tzarreak, zineman bilduta 
(enpresak ez zien utzi lan 
ordutan egitea) erabaki zuen 
enpresa-batzarre baten 
deialdia egiteko behar diren 
sinadurak biltzea, horrelako 
erabakiak komiteak edo 
batzarreak erabaki behar 
duen ikusteko. Boronda- 
tezko jubilazioei dagokio- 
nez berriz, 60-62 urtetako 
12 langile jubilatu dira.

S A G / X S T I
Jatetxea
Bokadilo goxoaketa 

paregabeko bazkariak 

Tfhoa: 610637 - LEITZA

i i ^ a p a in d k g ia

GIZONEZKOENTZAKO

Elharren - L E I T Z A

P I T X I l C D e f J U

Arropa eta Opariak
Tfnoa: 510022 - L E IT Z  A

GAZTELU

Plntxoak, kaxuelak e ta  bokotak
Tfnoa: 610864 • LEITZA

KALEFAKZIOA

E lg o ie n  3 2  
Tfnoa: 510086 
LEITZA
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B A Z T A N

Eguraldi idorrak lagunduta, sute garaian sartuak gaude
Bildotsa, bertzalde, sekulan baino merkeago ari dira saltzen

JOSEBA IGARABIDE

Aurtengo negua idorre- 
gi ari da gaten eta ia-ia urtero 
bezala, beharbada pixka bat 
beranduago,jendeahasiada 
‘jo ta ke’ suari ematen. La- 
rreeta arboladexente kixkali 
dira honez gero Baztango 
xoko guzietan barrena. 
Eguraldiasasoinhonetarako 
ez da normala izanen baina 
suteak ordea bai.

Kiloa 300 pztatan
Bildotsaren kooperati- 

bakoek beti gehixeago or- 
daintzen badute ere, izan 
badaude kiloa 300 pztatan 
saldu dutenak ere. Arras 
merke. Ez da aspaldiko ur- 
tetan hain guti ordaindu bil- 
dotsa. Gainera, kanpotik pi- 
laka ari dute sartzen -  
FrantziakoAkitaniaaldetik, 
Britaina Haunditik, Zelan- 
daBerritik-etakonpetentzia 
izigarria da. Bistan denez, 
haragiaren komertzializatze 
sareak hemen baino aisa 
hobeki antolatuak dituzte 
atzerritar nekazariek. 

Iñauteriak...
bertzalde, heldu den ur- 

terarte agurtu ditugu. Orabi- 
dea aldean urtarrilaren 8an 
izan zituzten berenak. Ge- 
roztik Iruritako errekan.

TT t t i p i - f  l a s h

Ez da aspaldiko urtetan hain guti ordaindu blldotsa. Izan badaude 300 
pzta/kiioko bizirik baino kobratu ez dutenak.

Basaburua aldean... eta 
azkenekoak Arizkun, Erra- 
tzu, Elizondon... 
Arraiozko frontoia

Pilotaleku estalia egite- 
ko behar diren lurren per- 
muta lehenbailehen egitea 
eskatu zuen Union Bazta- 
nesa-Baztango Elkarteak 
mozio baten bitartez. Zen- 
tzu horretan UBk gogora- 
razten duenez, I988ko 
azken Junta Generalak 
onartu zuen iada permuta 
hori egitea. Bertze puntu 
batean, berriz, proiektua 
egitea eta 1993ko udal-au- 
rrekontuetan diru partida bat 
horretarako gordetzea ere 
eskatu zuen, obraren erdia

bederen aurten egiteko. 
Mozioa ahobatez onartu 
zuen udalbatzak.

Arraiozko 
Jauregi- 

zaharrea 
dorretxea 

interes 
kulturaleko 

momumentu 
izendatu 
berri du 

Nafarroako 
Gobernuak.

□ Nafarroako Gobemuak, 
Baztango ur hornidura-
ren gestioa Udalaren esku 
izateagomendatudu. Gaur 
egun dauden 60 ur depo- 
sitoen gestioa herrietako 
alkateek eta auzoetako 
elkarteek egiten dute, eta 
zentzu horretan, Jesus Ar- 
laban Herri Administra- 
ziorako zuzendariaren us- 
tez, ardura hori udalak 
hartu beharko luke edo 
bertzenaz Iturri Ederrak. 
Egindako estudioan ageri 
denez Baztanaldeko jen- 
dearen %10.8ak ur-mu- 
rrizketak ditu udan.

m N 6 i Z A T O Z  E T A  IK U S I

Santiago 88, Tfnoa: 580939 
ELIZONDO

UdalDerriko 
arropak eta telak

KASINO OSTATUA
Jaim eU rrutia lO - E L IZ O N D O
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B A Z T A N - B A S A B U R U A

Aurtengo iñauteak joan dira
Denetarik ikusi dugu egunotan

PABLOMENDIBURU

Oraindik iñauteetako 
bestondoarekin gaudela, 
aurtengo giro ona aipatuko 
dugu. Almandozen hippi 
talde bat agertu zen. Ikusiko 
bazenituzte!. Zigan berriz, 
beltzak,amerikarrak, ijitoak, 
emakume kuttunak eta ge- 
hiago ikusi genituen. Hau- 
rrek ere beraien eguna gus- 
tora pasatu omen zuten: 
ibilaldia jokuak. txokolata- 
da. etabar...

Berri beltza
Anizen denbora guttiz bi 

lapuiTeta izan dira. Lapu- 
rrak bi etxetara sartu dira eta 
batetik gauza dexente era- 
man ere. Zigako Egozkue 
palaziora ere sartu omen 
ziren.horregatikkontuzibili.

