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A tariA

I

4 AGENDA B e h a rre zko te le fo n o a ke ta h u rre n g o a le a a rg ita ra tu  
arte inguru hauetan gerta tuko diren bilera, e rakusketa , ib ila ld i, 
ikastaro, m usika kontzertu e tabarren agenda.

7 HONTAZ ETA HARTAZ

8 IRAKURLEAK MINTZO

9/24 HERRIZ HERRI

Herrie tako berriak: Bortziriak, M alerreka, Sunbilla , Bertizara- 
na, Baztan, Zugarram urd i, U rdazubi, Sara, Leitza, G o izue ta ...

25 KIROLAK: Berako XX. p ilo ta  txape lke ta ren  fina lak  joka tu  
ziren.

26 ERREPORTAIA: “A rtzantzaren e tork izuna za lan tzan ” , Eu- 
ropako konpeten tz iak p rezioak je its i arazi ditu azken urte tan.

A ito r A rozena

28 ELKARRIZKETA: Pello M artikorena: “K a lita te -p rez ioa  kon- 
tu tan hartuz produktu logra tuak d itugu” .

Joxem anue l Irigoien

30 MERKATU TTIKIA

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

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

Herriko Etxeko Plaza, 1 
31780 BERA 

Tfnoa.:6311 88 
Faxa: 63 12 91

Erredakzio arduraduna: Josemanuel irigoien Pubiizitate arduraduna: Miren 
KarmeleTolosaErredakziotaldea: AitorArozena, Patxi Larretxea, Pello Apezetxea, 
Edurne Rekondo, Bittori T elletxea Ale honetan parte hartu dute: Oskar Txoperena, 
Peilo Apezetxea, Marta, Mirari, Txema Aldabe, Ixabel, Josune, Aiizia 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 hailzen derrigorrez, aldizkarian adierazitako 
erranen eta eritzien erantzunkizunik.
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MARTXOAK

11 A gendA MARTXOAK

25

Beharrezko telefonoak
SOS Nafarroa /Urgentziak...088/061
OSASUN ZENTRUAK
Elizondo................. 452367/580235
Doneztebe.............. ............. 450300
Lesaka.................... .637428/637336
Leitza..................... .510248/510573
KONTSULTAK
Arizkun.................. ............. 453039
Gartzain................. ............. 580451
Oronotz-Mugaire.... ............. 592024
Ituren..................... ............. 450183
Sunbilla.................. ............. 450283
Goizueta................ ............. 514067
Igantzi.................... ............. 637755
Arantza.................. ..............634131
Bera........................ 630929/630036
Etxalar..................... ..............635105
Urdazubi.................. ..............599130
ANBULATORIOAK
Irun........................ .630264/621106
OSPITALEAK
Irungo ospitalea...... ............. 614600
Nafarroako ospitalea .............102100
SSko urgentzi zerbitzua.........246750
Virgen del Camino
erresidentzia.......... .............109400
Gurutze Gorria........ .............226404
ANBULANTZIAK
Oitz........................ .450242/450342
DYA
Lesaka(larrialdiak)... .....(943)464622
Doneztebe (larrialdiak)............ 171717
FUNERARIA
Lesaka..................... ............. 637404
Elizondo................. ............. 580924
SUHILTZAILEAK
Oronotz-Mugaire.... .............592044
GARRAIOAK
Bidasotarra............ .............630279
Baztanesa............... .............580129
Leitzaran..........-...... ............ 515018
HIRUGARREN ADINARENDAKO
ZENTRUAK:
Elizondo................ .............580730
Lesaka.................... .............637154
Bera....................... .............630261
ABERIAK:
Iberduero................ .450335/450336

TT B ot i ka k TT D e i a I d j a k TT K a n t a I d  i a k

I Martxoaren 13- 
14ean, Bera, Ituren eta 
F. Iturralde (Elizondo).

> Martxoaren 19an, 
Lesaka, Ituren eta F. 
Elizalde (Elizondo).

I Martxoaren 20- 
21ean, Arantza, Nar- 
barte eta F. Elizalde 
(Elizondo).

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

» LESAKA , mar- 
txoaren 18an, Bortzi- 
rietako Euskara Man- 
komunitatearen Ahol- 
kularitza Batzordearen 
bilera.

» LEITZA , mar- 
txoaren 27an, arratsal- 
deko 7etan Aurrera 
elkarteko junta berri- 
tzeko hauteskundeak.

TTI

ISARA
OSKORRI

Martxoaren 14ean, 
arratsaldeko 5etan, Os- 
korri taldearen kantal- 
dia Kirol Aterpean. On- 
dotik, erromeria, Berako 
Zizkuitz txarangarekin. 
Ikastolaren alde.

Bo t a  b e r t s o a

Euskal Herrian bertso munduak 
badauka txoko liraina 
Nafarroako txapel nagusiak 
dauka zertxobait bikaina 
honen jabea bertsolari ona 
Arozena dugu baina 
horrei kentzeko haina bazara 
ona zerade alajaina.

Miren BIDARTE
Bortzirietako Bertso Eskolakoa 

Gaia: Nafarroako txapelketa 
Dolnua: Amodioa zoin den 
zoroa

Martxoak zazpi Etxarrin dugu 
lenengo kanporaketa 
aurten gaztetu egingo zaigu 
Nafarroko txapelketa 
denak txapela nahi dute eta 
daude ilusioz beteta 
etorkizuna ziurtatu da 
gaztik hasi dira eta.
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A gendA
TT Z i n e m a

» DONEZTEBE
Martxoaren 13-14ean 

“Codigo A zu l”. 20- 
21ean “Jaque al asesi- 
no”.

» LEITZA
Zine emanaldiak be- 

rriro hasi badira ere, 
oraindik ez dira fdmeen 
izenburuak zehaztu

TT I k a s t a r o a k

» DONEZTEBE
SOZIOLINGUISTIKA
Martxoaren ISean,

“Euskara ta ldeak”. 
Beinke, AED.

17an, “Udal hizkuntz 
politika”. Orio, Leitza- 
Larraun.

22ean “Hizkuntz 
anitzezko estatuen poli- 
tika”. Txillardegi.

24ean “Nafarroako, 
EAEko eta Katalunyako 
hizkuntzpolitika”. HPIN, 
HPZN, DGPL.

TTI

TXURIETABELTZA

Osagaiak4 lagunendako:
8 bildots hanka, 12 arraul- 
tze, perrexila, bildots urina 
eta odola, tipuia bat, bi ba- 
ratzuri, esne litro laurdena, 
gatza eta tomatea.

Bildots hankak egosi on- 
doren (gelatina duen ura 
gorde) zartagi batean friji- 
tu.Geroirinaeta arraultze- 
an rebozatu. Xuriaegiteko,

TTl

I ZERRIKIA 
•Zerrikumea (20 ki-

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

» BEHIKIA 
•Aretze gizenak: 

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

G a s t r 0 n 0 m i a

M- Jose LARRIOZek emana - 
OITZ

ontzi batean irabiaturiko 
arraultzeak, perrexll pixko

B a s e r r i k o  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.

bat, bildots urin puxka bat, 
tipula eta baratzuriak ongi 
xehetuak, esnea eta gatza 
jarri. Ongi nahasi eta kaxu- 
la batean egosten paratu, 
likido guztia bildotsaren er- 
tzean sartu eta hozterakoan 
ertzea kendu eta xerretan 
ebaki. Bildotsarenodoiaere 
frijitzen paratu. Kaxula ba- 
tean ge latina ja rri eta 
hankak, txuria eta beltza 
bota eta gainetik xehetu- 
tako tomatea bota.

•Aretze ttikiak
(15 egun inguru): 

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

Datu-iturria; EHNE-Nafarroa

MALDAERREKA S.A. 
«Lasuiza» " 3a l

guziakl
Bittiria karrika -Tfnoa: 637404- LESAKA

PAPERTEGIA
TABAKOAK
LIBURUAK
OPARIAK

Legarrea 9, T fnoa: 637030 LESAKA B E k ñ  g  6 3 ^ 0 S 1

• Diskoak, ^
• Metodoak,

• Musika- 
Tresnak,
• HI-FI ” 
soinua,
• Soinu 

Profesionala,
• Ekipoen 

Alokairua...
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AgendA

TTI 11 a a l d e r a  l l a b u r T?l Z i n e m a

I  Alix Mitxelena
Lesakako gaztea

I  Lesaka ala Bera? Beran lana, Le- 
sakan bizi.
I  Harremanak, erraxagoak Lesakan 
ala Beran? Lesakan, gauzak garbiago 
ematen dira eta.
I  Sagardotegial ala ostatuak? Nor- 
malean ostatuak, noizbehinka sagardo- 
tegiak.
I  Oporretan, Afrika ala Amerika? Biak, 
oso biziak dira nahiz dirurik ez eduki.
I  Zizka ala Puy? Orain Puy.
I  Barra barrendikala kanpotlk? Jendea 
ezagutzeko barrendik, egoteko kanpotik. 
I  Zenbat aldiz garbitzen dituzu hor- 
tzak egunean? Eguneanill!
I  Zenbat denbora pasatzen duk hire 
burua txukuntzen? Sobera. 
INegaregindukenazkeneguna? Hori, 
neretzat.
» Bizio bat? Lasaitasuna
I  Zenbat gezur erran dituzu? Ezta bat
ere.

I  Niños Robados
Gianni Amelio 

ltalia-1992

Gianni Ame- 
lio italiar zuzen- 
daria,telebistako 
zuzendari lagun- 
tzaile bezalahasi 
zen.

1970etik ain- 
tzineraberelehen 
lanak aurkeztu 
zituen RAl tele- 
bista kanalean. 
Pantaila haun- 
dian “Colpire al 
Cuore” (1983) 
ondotik “Porte 
A perte” egin 
zuen, Europako 
filmarik hobere- 
naren saria ira- 
bazi zuen 1990- 
ean, “Felix” sa- 
ria. Estatu eta 
Euskadiko pan- 
tailetan ezezagu- 
na. Ondotik “Ni- 
ños Robados” 
egin zuen eta be- 
rriro Europako

Denbora luze gabe gure pantailetan Ikusteko aukera izanen dugu

filma hoberena- 
ren“Felix” saria- 
92 irabazi zen,eta 
gainera, “David 
di Donatello’Ven 
zuzendaritza eta 
filma hoberena- 
ren sariak.

C an n esek o  
azken festibalean 
juradoaren sari 
berezia ere ira- 
bazi zuen. Den- 
bora luze gabe 
gure pantailetan 
ikusteko aukera

izanen dugu. 
Erne egon be- 
harko, horrelako 
filmak ez baitute 
batzutan biz- 
pahiru egun ber- 
tzerik irauten.

Guraso ba- 
tzuk euren 11 ur- 
teko alaba bor- 
txaraziegindute, 
eta bere 10 urte- 
ko anaiak salatu 
eta kartzelaraz- 
ten ditu. Bidai 
luze bat bihur-

tzen da anai arre- 
ben bizia, Italian 
zeharpolizi baten 
laguntzarekin. 
Lehendabizi Bo- 
loniako ume- 
zurztegi edo or- 
fanato batera 
eta gero Sizilia- 
runtz. Bidai ha- 
rrigarri honen 
gertakizun sozial 
etaadiskidantzan 
dauka filma ho- 
nek berezitasuna.

M ARIANO

C L A A S
SRMF Nekazal Tresneria
I P I I I I I L  Salmenta eta konponketa tailerra

Ergoien auzoa, Tf.: (943) 490619 - OIARTZUN 
B E R A n , 631238Tfnoan, Agerra Industria ldean

Z IZK A  O S TA TU A
Martxa eta mozkor saitsa

Altzate 28 - B ERA

EKAITZA OSTATUA

Altzate - BERA

TXO KO  erretegia
Bazkari, afari eta gosariak

ITUREN - Tfnoa: 45 04 91
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H ontaz eta hartaZ ■ ]

Cederna-Garalur 
elkarteko 
Bortziriak eta 
Malerrekarako 
udal ordezkaria 
Berako Gloria 
Agerri izanen da 
hemendik 
aintzinera, orain 
arte Lesakako 
alkatearen 
postua betez. 
Herri Garapene- 
rako agente 
bezala, berriz, 
Doneztebeko 
Arantxa Arregi 
kontratatu da.

“Egonaldiak familia Euskaldunetan” Eusko Jaurlaritzak urtero 
egiten duen plangintzan sartzeko epea zabaldu dago hilaren 31 a 
bitarte. Xehetasunak euskara zerbitzuetan aurki ditzakezue.

Nafarroako Bertsolari 
txapelketa martxan

Igande honetan Etxa- 
rri-A ranatzen hasiera 
eman zaio Nafarroako 
bertsolari txapelketaren 
edizio berri bati. Bertan, 
J.F. Argiñarena, Amaia 
Telletxea, Manu Gomez, 
Antonio Olano, Estitxu 
Femandez, Laka eta Xa- 
bier Silveira izan ziren. 
Martxoaren 14ean Hele- 
tan izanen da bigarren 
kanporaketa, Jesus Arza- 
llus, Urko Atxutegi, Esti- 
txu Arozena, Iñigo Olae-

txea, Bermin M ihura, 
Xalbador eta Jean Pierre 
Mendibururen partaide- 
tzarekin. Hilaren 28an 
Beran eginen den saioan 
Manolo Arozena, Bittor 
Elizagoien, J.M. Argiña- 
rena, AitorTelletxea, Luis 
Etxeberria, Txomin Ez- 
ponda eta Txomin Amo- 
rena arituko dira. Finala, 
apirilaren 4ean izanen da 
Iruñeako Gaiarre antzo- 
kian. Hogei urtetik behi- 
tiko 7 bertsolari aurten.