Neska
sokatiralariak

Galesen
Aipatu bezala herri kirol 

taldeko neska batzu Galese- 
ko Cardiff heirian daude 
munduko sokatira txape- 
Iketa jokatzen. Euskadiko 
txapelketa muti- 
lekin batera parte 
hartu dute eta 
orain Galesera.
Aipatu behar 
meritu haundia 
dutela, bidai hau 
egiteko dirula- 
guntza gutti har- 
tu bait dute. Be- 
rriozaiTekoneska 
batzurekin osatu 
behana dute tal- 
dea. Animo!

Mom Hvfui/M
NEURKETAK• PLANOAK

Lnr ueurketak 
I.uheniak 

[.auclakelak. etah. 
Santiago 68. 3. Esk, = 580143 • ELIZONDO

FOTOetaBIDEO 
Erreportai on bat

ELIZONDO S  580491 
DONEZTEBE S  450364

.M.ARK0EN T.AILERR.A eta zure 
karreteak ORDU B.ATEZ REBEL.ATZEN 

DITL’GU " R ’J l"  kalitatearekin.

KIWIBAZTAN, S. A.
F rutondoak eta Landare O rnamentalen 

Z u Z E N E K O  S a LM EN TA

MINDEGIA eta BULEGOAK:

Sutegia Etxea 
31795 LEKAROTZ

®  (948) .58 tt Ot 
Fax-a: (948)58 tt Ot

B iS Z T O N
ALTZARIAK
zurgindegia

121 errepide nazionala, 54. km

Tfnoa: 45 23 7 4 - IR U R IT A

{• Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak 
Estiloko mobleak: Luis XV, 
Regence, L.Felipe, Napoleon 
Haritz eta gerezi egurrelan 

i^egindakoak______________ ^
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Karriketako argiteria berriztatzea onartu da
‘Electricidad Fija’ enpresak egindako eskeintza izan da merkeena

ALIZIA OLAIZOLA

Bortz enpresek aurkez- 
tuak zituzten beren eskein- 
tzak, eta guzietan merkeena 
Lizarrako ‘Electricidad 
Fija’k eskeinitakoa suertatu 
da. Modu horretara, ka- 
rriketako argi berriak jar- 
tzea 13,6 milioi pezeta kos- 
tako da.

□  ttipi-ttaparen gastue- 
tan laguntzeko 50.000 pe- 
zetaemateaonartudu Urda- 
zubiko Udalak.

□  Otsailaren 6ean la- 
runbat arratsean, Baztan, 
Zugarramurdi eta berriko 
ehiztariek elearretatu ziren

Urdazubin Bautista Aristia 
eta Miguel Azkarragaren 
alde meza ateratzeko, biak 
ihiztariak eta bemki hilak.

□  M -  Clara Iribarren,

Iribereko Tontxeneakoa 
otsailaren I2an hil zen, 98 
urterekin. Abuztuan beteko 
zituen 99 uile. Maria Cla- 
raren adinekoa zen baita

Urdazubiko udalak 
Bertizko Turismo Konsortzio- 
an sartzea erabaki du. 
Francisco Iribarren alkatea 
izanen da Udalaren ordezka- 
ria Kontsortzio horretan.

Francisca Barberenekoa. 
Iribereauzokoa baita,98 ur- 
terekin hil zena, 9 1 ko aben- 
duaren I5ean. Hilabete ba- 
tzuk zaharxeago zen.

Z U G A R R A M U R D I

Kaperaren teilatua 
berritzen ari dira

KORO ETA MARGARI

Orainarte zuen zimen- 
tazko teilatuaren ordez, zu- 
rezkoa paratzen ari dira eta 
kaperaren itxura arras alda- 
tu da onera.

Kisulabeko mus 
txapelketa

Hamasei bikotek parte 
hartu zuten eta finalerako

Xerman-Aline eta Frantxis- 
ko-Juan Luis gelditu ziren. 
Finala azkeneko hauek ira- 
bazi zuten.

Argazki bat ere ateraia 
ginuen baina galdu zaigu. 
Ebatsi dakutela susmatzen 
dugu, bertan ageri zirenak 
itsusiskoak baitziren bainan 
lasai, FBI afera hunen on- 
dotik dabil.

Hemendik aintzinera, Arrosarioko Ama Birginaren kaperaren itxura 
orain artekoa baino aisa potitagoa izanen da.

) 4 LB A irA R lf/^ S.A.

Aita Donoslia 7 Tfnoa: 452111 - Faxa: 580980 
ELiZONDO

ARM UA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km 
Tfnoa.;59 9131-URDAZUBI
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SARA

Zazpiak Bat elkartearen urteroko afaria
Otsailaren 27an izanen da Omordian eta nahi duen guziei zabaldua da

M IXELETA JACOUELINE

Azken uile hauetan ohi- 
dura den bezala, elkarteak 
uileroko afaria antolatu du 
heldu den otsailaren 27rako 
Omordian. Bistan dena, 
dantzari, kide, laguntzaile 
eta nahi duen guziei zabal- 
dua dela eta bakotxak 
elkaUearen lana sustenga- 
tzeko parada ederra duela. 
H i tz ordua Vetan finkatua da 
eta sukaldariak zera propo- 
satzen dauku; eltzaria, pae- 
lla «Joakin», ardi gasna, 
pastiza, kafea, kopa eta 
puroa. Guzia 80 liberetan 
(40tan l4uilezpekoentzat). 
ArratsaTotte Michelenaeta 
Eñaut Bidartek alaituko 
dute.