INFORMAZIOA:

. Nominak 

. Aseguro Sozialak
> Lan-kontratu 

bonifikatuak
> Enpresa berrien 

sortzea 
Diru-laguntzak 
Errenta Deklarazioak 
Kontabilitateak

ARTEiCAR! S'.L
ASESORIA FISKAL ETA LABORALA

KONTSULTAK, AINTZINETIK ORDUA ESKATUZ

LESAKA:
• Asteazkenero, goizeko lOetatik 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.

t k

i i
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Irakurleak mintzO

HERRIKO
EZAUGARRIAK

ERRESPETA
DITZAGUN

Aspalditik diote- 
nez herrietako ohitu- 
ra bat da iturri bat 
egitean zuhaitz bat 
landatzea ondoan. 
Hau horrela bada, 
Aranoko herriaren 
erdian dagoen itu- 
rriak larogei urte bai- 
no gehiago ditu. 
Hortaz, haren ondoan 
dagoen zuhaitzak ere 
bai.

Zuhaitza ederra 
zen benetan, baina 
hiru besoetako bat

erdi erditik moztu 
diote. Herritar askori 
min haundia eman 
digu ekintza honek.

Herrikoagintariei 
hau eskatuko genie- 
ke “M ESEDEZ” : 
herriko ezaugarriak 
zaindu eta babestu 
egin behar direla eta 
ez desagertarazi.

Aranlxa eta 
Ainhoa Ansa 

(ARANO)

O harra

Eritzi ezberdinek 
tokia izan dezaten, ez 
da komeni makinaz 
idatzitako25lerrobai- 
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.

S A R O B E
okindegia

SANDERS Pentsuak
Eztegara 41, Tfnoa: 63 08 99 - BERA

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

Itzea, 4 - BERA - T fnoa.: 63 07 63

Masaia eta bizkortze ariketak
Txomin irazoki (F isioterapeuta)

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

E z te g a ra  24 , T fn o a : 63 13 91 - B E R A

I PINTURAK I
Etxe barneko hezetasun eta 

kondentsazio prob lem ak m olda- 

tuko dizkizugu eta gainera, barne 

edo kanpoalderako behar dituzun 

p intura plastikoen araberako 

prezioetan.

Eztegara 19 - S  63 02 40 
BERA

KIROLKK ZELK
Altzate 6, Tfnoa: 63 05 98 

BERA

ZALAIN MOTOR
AUKERAKO KOTXEAK
Ford Transit mixtoa, 6eserle- 

ku. 82koa, motor berriarekin.
375.000 pzta

•- Woikswagen Golf GTI 83koa.
550.000 pzta.

Ford Fiesta 82koa. 200.000. 
Peugeot 309, 88koa. 700.000. 

•■ Ford Orion 16D 88koa. 700.000.

Tftm: 631157- m
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-Herriz herrI
B E R A

Moldatu ondotik, martxoan zabalduko da mataderia
Aurrerantzean eskatuko diren baldintza legal guztiak beteko ditu

JO X E M A N U E L IR IG O IE N

Europatik datozen le- 
gedi berrien arabera, bal- 
dintza zehatzak bete be- 
harko dituzte mataderiek 
zabalik segitzekotan. Zen- 
tzu horretan, Berako mata- 
deria baldintza horietara 
egokitzeko, behar diren 
obrak burutzen ari dira 
azkeneko hilabete honetan.

Etorkizunean, «mata- 
cleria artisanala» kontsi- 
deratukoda,etaastean 12,6 
azinda buru hil ahalko dira 
bertan banaz bertze.

Bortzirietan
Bortzirietako

bakarra
bertzerik ez 
d ag o en ez .

bertze herrietako harakinek 
Berako mataderia erabil- 
tzen dute gaur egun ere. 
Dena dela astean 12,6 
azinda buru baino gehiago 
hil beharra suertatuko ba- 
litz, “Berako harakinek 
izanen dute lehentasuna 
t.xandan”. halaxe adierazi 
du Manuel Iriarte, Berako

▼T t t i p i - f l a s h

Legedi berria indarrean jartzean, eskaluko diren baldintzak beteko ditu 
Berako mataderiak orain egiten ari diren moldaketei esker.

□  Biztanleen udal errol- 
dan 1993ko urtarrilaren 
lean 3.543 lagun zeuden 
erroldatuak, 1806 gizo- 
nezko eta 1737 emaku- 
mezko. lazko urte hasie- 
ran baino hamabortz biz- 
tanle gehiago daude.

□  Gure Txokoa elkarteak 
urteroko batzarra burutu 
zuen hilaren 6ean, zu- 
zendaritza batzorde berria 
aukeratuz bertan.

alkateak. Berakoa martxan 
jarri artean Doneztebekora 
joanen dira. Gauregun Be- 
rako mataderia erabiltzen 
duten harakinak hamarren 
bat dira eta hauetatik er- 
diak dira Berakoak, hiru 
Lesakakoak eta Arantza, 
Igantzi eta Etxalartik bana.

Aipatu azkenik, egoki- 
tze lan hauek sei milioi 
pezeta inguru kostako di- 
rela. Larogei bikotetik goiti parte hartu zuten aurten hogeigarren edizioa 

betetzen zuen Berako pilota txapetketan

O Y A
JOSTAILUAK

JANTZIGINTZA
OPARIAK

BURDIN TRESNERIA 
Altzate, 5 Tfnoa: 630083 BERA Legia 11 - 63 06 64 BERA

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

Kanttonberri 4, Tfnoa: 63 00 18 - BERA

ASISTENTZITEKNIKORAKO ZERBITZUA

* TB, Bideo, HI-FI eta elektrogailuen konponketa

* Bakarkako, kolektibo edota satelite bidezko ° 
antenak ere paratzen ditugu

Itzea 4, behea — BERA Tfnoa: 63 10 91
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HerrizherrI — . ----------

L E S A K A

Udalak ez ditu intsum isoak lagunduko
Herri Asanbladaren mozioaren kontra botatu zuen PNVk

▼T t t i p i - f  l ash

AITOR AROZENA

Manuel Zamorano he- 
rriko intsumisoari maia- 
tzaren 4ean eginen zaion 
epaiketaren kontra Herri 
Asanbladak aurkeztutako 
mozioa ez zen onartu 
PNVk aurka botoa eman 
baitzuen. EAk mozioaren 
puntu guziekiko adosta- 
suna agertu zuen, 250.000 
pezetako dirulaguntza 
ematea eskatzen zuenare- 
kin ezik eta HBk mozio- 
aren alde botoa eman zuen, 
bere osotasunean. Epaike- 
ta ez egitea ezijitzeaz gain, 
elkartasuna adieraztea es- 
katzen zitzaion udalari. 
Epaiketa egitekotan, udala 
autoinkulpatzea ere eska- 
tzen zen idatzian. Erabe- 
rean, intsumisioaren alde- 
ko deialdia gazteei zabalt- 
zea eta maiatzaren lean 
egin asmo den gaupasarako 
kioskoa uztea eskatzen zi- 
tzaion Udalari.

Alkateak erran zuenez.

Ping-pong txapelketaren IX. edizioa jokatu zen Bordienea Jolas- 
toklan. Txapelduna, J.A. Ibarra Izan zen flnalean Josu Irlgoleneri 
irabaziz. Hirugarren eta laugarren postuan, Mujlka eta Calleja gelditu 
ziren. Aurtengoan, hogeitabortz lagunetik goiti eman zuten izena.