Erran gabe doa aintzine-

“Lehengo gauzen azoka" Kirol aterpean izanen da ikusgai
Artxibo a

tik behar dela zuen izena 
eman lekuaren anastatzeko, 
elkartearen arduraduneri 
deituz edo Heniko Etxeko 
Edantegian eta Tabako bu- 
legoan erranez.

Lehengo Gauzen 
Azoka

Orroitarazten dautzuete- 
gu heldu den otsailaren 26, 
27 eta 28an iragan behar 
dela Kirol aterpean “Lehen-

go gauzen azoka”. Azpima- 
rratu behar da Euskal He- 
rritik 30 bat erakusleek parte 
hartzen dutela (ikus ttipi- 
ttapa 103. zenbakia).

Saratarrak 
Bertsulari Ttiki 

egunean
Sarako bertso eskolako 

neska-mutilak parte hartu 
zuten Hendaiako Bertsulari 
Ttiki egunean, bertze 200 
bat haureskualdunen artean 
egun xoragarria iraganez. 
Bazkalondoan arien bana- 
tzea izan zen eta saratarrak 
hiru sari ardietsi dituzte, 
baita hamar bat aipamen.

Duela bi urte hasi ziren 
eskolan bertsotan, Ana 
Marie Curutchet erakaslea 
eta Alkat bertsulariarekin.

«ZALDUBi»
SUKALDE
MOBLEAK

Altzari fabrikazioa eta 
muntaia

Zaldubia Poligonoa, Tfnoa: 58 05 62 
IRURITA-BAZTAN

K£IUUIM£TX£b0 £fiXNT£CiX
, f le c /ic /c /a - .A z M m i

Tfnoa:59 54 25 19
64310SARA

ERRATZU
OKINDEGIA
zure eguneroko ogia 

453168 - ERRATZU

OSKORRI
LIBURUDENDA

Pelrinea Tl'noa.: 592245 
ORONOTZ-MUGAIRI

. 5 '
JA^KAITZ

fontaneria

Empresa colaboradora de 

RCf»J‘Ol_
calefaocibn O--- -

Ers guztietsko instelezioak: 
Etxekoak, industrialak__

Santiago 55 • Tfnoa; 581171* E L IZ O N D O
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H errizherrI

EZKONTZAK

Patxi Erdozain Rived eta Edur- 
ne Ariztia Plaza, Ituren eta Urda- 
zubikoa, otsailaren 20ean.

JAIOTZAK

Aritz Lezea Gragirena, Lei- 
tzakoa, otsailaren 5ean 
Julen Olano Zabaleta, Leitzakoa. 
otsailaren 8an.
Joanes Lasarte Arruza, Lei- 
tzakoa, otsailaren 9an.
Ohiane Arizmendi Apezetxea, 
Oronoz-Mugairikoa, otsailaren 8an. 
Joseba Arizmendi Apezetxea, 
Oronoz-Mugairikoa,otsailaren8an. 
Xabier Urtasun Eraso, Iruritakoa. 
otsailaren lean.
lone Maia Dagerre, Elizondokoa, 
otsailaren 3an.
Rakel Agirre Mindegia, Donama- 
rian, otsailaren lOean.
Miren Ariztegi Agerrebere, 
Urrotzen, otsailaren 8an.
Martxel Arrivillaga Indaburu, 
Berakoa, otsailaren 9an.

HERIOTZAK

Eleuterio Etxenike Fagoaga. Zu-
garramurdin, urtamilaren 5ean, 83 
Lirte.
Paulina Arregi Urkiola, Lei- 
tzakoa, uilarrilaren I lan, 78 urte. 
Modesta Aleman Etxenike, Az- 
pilkuetakoa, otsailaren 8an, 82 urte. 
Saturnino Maia Mariezkurrena, 
Oronoz-Mugairikoa, otsailaren 
15ean, 25 uHe.
Clara Iribarren Galainena.
Urdazubikoa, otsailaren I2an. 98 
urte.
Roman Soria Ariztegi, Etxalarren, 
otsailaren 17an, 72 urte.
Bautista Iparragirre Larralde, 
Etxalarren, otsailaren 18an, 82 urte. 
Fco. Etxeberria Perurena, Do- 
nezteben, ot.sailaren 13an, 81 urte. 
Jose Luis Urtxulutegi Galarregi, 
Donezteben.otsailaren 13an,52 uHe. 
.lacinto Mayora, Donamaria Gaz- 
telun, otsailaren 13an, 52 urte. 
Tomasa Irisarri Dufurrena, 
Beintza-Labaien,otsailaren 16an,32 
urte.
Nikanor Elzaurdia Altzuguren,
Beran. otsailaren 13an, 73 urte.

J. M. ANDUEZA IRIARTE
Instalazioelektrikoak

Sua itzaltzeko tresna guzJtiak
• Mangerak
• Extintoreak
• Siia moiteko ateak: Rf-30, Rf-60, Rf-90. etah... 

Alarm ak: Suarenak, lapurretarenak, gasarenak..

Askain Karrika 12S630854 - BERA

• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Tfnoa: 630735 - BERA Tfnoa: (943) 622305 - IRUN

X Eguneko m enua  
X Asteburutan, kaxuelak eta karta 
X Gosari, bazkari eta afariak aintzinetik eskatuta 
X Pintxoen espezialduak X G azte giroa

Tfnoa: 630286. Altzate • B E R .  A.
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K irolaK

Zonakoak ongi sokatira txapelketan
Euskalenikoan lehen aldiz parte hartu zuten Nafarroako ordezkariek

Otsailaren 14ean burutu 
ziren Bizkaiko Getxo he- 
rrian Euskalerriko goma 
gaineko sokatira txapelke- 
ta, lehen aldiz Nafarroako 
ordezkarien parte hartzea 
izan zuena. Ordezkaritza 
hau, gainera, eskualdeko 
kirolariek bete zuten.

Honela, gizonezkoetan, 
640 kilo azpiko mailan Bi- 
dasoa izenarekin parte hartu 
zuten Lesaka eta Basa- 
buruako sokatiralariek, 9. 
postuan bukatuz.

Emakumezkoetan, be- 
rriz, bi taldek parte hartu 
zuten 480 kilotik behitiko 
mailan; Bera eta Basaberri 
(Basaburua eta Berriozargo 
neskez osatua). Beratarrek 
izugarrizko lana burutu zu- 
ten, hirugarren postuan 
bukatuz. Basaberrikoek al- 
diz, seigarren postuarekin 
konformatu behar izan zu- 
ten.

Mindegia gazteak ezin irabazi Senosiaineri
Hilaren 14ean ospatu 

zen Donezteben, hainbat 
ikusmin sortua zuen aizkol 
apustua, Patxi Mindegia 
Zubietako gaztea eta An- 
tonio Senosiain Olagueta- 
rraren artean, azken hau 
nagusitu zelarik.

Hasiera batean dirua 
Mindegiaren alde atera zen 
eta lehenbiziko enborretan

pronostikoak beteko zire- 
la zimdien, baina Senosiain 
pixkanaka nagusituz joan 
zen, 16 kanaerdikoak 39 
minutu eta 49 segundutan 
ebakiz. Mindegiak 42 mi- 
nutu eta 25 segundo behar 
izan zituen lan bera buka- 
tzeko. 700 ikusle ingum 
izan ziren Doneztebeko 
eskolako frontoian.

Herri Kirol 
ikuskizunak herrira 
eramateko aukera 

Udalentzat
Nafarroako Herri Ki- 

rol federazioak aukera 
zabaldu die Herriko 
Etxeei, bestetan edo ber- 
tze edozein egunetan, be- 
raien herrietara ikuskizu- 
nak edo txapelketak era- 
mateko. Nafarroako txa- 
pelketa guztiekin batera, 
udalak berak antolatutako 
edozein exibizio eraman 
daiteke, kirolariekin ha- 
rremanetan jartzea fede- 
razioaren ardura izanen 
zelarik.

Nafarroako txapelke- 
taren bat (ez exibizioak) 
kontratatu ahal izateko 
epea martxoaren 15ean 
bukatuko da. T xapelketen 
egutegiak eta aurrekon- 
tuak Herri Kirol federa- 
zioan aurki daitezke, nahi 
duen guztiaren esku.

BOTE - PRONTON
HERRIKIROLfede-
razioaren asanblada 
orokorra bumtu zen hi- 
laren 20an. Urte hone- 
tako ekitaldi egitaraua- 
ren berri eman zuten, 
bertzeak bertze. 
BAZTAN futbol tal- 
deak liga honetako le- 
hen partidoa galdu zuen 
joan den igandean. 
Modu honetara, 9 hila- 
betetako “ratxa” moztu 
da. Lastima.

ZUHAITZ plantaketa 
Etxalarren eginen du 
aurtengoan herri kirol 
federazioak. Mar- 
txoaren 7an 800 bago 
eta 50 haritz sartuko dira 
Usategieta aldean. 
SOKATIRAko “pres- 
takuntza fisikorako” 
ikastaroa eginen da 
Larraintzarren mar- 
txoaren 13an, Nuarbe- 
ko entrenadorearen es- 
kutik.

Hamabostaldiko
jo k a ld ia k

Berako nesken herri kirol 
laldea.
Hirugarren postua lortu 
zuten Euskal Herriko goma 
gaineko sokatira txapelke- 
tan, 480 kilotik behitiko 
mailan, maila bikaina era- 
kutsiz. Bertze ordezkariak 
ere ongi aritu ziren.

Aizkol apostuetako prezio 
izugarriak.
Senosiain eta Patxi Min- 
degiaren arteko aizkol 
apostua ikusteko 2.000 
pezeta ordaindu beharra 
garesti xamarra iduritzen 
zaigu. Afizio haundia be- 
har da hori pagatzeko.
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E rreportaiA

Herrian erosi edo kanpoan erosi
Aukera, prezioa edo hurbiltasuna kontutan hartzen dute erosle zein saltzaileek

H errian  erosi edo  
herritik  kanpo  erosi, 

hori da  honetan  
plan tea tzen  den ardatz  

nagusia. G iire 
eskualdean hertan, 

herritik  herrira  egoera  
dexen te  a ldatzen  da, 

noski. H erri ttikienetan  
ja n a r i dendak  hakarrik  

egonen dira, kasu  
hatzuetan  ixten ari 

direnak, ga inera.
H erri

haundixkoenetan  
denda  geh iago  daude  

eta inguruko  herrie tan  
dagoen  o inarrizko  

eskaria  hete dezakete. 
H alere, aun itzek  

hirie tako  h idea  hartzen  
dute  erosketak  

egiterakoan, ha tez ere  
astehurutan: 

Leitza ldetik  Tolosara, 
B aztane tik  Iruñera  edo  

B ortzirie ta tik  Irunera  
eta  O iartzungo  super- 

m erka tuetara  ohizko  
ih ilh ideak  izaten dira. 