“iniziatiha honek ez du se- 
ñotasunik" eta Udalak ezin 
du intsumisioa bultzatu, 
“ekintza hau delitutzat 
hartua bait dago eta 
hainhat arazo sortu die- 
zaioke gazteei". Halere, 
Lesakako gazteentzako 
aholkularitza zerbitzua 
osatzeko hitza eman zuen. 
Bertze gainerako puntuak 
ere ez zituen onartu PN Vk.

HBko ordezkariak ora-

in dela 3 urte intsumisioa- 
ren alde udalak ahobatez 
onartutako mozioa iraku- 
rri zuen, PNVkoei iritzi al- 
daketaren arrazoiak galde- 
tuz. Hauen erantzuna, 
“edozeinek izan dezake 
noizhait errakuntzaren hat, 
haina hori urteen huruan 
molda daiteke" izan zen, 
“emandako iritzi aldaketa, 
Lesakako gazteen onerako 
izanen dela” gaineratuz.

□  Beti Gazte elkarteak 
urteroko asanblada oro- 
korra burutu du asteburu 
honetan. Ohizko gaiekin 
batera, egoitza sozialaren 
moldaketaz eta Donos- 
tiako Real Sociedad tal- 
dearekiko konbenioaz 
solastu behar zuten.

□  Em akum een Eguna 
modu berezi batean os- 
patu dute larunbat hone- 
tan Matxinbeltzenean. 
Lehenik, Marilen Zarra- 
luki sikologa eta sexolo- 
garen hitzaldia “Emaku- 
mearen eboluzioa azken 
mendeari” izenburupean. 
Ondoren, emakumeen 
bertso afaria, Estitxu Eer- 
nandez eta Amaia Telle- 
txea bertsolariekin eta 
menu berexiarekin.

□  25.000 pezetako multa 
paratu dio Nafarroako 
Gobemuko Osasun Sai- 
lak udalari, «Andra- 
Mari» zahar etxeko 
osasun baldintza eska- 
xengatik.

IRUBIDE
OSTATUA

ERRETEGIA
Tfnoa.:63 71 27 LESAKA

XATURETXEA
FONDA

Tfnoa.;63 70 27 LESAKA

Legarrea -  LESAKA

Z ' % * K I I K U R  *
ILEAPAINDEGIA

/  Bittiria Tfnoa.: 637429 - LESAKA

K O S K lllA
OSTATUA

L a r u n b a te ta n
mus txapelketak 
sari ederrekin

Zarandia 4 - LESAKA
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H erriz herrI 1
E T X A L A R

‘‘Larraburua” elkarteak iaz egindakoaren berri eman du
Horretarako herriko baimena izanagatik, Nafarroako Gobemuarena ere beharko da

PELLO APEZETXEA

Otsailaren 21ean izan 
zen Batzar Nagusia eta 
bertan emandako hainbat 
xehetasun aipatuko ditugu: 
Sozioak 155 dira. Be- 
rauentzat lau bazkari anto- 
latu ditu urtean barrena, 
bere ondorengo soinu eta 
dantzaldiekin. Errege egu- 
nean, berriz, herriko hau- 
rrei berendua eman zi- 
tzaien. Antolatutako zer- 
bitzu nabarmena podolo- 
goarena da; 296.000 peze- 
tatako tresneria erosi eta 
podologoa bi hilabetetik 
edo, ekarri. Ondoko he- 
rrietako jubilatuak ere zer- 
bitzu horretaz baliatzen 
hasi dira. Lehen mus txa- 
pelketa ere burutu zen. 
Iganderoko ostatu zerbi-

Iñautehetan gaztetxoenak animatu ziren mozorroak hartu eta 
karrikara ateratzen

Argazkia: PELLO

tzuak ez du hutsegiten.
45.000 pezeta gelditu dira 
urtearen azkenean.

Udaletxeko 
moldaketa lanak
Martxoaren 17a da la- 

nak egin nahi dituztenen

eskeintzak jasotzeko azken 
eguna, eta abuztuaren 
azkenerako bukatuak egon 
behardute. 23.226.037 pzta 
kostako diren lanak honako 
hauek dira: ostatua eta 
jantokia moldatu, behekoa

tabema hutsa bihurtuz eta 
jantokitarako lehenbiziko 
solairuko zatia erreserba- 
tuz. Sukaldean ere lanak 
eginen dira, legeak eska- 
tzen duenari egokitzeko. 
Gauza nabarmena sarrera- 
rena izanen da: ofizineta- 
rako eta sukalderako sarre- 
ra ez baita bera izanen, 
orain arte bezala. Lehenbi- 
ziko solairuan, jantokiaz 
gain, Gizarte Zerbitzu eta 
Zabor Mankomunitateko 
bulegoak prestatuko dira, 
gainerako zerbitzu guziek 
bigarren solaiman segituz. 
Ondorioz, gehienetan jen- 
deak bi solairuetako eska- 
lerak igan beharko ditu, eta 
oinez noski, astzensorerik 
ezean. Etxe osorako bero- 
gailua ere paratuko da.

A R R A T Z U B I
ardotegia

Tfnoa.: 63 72 79 
Bittiria karrika - LESAKA

E K A IT Z A  CAFE
GOSARIAK, BERENDUAK, TERRAZA

Lagunekin e lkartzeko 
tok i egokia

Tfa: 948 - 627547 
Plaza Berria 13 - LESAKA

«U S O A»
NEKAZARI KOOPERATIBA

' X  Ganaduarentzat 
\  pentsurik egokiena 

i Tfnoa:63 52 14
V  y  ETXALAR

KOXKONTA
‘Sagardotegiô , 

A B A L I I ^

O tsango auzoa, Tfnoak: 627503 / 627519 - LE S A K A

£ M S 1 ^ £
L E S A K A

Kalitate-prezio arteko 
orekarlk hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago

Bittiha 67 -  T fnoa:637264
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H erriz herrI

I G A N T Z l

Firm atzeko prest dago Zahar Etxea egiteko hitzarmena
Bertzalde, San Juan Xar kooperatibaren iazko kontuak agertu ziren otsailaren 27an

O SKAR TX O P E R EN A

Azkeneko udalbatza- 
rrean Zahar Etxea egiteko 
Nafarroako Gobemua eta 
Udalaren arteko hitzarme- 
naren borradorea onartu 
zen ahobatez. Honetan 
erraten denez, beharrezkoa 
ikusten da Zahar Etxea 
egitea Igantzin, eta horre- 
tarako, bakoitzak 
36.372.992 pezetatako au- 
rrekontuaren erdia ordain- 
duko duela onartzen du. 
Beraz,bakoitzari ISmilioi 
pezeta inguru ordaintzea 
dagokio. Jakina den beza- 
la, Zahar Etxea pistzina 
ondoan eginen da. 

Kooperatibako 
bilera

Urtean behin koopera-

Martxoaren 14ean joanen dira igantziarrak mendiz goizuetara, duela aste batzuk egindako bisita itzuliaz. 
Orduko argazkia duzue hauxe. Izen emateko epea martxoaren 11a izanen da Biltokin. OSKAR

tibakoek egin ohi duten 
bilera nagusia otsailaren 
27an izan zen. Urteko kon- 
tuak izan ziren aipagai na- 
gusia. Sarrerak 17.165.418 
pezetatakoak izan baziren, 
16.953.247 pezetatako or-

dainketak egin ziren iaz. 
Beraz, ia-ia parean gelditu 
zen urteko balantzea. Ber- 
tzalde, lau milioi terdiko 
ondasunak ditu kooperati- 
bak abenduko 31ra egin- 
dako kontuen arabera.