G orahehera  hauen  
herri Jakiteko erosle  

eta  saltza ileen  eritzia  
ja k itea  ere nahitaezkoa  

zen, eta  hem en  m ues- 
tra ttiki h a t h ildu dugu.

Herrietako denda ttikiek eta etxez etxeko saltzaileek, «supermerkatuen» konpetentzia gero eta 
gehiago sufritzen dute

E gunerokojatekoak 
eta bertze oina- 
rrizko erosketak 
herrian egiten dira 
normalean, den- 

dak izanez gero behinipein, 
batez ere hurbiltasuna kon- 
tutan hartuz. Dendarik ez 
badago, herri ttikietan eta 
baserri auzoetan, bi aukera 
dituzte; hurbilen dagoen 
herrira joatea edo etxez etxe 
ibiltzen diren saltzaileei 
erostea. Herri haundietan 
zenbait ohitura ere aldatu 
dira, supermerkatuen eragi-

nez. Lehen denda ttikietan 
egiten ziren erosketa «fuer- 
teak» orain supermerkatue- 
tan egiten ditu batez ere gaz- 
te jendeak. Edo kanpoan 
dauden denda erraldoietara 
joaten da jendea, kontutan 
hartu gabe prezioetan alde 
nabarmenik ez dagoela eta 
bertara joateko kilometra- 
jea dexentea izaten dela. 
Ohitura hau kasu aunitzetan 
herritik ateratzeko aitzakia 
izaten da, hirietan pasiatze- 
ko eta bertze zenbait gauza 
egiteko.

Bertze kontua izaten dira 
arropa, oinetakoak, liburuak, 
elektrogailuak eta horrelako 
erosgaiak. Normalean, he- 
rrietan ez da aukera haundi- 
rik izaten eta horregatik 
sarritan hirietara joaten dira 
erosleak.

Herrietako dendariak 
prozesu honi aurre egiteko 
dendetan zenbait aldaketa 
egiten ari dira, bai itxura 
hobetuz eta bai eskeintzen 
den aukera zabalduz.

Aitor AROZENA
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E r r e p o r t a i A

S a l t z a i l e e i  G a l d e z k a

Jose M- Hernandorena
Leitzako Ferreterikoa 

«Aukera eskeini behar 
zaio erosleari»

I  Leitza hezelako herri 
hatetan, zein denda 
klasek du etorkizun 
hohea, espezializatuak 
edo dihertsifikatuak?

M Gauza bakar bat eskei- 
niz ezin da aurrera ate- 
ra. Erosleari aukera es- 
keini behar zaio, dudik 
gabe. Hemen dendan, 
gauza konkretu bat ez 
da bestea baino gehiago 
saltzen.

Jose Luis Bergara
Berako Okane harategikoa 

«Dendaren itxurak zure 
nortasuna erakusten du»

I  Itxura onak zenhat la- 
guntzen du saimentan?

I  I  Jakin ez dakit, baina 
segur nago laguntzen 
duela. Oso inportantea 
da denda zure gustora 
prestatzea, honek zure- 
nortasuna adierazten 
baitu eta betiko mode- 
loetatik, nolabait ihes 
egiten duzu.

Ignacio Apeztegia
Doneztebeko Apeztegiakoa 

«Hiper-ekin konpetitzen 
^ k a s ^ e h a ^ u ^ u ^ ^

I Klienteen demandari 
erantzuteko zer eskeini 
beharda?

I I  Ahal den guztia; den- 
daren erosotasuna, pro- 
duktu aukera... Kalte 
haundia egiten digute 
hipermerkatuek tamai- 
nu, aukera eta prezioe- 
tan. Guzi hori hemen 
ezin dugu eskeini, po- 
pulazio ttikia baita ‘pe- 
dido’ haundiakegiteko.

Casimiro Calvo
Etxez etxeko saltzailea 

«Lanbide hau laister 
^ ^ e s a ^ e r t u k ^ ^ » ^ ^

I Dendan ala etxez etxe 
saltzen da gehiago?

I  > Dendan gehiago. Ba- 
serrietan ibiltzen naiz 
bereziki eta han saltzen 
denaz aparte, baseirita- 
rrak dendan erosten du.

I Prezio ezberdinak iza- 
ten dira?

> I  Berdinak dira eta zen- 
bait gauza merkeago 
saltzen dut baserrietan.

Erosleek zer diote...

1 .-N oneg itend ituzu  
normalean eroske- 
tak (jatekoak, janz- 
tekoak...)?

2 .-Z erga tikho rre la?

PilarArtola-LEITZA
1. Jatekoakbetiherriko 
dendetan erosten ditut, 
ahai bada ofertan dau- 
denean.Arropaarrunta 
ere(zapatak...) herrian 
baina elegantea kan- 
poan erosten dut..
2. - Aukera gehiago 
dago kanpoan erropa 
ezterdina aurkitzeko.

Kontxi Agerre - ALM ANDO Z

1. Jatekoaknormalean 
herrian eta jaztekoak 
Iruñan egiten ditut.
2. -Jankotuetanerraxa- 
goada horrela,etazer- 
bitzu-kalitatea ere ongi 
dago. Jantzietan berriz 
aukera gehiago aurki- 
tzen da Iruñanetamer- 
keago eros daiteke.

M- Jose Larraioz - OITZ
1. Jatekoak Donezte- 
ben erosten ditut eta 
jaztekoak Iruñan.
2. -Egiaerran horretara 
ohituratua nago. Izan 
ere Oitzen ez dago 
dendarik eta arropa 
kontuetan eta Iruñan 
aukera haundiagoa da 
aisa ere.

Paskual Rubio - LESAKA

1. Jatekoak normalean 
herrian egiten ditut. 
Jantziak Irunen edo 
Donostian.
2 . - Aukera gehiago 
dago zuk nahi duzuna 
bilatzeko Irunen edo 
Donostian.
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E lkarrizketA
Patxi Oiartzabal: «UBren lan estruktura eta 

udal-gestioa goitik behiti aldatu beharra zegoen»
Baztango alkatea konforme dago, dena dela, udaleko gobernu taldearen gestioarekin

P a tx i O ia r tza b a l 
Ir ig o ien  E lizo n d o n  
so rtu  zen  d u e la  4 7  
urte. B ere  a ita tx ia  
B e ra ko  a lha iteroa  

izan  zen  52  u r tez  e ta  
a ita  ere  a lba ite roa  

izana  d a  E lizo n d o n .
B e ra  ordea  m e-  

d iku a  d u g u  e ta  g a u r  
eg u n  Virgen d e l C a -  
m in o  erresiden tzian  
H em a to lo g ia  zerh i-  

tzuko  hurua .
H a u xe  d a  kargu  

p o litik o  ha t he te tzen  
d u e n ek o  lehen  a ld ia .

A zk e n e k o  e lekzioen  
o n d o rio z  E A , H B  e ta  

P S O E ren  a r tea n  
so rtu ta ko  uda l-  

p a k tu a k , B a z ta n g o  
a lka te tza n  ja r r i  zu en  

leg is la tu ran  ze h a r  lau  
arda tz  n a g u si d itu en  

p ro g ra m a  b a t h e te tze -  
ko: e txeb iz itza  so zia -  

la k  a ltxa tzea , zo n a  
o so ra ko  a zin d a  h ilteg i 
h erria  eg itea , d a u d en  

lan teg ie i la g u n tzeko  
in d u s tr ia ld e  h a t  

an to la tzea  eta tu rism oa  
bu ltza tzea  errekurtso  

eko n o m iko  beza la .

“ Astean hiru 
egunetako 
dedikazioa 
ematen diot 
alkatetzari 
eta hortaz 
gainera, 
kontzejalek 
deitzen 
nauten aldiro 
joaten naiz 
Elizondora»

W\^\-W&(ia.-Legislatwaren 
balorazioa egiteko oraindik 
ahudo bada ere, zein da 
momentuko inpresioa?
P. Oiartzabal.-Momentuz 
konforme gaude egin- 
dakoarekin nahiz eta 
UBkoek konpetentea nai- 
zela dioten eta alkatetzari

denbora guti dedikatzen 
diodala erran. Puntu hau ar- 
gitu nahiko nuke. Hau da, 
Elizondon nagoenean alka- 
tetzari dedikatzen diodan 
denbora astean hiru egun 
osotakoa da, igandetan ere 
zerbait izaten baita beti, eta 
gero bertze bi arratsalde.

Hortaz gainera, egunen ba- 
tean nere beharrik izanez 
gero etortzen naiz baita. 
ttipi-ttapa.- Lanerako es- 
truktura aldatu duzuela zio- 
en baita Santiago Ustarro- 
zek...
P. Oiartzabal.- Halaxe da. 
Zegoen lan estruktura alda-
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E l k a r r i z k e t A

tzea izugarri inportantea 
baita guretzat. Hau da, 
UBren lanestrukturaetaudal 
gestioa ona zela pentsatuko 
bagenu, ez ginateke horretan 
sartuko, arras kontent eta 
ordezkatuak sentituko bait 
ginen.
ttipi-ttapa.- Nolakoa zen 
hada UBren lan estruktu- 
ra:>
P. Oiartzabal.-Baztanen
ohitura izan da betidanik bi- 
deak egitea eta gero hoiek 
pertsonifikatzea... «halako 
alkateak egin zidan bidea, 
bertze harek frontoia...» Eta 
kontua da hemen ez dagoela 
faborerik, obra gehienak 
Nafar Gobemuaren dima- 
rekin egiten baitira. 
Bertzalde, ez dakit zererran 
nahi zuen Ustarrozek aten- 
izio pertsonalazaritu zenean. 
Herrietako alkate batek bai- 
no gehiagok aipatu dit seku- 
lan ez dutela izan orain be- 
zalako aukerarik aiunta- 
mentuan sartzeko. Behar- 
bada bertze zerbait erran 
nahi zuen... etatratu pertso- 
nal bezala ulertzen dute 
zenbait pentsonei udal kar- 
guetan sartzea galeraztea 
edo... diru publikoa banke- 
txez aldatzea pertsona ba- 
tzuk ikastolaren aldeko ma- 
nifestazioetan parte hartze- 
agatik... enfin! gukezdugu 
horrelako tratu pertsonalen 
aldekoak.

ttipi-ttapa.-£'to gestioaren 
efikazia zertan dago?
P. Oiartzabal.- Hori ere le- 
gislatura akabatzean ikusiko 
da. Nolanahi, lehen baino 
gauza gehiago egiten ari 
garela uste dut. Beharbada 
jendeak ez du ezagutuko.