Bertze gauzen artean era- 
baki zen baita, kooperati- 
baren kontu nagusia, Arte- 
kari gestoriaren esku uz- 
tea, azken bolada honetan 
gai ekonomikoak hartu 
duten zailtasunarengatik.

ZALAIN JATETXEA
Ortziraletan, lOetan Mus Txapelketak

Tfnoa: 630259 - BERA

Eguneko menua eta karta
Boda eta banketeak ematen dira

Zalain auzoa, Tfnoa: 63 11 06 BERA

O l V D O f t
XLTZXRIXK
Estilo guztietako mobleak

ERAKUSKETAK:
Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26 

SALMENTAK; Plaza Zaharra 27 

Tfnoa: 6 3 7 0 3 4  - LESAKA

Larunbat 
arratsaldetan 

zabalilu

KfiTTU
OSTATUA 
JATETXEA
-  ICoAiA

~ S^u/huclcc

Matxinbeltzenea, Tfnoa; 62 75 73 • LESAKA
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H errizherrI

A R A N T Z A

Frontoian ura sartzen dela eta kexu azaldu da jendea
Elurrak, bertzalde, zenbait arazo sortu zituen eskoletara iristeko

M IRARI eta MARTA

Goikokarrikan ureska- 
pe bat izan zen lehengo 
astean, tuboa zaharra zela 
eta. Halare, abudo moldatu 
zuten Hilario eta Juanek. 
Bertze gainerakoan, ez 
dago berri gehiegirik he- 
rrian.

Hara, norbaitek bere 
keja bota du, ondotik beste 
hainbatek apoiatu ere. Zer 
izan behar eta frontoia, 
noski. Bukatuta ere, fron- 
toiak beti badu bere berria. 
Honelaerran du: frontoian 
ura sartzen da. Hala da bai, 
euria dela edo elurra, fron- 
toia bustia dago. Elurra 
aipatu dugunez, Joan den 
astearte arratsaldean elu- 
rra hasi zuen eta nola hasi

Frontoiaren obrak bukatu ondoren ere kejak daude, euria egiten 
duenean ura sartzen dela eta MARTA

ere. Hamarretan oraindik 
gelditu gabe. Gerokoa ez 
dakigu, guk ikasleok lo la- 
sai egin behar izaten baitu- 
gu biharamonean lana ongi 
egiteko. Hala ere hurrengo 
egunean eskolara ez Joate-

ko ilusioarekin Joan ginen 
ohatzera, baita honela es- 
natu ere. Kalera begiratu 
eta dena xuri xuria, ze po- 
lita. Hala bada, alferrenak 
berriz ohatzean sartu ziren, 
bertzeak aman aurrean di-

simulatzeko behinipein edo 
amak bidalita ere autobu- 
san berri eske Joan ziren. 
Lehenbiziko autobusa, 
Lekarozekoa, abiatu, baita 
ailegatu ere. Bigarrenera, 
ordea, Berako autobusera 
herritarrak bakarra agertu 
ziren, baserritarrak, Aien- 
tsa eta Azkilarrekoakpis- 
tan egoeragatik ezin izan 
zuten etorri. Beraz ez zen 
inor Joan Berara. Aran- 
tzako eskolakoak, berriz, 
berdin: ez zen klaserik izan. 
Loaz ase eta arratsaldean 
elurretara. Batzuk elur pi- 
lotaka, bertzeak berriz 
plastikoa hartu eta ipurdin 
gainean belagietan goiti eta 
behiti. Egun batez izan den 
arren, behar bezala apro- 
betxatu dugu elurra.

%30eko DESKUENTOAK
San Esteban 37,Tf:631063-BERA

BOAN TAILERRA^
C ITR O E N  Banatzailea

KOTXE BERRIEN  

ERAKUSKETA ETA SALM ENTA  

Herriko Etxeko Piaza - BERA

ESTETIKA ®  SOLARIUM

GIMNASILEKUA
Eztegara 17, Tfnoa: 63 04 83 - BERA

ETXEGARAI
B ID E O  K LUB A

Telebista eta Bldeoak 
Antena kolektiboak eta 

banakakoak 
Konponketa tailerra

E z te g a r a  4 , T fn o a :  6 3  0 5  7 0  - B E R A

ERRO
B ID filfiK

X HERRIAK 

X MENDIAK 

X TURISMOA 

X TREKING eta 

BIDAIALTERNATIBOAK

B lD A l :
a g e n t z /a

G.A.T. 2.015

FtimFbHfi 'KpiL'm, s
^  943 - 615177 

S  943 ■ 619489 
J3VC943 - 619517 

20.300 IK W i

105. zb k ./9 3 -IIM l ttipi-ttapa 13



1 ______________ HerrizherrI I

S U N B I L L A

U libeltzak elkartearen asanblada orokorra
Kargu berriak eta iazko kontuak onartu ziren

lOSUNE ETA IXABEL

Joan den otsailaren 27an 
burutu zen U libeltzak 
elkartearen asanblada 
orokorra 30en bat bazkide- 
ren partaidetzarekin. Ba- 
tzarreko gai ordenaren 
asuntorik garrantzitsuenak 
bi izan ziren: batetik iazko 
kontuak onartzea eta ber- 
tzetik, kargu berrien auke- 
raketa. Kargu berriei dago- 
kionez, honako lagun hauek 
aukeratu ziren: Rakel Ur- 
txegi, Hilario Urtxegi, 
Joxemi Petrirena, Clemen- 
te Iriarte, Joxemari Iriarte 
eta AitorZugarramurdi. Sei 
lagun hauek beraien artean 
banatuko dituzte Juntako 
ardura ezberdinak.

A ipaturiko puntuez 
gain, sozio berria bat sar- 
tzea ere onartu zen. Mo- 
mentu hauetan, beraz, Uli- 
beltzak elkarteak 173ren 
bat bazkide ditu.

□  “Demokrazia aska- 
tasuna da” kanpainaren al- 
deko idatzia onartu zuen 
Udalak ahobatez. Idatzi 
honek, arrazakeria, sexu 
marj inazioa etabar salatzen 
dira.

□  Udalaren ondasunen 
inbentarioa egiteko ikasta- 
roa antolatu du Nafarroako 
gobemuko Herri Adminis- 
trazio sailak.

□  Euskadi izenarekin 
sortu nahi den txirrindulari 
taldearen agertu zen Udala 
azken plenoan.

Piszina egiteko asmoa du Udalak
Leku-Eder karrikan 

duela hiruzpalau urte 
erositako lur sail batean 
piszina egiteko asmoa 
dauka Udalak. Piszina 
honek 20x12 metro iza-

nen omen du.
Joan den ortziralean 

(hilaren 5ean) gai hau 
lantzeko bilera bat buru- 
tzekoa zen Herriko 
Etxean.

MENDf MOTElñ

Tfnoa: 450925 /  450708 - DONAMARIA

z u n

G A Z T A N D E G IA
Etxeko Ardi Gazta

Petxenekoborda 
Tfnoa: 45 08 62 

SUNBILLA

BEINTZAko OSTATUA
oo
L O

03O

OSKORRI
LIBURUDENDA

Petrinea Tfnoa.: 592245 
ORONOTZ-MUGAIRI

IB A R R O L A
H a u r r endako  A rropa  - M ertzer Ia

Parrokia 6, Tfnoa: 45 04 63 - DONEZTEBE
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H errizherrI

D O N E Z T E B E

Gorabeheren ondotik Erreka eskubaloi taldea ongi dabil
Lehen mailara igotzeko aukera badute oraindik

TXEM A  ALDABE

92-93 denboraldiaren 
hasieran zenbait gorabe- 
hera izan ondoren Erreka 
ekipoak lanari ekin eta 
txapelketaren lehen fasean 
lehendabizikoak gelditu 
ziren bere taldean. Biga- 
rren fasean jokatu dituen 6 
partiduetatik 4 irabazi ditu 
eta bertze biak gol batez 
galdu. Carmelo Rekarte 
entrenatzailearen ustez 
“Burlata da ekiporik ho- 
berena eta gure etsai 
haundiena. Berari irabaziz 
gero aukerak izanen ditu- 
gu txapeldun izateko”. Fase 
honetako lehenbizikoak 1. 
mailara igotzeko fasean 
jokatuko du.

Aurten koparik ez dute

Erreka eskubaloi taldearen ekipo nagusia ZALDUA

jokatuko arazo ekono- 
mikoak direla eta, aintzi- 
neko zuzendaritzak ez zi- 
tuelako behar bezala bete 
bere lanak. Horren ondo- 
rioz izan zen denboraldi 
hasierako krisialditxoa. 
Batzorde berria osatu on- 
doren (Emilio Zabala,

Kattako eta Frank Ezkurra 
eta Txomin eta Carmelo 
laguntzaile) diru iturriak 
lortzea izan zen lehen hel- 
burua, zenbait ekitaldi an- 
tolatuz bazkide berriak es- 
dietsi nahiean (Eguberrie- 
tan zari zozketa, mendi 
ibilbideak, crossa, eskuba-

t t i p i - f  l a s h

□  Mediku berria Jose M- 
Lana Moreno iruñearra 
izanen da plaza fijoa ate- 
ra arte. Zonalde euskal- 
dunean ohi denez mediku 
hau ere erdalduna da.

□  Bestetarako aldizkari 
bat eginen da lehen al- 
diz, programarekin eta 
publizitatez homitua.

loi tomeo bat...)
Gaur egun Errekak 3 

talde ditu (helduak, jube- 
nilak eta infantilak) eta 
honetaz gain, eskubaloi 
eskolan ari diren haurrak.

Herrian jokatzen diren 
partiduetan jende franko 
hurbiltzen da ikustera.

• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak 

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

S A N T A M A R IA
Jatetxea

Espezialitatea euskal sukaldaritzan 
E g u n e k o  m e n u a  e ta  k a r ta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

mI argazkiak eta
E U Z Q N D O

Ezkontzetako
erreportaiak

Tfnoa.: 58 01 55 -  Santiago 40 
ELIZONDO

Eta orain, zure 
koloretako argazkiak 

ORDU BATEZ 
ERREBELATUAK

ditugu

Moble erakusketa haundia
□  Edozein era eta neurriko altzariak egiten dira. Fabrikanteak gara.

□  Tresillo eta tapizerietan aukera zabala

□  Zure erosketengatik opari ona eramanen duzu

rF losa Serñihano z7a Tfnoa: 45 02 58 - P u N tz :  i fcut: |

l o r e Y t o k i

GARAIKO ESKEINTZA

Hazitarako patata 
^  Fruitondoak 
^  Udaberriko landareak

Eiom E-Tñ flCUSf

NARBARTE - S  592200
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M A L E R R E K A

Zerbitzu Mankomunitatearen karguak aukeratu dira
Hilaren 20ean, funzionatzen hasteko bertze bilera bat eginen da

TXEMA ALDABE

Otsailaren 27an egin- 
dako bileran Malerrekako 
Zerbitzu Mankomunitatea- 
ren estatutoak onartu eta 
zuzendaritza karguak au- 
keratu ziren. Martxoaren 
20an bertze bilera bat egi- 
nen dute Doneztebeko He- 
rriko Etxean, mankomuni- 
tatea martxan paratzeko 
asmoarekin.

San Miguel
lehendakari ‘ ^^en-

----------------  dakaritza-
rako boluntariorik ez ze- 
goenez, botazioa egin zen 
eta Miguel San Miguel, 
Doneztebeko alkatea izan 
zen aukeratua. Lehen- 
dakari-ordea Juainas Paul 
zubietarra izanen da eta 
idazkari eta diruzainaren 
postua beteko duena, Jose 
Miguel Galarregi Elgo- 
rriagako alkatea.

Komisioei dagokienez, 
zabor komisioan, Donez- 
tebeko Tomas Ezkurra

kontzejala eta Beintza-La- 
bien, Urrotz eta Bertizara- 
nako alkateak egonen dira.

Euskara komisioarako, 
berriz, Oitz, Ituren eta Zu- 
bietako alkateak aukeratu 
zituzten; Oinarrizko Gi- 
zarte zerbitzuan Sunbilla, 
Saldias eta Donamariakoak 
egonen dira eta Kiroletako 
komisiorako, azkenik, Do-

neztebeko Tomas Ezkurra 
eta Iturengo Periko Min- 
degia kontzejalak eta El- 
gorriagako alkatea izan 
ziren aukeratuak.

□  S o zio lingu istika  
ikastaroan 50 lagunek gu- 
tti goiti behiti eman dute 
izena, eta hauetatik ge- 
hienak M alerrekakoak 
dira.

Miguel San Miguel

Zabor erregailua moldatzen hasi dira Beintzan
PATXI OTXANDORENA

B eintza-L abaiengo 
zabor erregailua molda- 
tzen hasi berriak dira. 
Obrak 7 milioi inguruko 
aurrekontua du eta mol- 
datzen den bitartean za- 
borra eta bidrioa Berara 
eramanen dira.

Bertzalde, Beintza- 
Labaienen bertan, kon- 
zentrazio partzelariaz ari- 
tzeko bi bilera egin dira. 
Lur jabeen % 73ak (111

jabe zehazki) dagoeneko 
firmatu dute eta paperak 
Diputaziora eramanak

dira. Halere, lau-bortz urte 
iraungo omen du tramita- 
zio osoak.