«Baztanen ohitura haundia izan da betidanik bideak egin eta gero horiek pertsonifikatzea»

izan ere, gauza pila auzola- 
netan egin baitira. Bide 
moldatze eta ormigoizta- 
tzeak, Zozaiako urak... 
Hauek adibidez, him urte 
zeramaten urik gabe eta gu 
ailegatu eta bi hilabetez 
moldatu zen afera, UBren 
proiektuak zioenaren hiru- 
tik bata gastatuz gainera. 
Dena dela erran beharra 
dago ez garela guk nahi be- 
zainefikazak, bainaeztaere 
UBkoek dioten bezain guti. 
Beraiek baino efikazagoak 
gara dudarik gabe. 
ttipi-ttapa.- Bukatzeko eta 
gauza zehatzagotara pasa- 
tuz. azkeneko hilahete ho- 
netan etxehizitza ofizialak 
eraikitzeko lehen fasea  
onartu du Udalhatzak. Ze 
komenta dezakezu honetaz ? 
P. Oiartzabal.- Laister 48

«Oraindik 
ez dugu ikusi UBk 
proiektu bat bera 
ere udalbatzara 

eramaten, sikiera 
erdi mailako 

garrantzia duen 
proiektu bat bera 

ere.
Ez dute inolako 
alternatibarik 
aukezten ezta 

beraien esku da- 
goen komisiotik 
ere, Bienestar 

Sozial edo Giza 
Ongitasuneko 

komisiotik, alegia»

etxebizitza eraikiko direla 
eta l985azgeroztikUBkoek 
bazutela honelako etxebizi- 
tzak egiterik bainan ez zute- 
la egin eta seguraski beraien 
arrazoiak izanen dituzte. 
Orain konforme daudela 
diote baina aukera zutenean 
ezzutendeusegin. Nolana- 
hi hau lehen fasea litzateke 
eta etorkizunean pentsatua 
dago etxe gehiago egitea 
bertze herrietan. Honek zer 
erran nahi du? Ba 48 fami- 
liei itzuli behar ez diren hi- 
mrogeitapiko milioi emanen 
zaizkiela Gobemutik eta 23 
urtetan bertze 260 milioi 
kreditutan ordaindu behar- 
ko ez dutenak. Honetan 
neurtzen ahal da gestioa, 
ezta?
Testua: Joxemanuel IRIGOIEN 

Argazklak: Aitor AROZENA
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M erkatuttikiA
E t x e b i z i t z a k

• Beran 90 m-ko pisua 
salgai, 15 m^ko buhardilla 
eta 10 m-ko garaje ttikiare- 
kin. s  630272.

• Baserri baten alokai- 
ma 30-40.000 pzta artean 
ordainduko nituzke. ® 
451518.

• Donezteben 104 m-
erabilgarriak dituen pisua 
salgai 7 milioietan. Bista 
onak.® 585051 -247280.

• Etxebizitza eta lanto- 
kia 25 milioitan salgai. 
Pentsio eta apopil etxea, 
martxan dagoena. ® 94- 
4159283 (Josean).

• Beran pisua salgai 
Kanttonberrin. ® 630485.

• Lesakan pisua eta 200 
m^tako bajera salgai. Leku 
industriala. Nahi izanezgero 
guztia edo bertzenaz zatika. 
s  637872.

• Pisua amueblatua alo- 
katzen da Beran, garaje eta 
terrazarekin. 630217.

S a l e r o s k e t a k

• Sukalde-kaldera kale- 
fakziorako salgai. ® 631193 
(7etatik aintzinera).

• Ford Fiesta 1400 sal- 
gai 400.(X)0 pezetatan. 
637872.

• Setter ingeles txaku- 
rrak salgai (oso onak oila- 
gor ehizarako). s ' 302045 
(5etatik 7tara). Mikel.

• Opel Rascal furgoneta 
isotermoarekin prestatua, 
NA-AB salgai. «'510467.

• Alfa Laval ordeñadora 
salgai, modu eta prezio 
onean. ■« 634133.

• Opel Corsa NA-S 
salgai. Egoera onean dago. 
s  630733.

• Baserri eta etxeetako 
mobleak, kuadroak eta ain- 
tzinako gauzak erosten di- 
tut. ■«451518.

• Kotxea aldatu nahi 
baduzu aukera ederra duzu. 
Mota guzietako kotxe usa- 
tuak salgai. ■« 581023 (Ja- 
bier).

• Bi urtetako esnebehi 
nabarra eta 386 litrotako 
esne tankea salgai Labaie- 
nen. ■« 450980.

• Husqvarnamotoa430 
z.k.koa salgai (NA-AC). ■« 
580925 (Josemanuelgauez).

• Sava Pegaso furgoneta 
NA-L salgai, ITV pasatu 
berria. ■« 627622 (goizeko 
12etatik aintzinera).

• 200 belar fardo salgai. 
«615124.

• Ford Fiesta NA-K 
matrikulakoa salgai prezio 
onean.«  630477 (gauez).

• Esne tankea 600 li- 
trotakoa berri berria salgai 
Uitzin. «510498.

• Bainuko manpara is- 
piluekin salgai 25.000 pz- 
tatan (1,40 x 0,70). Egoera 
onean. «  943-611721.

• Artzai-txakurra, ahal 
baldin bada arra, erosiko 
nuke. «  945-162905 edo 
945-221205 (Iñaki).

• Behi, aretxe eta bil- 
dotsak erosten ditut. «  
450160 eta 450042.

D e n e t a r i k

• Lesakan toki onean 
denda traspasatzen da. Dei- 
tu 637401 «ra.