ILEAPAINDEGIA
San Mlgud.450922-DONEZTEBE

*:* lleapaindegirako 
ordua eskatu 
Solarium-a

*:* kalitateko perfumeak 
*:* Bitxitegi fina

AMEZTIA
Jatetxea

Espezia lita tea  euskal 
suka ldaritzan  eta p in txoetan 

Tf: 450028 - DONEZTEBE

LENTZERIA
’xyVyy y y /  /  /  /7̂ ^

Parrokia  11, Tfnoa: 45 01 12 - D O N EZTEBE

B Ç ' L A . P - P - A .  K x x - J - e C e ^ l c L

£o/(P/(atua£
Am eztia  3, Tf.: 45 03 06 - DO NEZTEBE
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1 HerrizherrI

L E G A S A

Gaztetxoen
Iñauteak

DANIEL MARTIRENA

Goizeko 9ak aldera, 
inoiz baino neskatxa eta 
mutil ederragorik ikusteko 
aukerarik bazegoen. Ma- 
killajez apainduak, titi eder 
eta tentez harro-harro, 
arropa zaharrez jantzita 
ibili ziren herrian barrena. 
Mikelek kerrena eramaten 
zuen eta Davidek arraul- 
tzeak biltzeko zaria, behin 
baino gehiagotan bete zi- 
tuztenak gainera.

Berrogeitamarren bat haurrek parte hartu zuten egun honetan. Oraingoz behintzat ez dago herria desager- 
tuko den beldurrik.

Iñaute kantuen truk es- 
kean lortutakoarekin, gu- 
ziak Opokan bazkaldu zu- 
ten. Bazkalondotik akor-

dioiaren iaguntzarekin 
dantzaldia izan zen, eta 
bortzak aldera txokolatea 
gailetekin merendatzeko.

Haurren irribarre zintzoa 
eta zeramaten giroa ikusi- 
ta, ez da dudarik eguna 
primeran pasa zutela.

ttipi-ttapaven 92 urtekaria
URTE OSOA LIBURU BATEAN BILDUA

1 Urteko berririk garrantzitsuenak herriz herri #  
1 Elkarrizketak eta eritziak 
1 Erreportaiak 
IMahai-inguruak
> Eskualdeko kirolei errepaso zabala 
1 Telefono Agenda bete betea

ttipi-ttapaven 92 urtekaria
Herri guzietan salgai dago
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G O i Z U E T A

Euskara hutsez funtzionatzeko asmoa agertu du Udalak
Udal Elebakarren Mankomunitateko partaide egitea ere onartu berria du

ESTEBAN AROZENA

Azken batzar edo ple- 
noan onartutako ordenan- 
tzak betetzen badira bost urte 
barru gure Udalak euskara 
hutsean funtzionatuko du, 
epe horretan herritarrekin eta 
Euskal Herriko gainontze- 
ko edozein instituzio eta 
erakundekin gure hizkuntza 
bakarra erabiliko bait da. 
Dagoeneko bide horretan 
pauso asko emanak dira, 
aktak, zigiluak eta hainbat 
inprimakin euskaratuak bait 
daude.

Honekin batera, UEM- 
eko (Udal Elebakarren 
Mankomunitatea) partaide 
da gure udala, aipaturiko

A R E S O

Goizuetako Udata elebakarra izango da hemendik bost urtetara

plenoan hartutako eraba- 
kiaren ondoren.

Euskararen gaiarekin ja- 
rraituz esan, «Oinarriak» 
taldeak bidalitako idatzia

onartu zela baita. Mozio ho- 
rretan, «Ley del Vacuence» 
delakoaren aldaketa eska- 
tzen da euskara Nafarroa 
osoan hizkuntza ofiziala izan

dadin aldarrikatuz.

Futbito
txapelketaren

flnalak
Nesken eta mutilen fut- 

bito txapelketetan finalak 
Jokatu berriak dira. Emaku- 
meei dagokionez, Lurgi tal- 
deak 7 eta 2 irabazi zion 
Urrutineri. Mutiletan ere, 
Urrutineatarrak ez zuten 
sorte gehiegirik izan, 5 eta 2 
galdu baitzuten Pasteleria 
Mirandaren kontra. Esan 
behar da ikusmin ikaraga- 
rria sortu dutela txapelketa 
hauek, eta horren lekuko bi 
finaletako giro paregabea 
aipa genezake.

Autobiak kalteak sortu ditu terreno, azinda eta bordetan
JUANA MARI SAIZAR

Autobidearen obrak 
hainbat kalte sortu dute, ba- 
tez ere terreno, borda eta 
ganaduetan. Ustekabebatzu 
sortu dira obra aurrera doan 
bitartean; bide berriak ireki, 
beste batzu zabaldu obrako 
makinak kabitzen ez zire- 
lako...

Eztandekin kalte ugari 
izan dituzte behor eta ardiek 
batez ere, asko hil egin bai- 
tira eztandaren ondorean edo 
bestelaerortzen ziren harriek 
azpian harrapatzen zituzte- 
lako. Autobiakoek azken 
aldian gehiago begiratzen

Jende asko kexu dago egin dizkieten kalteak konpondu ezinik

dute eta abereak etxera era- 
man arte ez dute eztandarik 
egiten. Guzi honen ondo-

rioz jende asko kexu dago, 
kalte hauek konpontzekodei 
eta buelta asko egin behar

dituzte hortaz arduratzen den 
enpresara.

□  Nafarroako Euskal 
lurraldeko artzapez-barru- 
tiaren eguna, grazia bedera- 
tziurrena, urtero euskaraz 
egiten da egun batez Jabie- 
rren. Hiru urtetatik behin, 
artzapez-barruti bakoitzak 
parte hartzen du egun hau 
ospatzen, eta aurten Leitza- 
Larraun aldeari tokatu 
zaionez, martxoaren 5ean 
Jon, Ivan, Mikel eta Itziar 
joan dira Aresotik eta bi 
offenda eraman dituzte he- 
rriaren oroitgarri: ogi berezi 
bat eta eguzki lore bat.
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L E I T Z A

Eskola Komarkaleko Guraso Elkartearen aktibitateen 
aurrekontua bi milioi pezetakoa da kurtso honetarako

JOSEBA AZPIROZ

50.000 pezetako dirula- 
guntza emango dio Udalak 
Leitzako Eskolako Guraso 
Elkarteari 1992-93 ikastur- 
tean zehar antolatzen aii den 
eskolaz kanpoko aktibita- 
teak burutzeko. Ikasleei zu- 
zendutako ikastaro hauek 
programatuta dituzte: Inge- 
les, xake, karate, larrua, 
saskigintza, dibujo eta in- 
formatika. Zenbait festa 
(ihauterietan, kurtso bukae- 
rakoa), hitzaldi (APYMA 
erakundea, astrologia, in- 
gurugiroa, eskola mapa...), 
kirol, irteerak etabar presta- 
tuak dituzte. Ekitaldi guzti 
hauen aurrekontua bi milioi 
pezeta ingumkoa da.

Leitzaldeko ikastetxe 
publikoek bestalde, ohar 
batez Jakinerazten dute 93- 
94 ikasturteko matrikula 
epea zabalik dagoela mar- 
txoaren24abitarte. I990ean 
sortutako umeak matrikula 
daitezke beraz.

t t i p i - f  l a s h

Lan orduetatik kanpo eskola komarkaleko Guraso elkarteak zenbait 
ekitaldi antolatzen ditu Arg: a r t x ib o a

Zinema berriro
Aurreko aste bukaeran 

hasi ziren berriro Aurrerako 
boluntarioak pelikulak 
proiektatzen. Azkeneko ba- 
tzarrean udalak dim ardura 
hartu zuen eta pelikulen 
programazioa Udal-ba- 
tzorde baten eta zinemako 
boluntarioen artean egingo 
da.