• Ingeles klaseak ematen 
dira. Merkeak, esperientzi- 
duna.«  637095 (Mikel).

H a r r e m a n a k

• Zubietako Patrisiren- 
tzat zorionak zure urtebete- 
tzean eta ondo pasa dezazun 
espero dugu. Seme-alabak.

• Urdazubiko gazteei: 
urtarriletik martxorat urteak 
betetzen dituztenentzat, an- 
dana bat izanez, zorionak. 
Taldeko lagunen partetik.

• David Mindegiaren 
oroimenez: David nahiz eta 
zu gehiago ez ikusi, ez zai- 
tugu atzenduko. Beti izanen 
duzu leku bat gure bihotze- 
tan. Elizondoko lagunak.

• Berako J.A.E.rentzat, 
zorionak zure familiaren 
partez, eta lasai, ez zarela 
hain zaharra, oraindik 54 urte 
dituzu.

• Flizondoko M“ Car- 
men Mugirorentzat zorio- 
nak zure 16. urtebetetzea- 
gatik, lagunen partez.

• Iruritako Pello O.ri 
(bien, bien) zure urtebetetze 
egunean, ea zuk ehizatutako 
basurde bat jatera gonbida- 
tzen gaituzun. Rakel, Amaia, 
Ainhoa, Marta, etab...

• Urdazubiko Arantxa 
C. zorionak zure 13. urte- 
betetzean eta muxuak. Zure 
lagun bat.

• Aresoko Leireri bere 
urtebetetzean (otsailak 26) 
zorionak, zure guraso eta 
anaien partetik.

ORRIALDE HONETAKO IRAGARKIAK DEBALDEKOAK 
DIRA. TESTUA IDATZI ETA IGORRI GURE BULEGOETARA 
EDO TELEFONOZ DEfTU.

Testua:---------------------------------------------------------

ttipi-ttapa z e u r e  e t x e a n  d e b a l d e

HARTU NAHI BADUZU, EMAN ZURE IZENAM

L
ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1, 31780 BERA Tfnoa: 631188

n

IZEN-DEITURAK

HELBIDEA

HERRIA........................................Tfnoa:

J L
ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1, 31780 BERA Tfnoa: 631188

J
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T : /
OCASO, S. A .

Jose Susperregi Etxepeteleku,
Iruñako SEiGUROS OCASO agentziaren ordezkaria eta 
MALDAERREKA S.A ren gerentea denak, here klienteei 
jakinarazi nahi die, hemendik aintzinera bi aseguro berri 
jartzen dituela zuen esku, dudarik gahe interesgarri gertatuko 
zaizuenak:

O C A S O  arrisku aunitzetaTako fam ilia asegurua
Funerariazerbitzuen eskeintza, aseguratuen hilobiratzeaedo errausterako 
beharrezkoakdirentramite.gestioetagastuakbarnedaudela.

U R R E Z K O  O C A S O
• Hehotzaondokozerbitzua.
• Heriotz - elbarritze istripuak.
• Bidai asistentzia (herrialdetikkanpokoa).
• Asistentzia integrala (barne).
• Familia mailako erantzukizun zibila.
• Mugagabeko mediku asistentzia
• Eritetxeratu beharko balitz eguneroko laguntza eskeiniz.

ASEGURO INTEGRALEN KONTZEPTU BERRI BAT
B IT T IR IA K A R R IK A 6 ,B E H E A -L E S A K A T fn o a : 6 3 7 4 0 4

ASESORIA
ASEGUROAK
GESTORIA

GESPAM, S. L

IfJOSEDELMOIiALARIZIEGI
Gura A seso ra  EUZONDOn

Nominak, TC^ eta TC^, erretenlzioak, ziurtagiriak, kontratoak eta dirulaguntzak, lan Inspekzloak... 
Informatlzatutako kontabilitatea, itxiera kontablea, llburuen legallzazloa, anallsi edo interpretazio kontablea... 
Deklarazioak (IVA, errenta, elkarteak) eta Hazlendaren aintzlnean tramlteak. °
Elkarteen Osaketa, lizentzla flskalak, Erakunde Zentsuaren alntzlnean tramiteak eta Erregistroak...
Aseguro mota guztiak: kotxea, etxebizitza, merkatal etxea, Industrla, bizltza...
Ibilgalluen transeferentziak eta bajak, Garraio txartelak, gidatzeko baimenen berritzeak, ziurtagiriak, lizentziak...

MENDINUETA12 ELIZONDO Tfnoa eta Faxa: 452192
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ttipi-ttaparen 92 urtekaria
URTE OSOA UBURU BATEAN BILDUA

Urteko benirik garrantzitsuenak hem'z herri 
Elkarrizketaketa eritziak 
Erreportaiak 
Mahai-inguruak
Eskualdeko kirolei errepaso zabala 
Telefono Agenda bete betea

ttipi-ttapax&n 92 uriekaria
Herri guzietan salgai dago

ETXMilSJl

ZURE BAMJRAKO BEHAR DUZUN GUZIIA:
XMOBLEAK XAZULEJOAK 
XGRIFERIAK XSANITARIOAK 
XMANPARAK XOSAGARRIAK

Lesakako Iturria anaiak

E S K E IN T Z A  B E R E Z IA K

\ .  V
Armairu lakatua 

+ lababoa + grifoa + ispihia 
Guztia, 28.500 pztai 

BEZbame
‘ v

\

Juan Arana, 3 
Tfnoa eta faxa: (943) 611767

IRUN