Arazoak konpondu eta 
gero, zinema denbora as-

koan izatea astero Joanez 
lortuko dugu.

Aurrerako...
Juntarako izen emateko 

epea martxoaren 2Iean 
bukatukoda. Izenakbuzoian 
sartu behar dira eta mar- 
txoaren 27an, 7etan lehen 
deialdian eta 7,30etan biga- 
rrenean egingo dira hautes- 
kundeak. Junta berriak bila- 
tuko duen arazorik larriena 
dim falta izango da.

TT
□  Sutagar, Sociedad 

Alkoholika eta Urtz tal- 
deen kontzertua izanen da 
martxoaren I9anLeitzako 
Plazan edo frontoian 
(eguraldiaren arabera).

□  Udalak zenbait obra 
egieko dimlaguntza eska- 
tuko du aurten ere. INEM- 
ek onartuz gero, soldatak 
ordaintzeko dima ematen 
du eta Udalak materiala 
Jartzen du. Emakumezko 
askok beren haserrea 
agertu dute azken urte 
hauetan lan hauetarako gi- 
zonezkoak bakarrik kon- 
tratatzen direlako. Ea aur- 
ten erremedioa Jartzen 
zaion.

□  Biztanleen udal 
erroldan I993ko hilbel- 
tzaren lean 3.169 lagun 
zeuden Leitzan erroldatu- 
rik, 1.640 gizonezko eta 
1.529emakumezko. lazko 
hilbeltzaren lean baino 
hamabi lagun guttiago.

SAGASTI
Jatetxea
Bokadilogoxoaketa 

paregabeko bazkariak 

Tfhoa: 610637-LEITZA

eta

^  iieapaindegta ^

Tfnoa: 610907 - LEITZA

LDIZmSTSBEm
Musika ona eta  giro hobea

Tfnoa:510352-LEITZA

BODRIGOEZ eta ERASO TAILERRA
RENAULT Zerbitzua

R E N A U L T

B a n a fza ile a
S a lm e n ta
K o n p o n ke ta

Tfnoa: 51025 9  •  LEITZA

105.zbk ./93-III-ll ttipi-ttapa 19



H errizherrI

B A Z T A N

115 eskari eta 48 etxebizitza banatzeko
Etxe-jabeen zerrenda definitiboak martxoaren erdi alderat onatuko ditu udalbatzak

JOSEBA IGARABIDE

Elizondon eraikiko diren 
babes ofizialeko 48 etxebi- 
zitzen adjudikazio deialdi- 
ra, 115 eskari aurkeztu dira 
epearen bame. Eraikiko di- 
ren etxebizitzek, beraz, ez 
dute demandaren erdia ere 
asetzen. Denadela, hilabete 
honen erdialdera onartuko 
ditu Baztango Udalak 
etxebizitza jabeen behin 
betiko zerrenda. Oiartzabal 
alkateak adierazi digunez, 
eskariaren kopuru altua 
ikusirik, bertze herriren ba- 
tzutan ere babes ofizialeko 
etxebizitzak eraikitzea bul- 
tzatu nahi, Elbetean eta 
Oronotzen segumenik.

Belateko tunela
Lopez Borderias, Nafa- 

rroako Gobemuko Herrilan 
kontseilariak Elizondora 
berriki egindako bisitaldian 
adierazi zuenez, jarritako 
epeak betetzen badira bali- 
teke Belateko tunelaren 
obrak ekainean hastea.

Laguntza Ofiziateko etxebizitzak sei bloketan banatuko dira, Braulio 
Iriarte karrikaren segidan.

TT t t i p i - f l a s h
□  23 milioi pezeta bilduko 

ditu Baztango Udalak urte 
honetako Ibilgailu eta ko- 
txeen Zerga edo inpues- 
toarekin. Zerga ordaintze- 
ko epea maiatzaren 31an 
bukatuko da. Epe horretan 
ordaindu ez dutenek eta 
ekainaren 30a baino lehen 
eginez geo, %5 goratuko 
zaie paga beharra.

□  Kultur Sustaketa 
kanpainaren bamean 14 
ikastaro ezberdin antolatu 
dira.

Zakurren txerto eta identifikazio kanpaina hurrengo bi asteotan
Martxoaren 15etik 26ra 

burutuko da errabia eta 
identifikazio kanpaina Baz- 
tan, Urdazubi eta Zugarra- 
murdin goiz arratsaldez. 
Txertoa eta mikrotxip-a 
zakur bakoitzari jartzeak 
1.650 pzta. balio ditu eta 
jabeak kameta eta zakurra- 
ren paperak eraman behar- 
ko ditu.

Zein
a s te le h e n a :herritan 

eta noiz U r d a z u b i , 
Zugarramur- 

di eta Orabidean. Astear- 
teak 16, Amaiur eta Azpil- 
kuetako auzoetan. Asteaz- 
kenak 17, Erratzu aldean 
etaBozaten.Ortzegunak 18, 
Arizkun aldean. Astelehen 
eta asteartean Elizondon.

Asteazkenak 24, Elbetean 
eta Elizondoko Beartzun 
eta Berron. Ortzegunak 25, 
Gartzain eta Lekaroz al-
dean.
Bistan denez, norbaitek bere 
herriari dagokion egunean 
zakurra txertatzeko modu- 
rik ez balu, ondoko herrira 
eraman dezake. Zita urte- 
roko lekutan izanen da.

“San Fco. Javier” Eskualdeko Ikastetxe Publikoa
1990. urtean sortutako ikasleentzat izen em ateko epea zabalik dago.

Eskaera orriak Eskolako Idazkaritzan har eta bete daitezke goizeko 9 t’erdietatik ordu batera eta arratsaldez 3etatik 
Setara. Izen emate epea Martxoaren 24ra bitartean izanen da.
Zentru honek dituen aukerak hauek dira;

a. -  Bi adar (bata euskaraz eta gaztelerazbertzea) 3 urtetik f4  arle.
b. - Musika eta Gorputz Heeiketan espezialistak diren irakasleak.
c. -  Bi hizkuntzetan aukera (Frantsesa edo Ingelesa) OHOko 6. mailaz

geroztik hizkuntz horietan tituludun diren irakasleekin.
d. -  Hizkuntza modemoaren sarrera (Frantsesa) OHOko 3. mailaz geroztik.

e. -  Informatika gela ikasleen erabilerarako.
f. -  Psikomotrizitate gela.
g. -  Heziketa berezia behar duten ikasleentzat, irakasle espezializatuak.
h. -Tailer gela behar duten ikasleentzat.
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B A Z T A N - B A S A B U R U A

Herri kiroleko neskek kontent etorri dira Galesetik
Munduko sokatira txapelketan bosgarren postua lortu zuten

PABLOMENDIBURU

Maila ona erakutsi dute 
Basaburuako neskek Gale- 
seko munduko sokatira 
txapelketan. Club mailan, 
480 kilotan, bosgarren pos- 
tua lortu zuten Eskoziako 
taldeari tiraldia irabazi on- 
doren. Erran behar, Biz- 
kaiako Gaztedi taldea lortu 
zuela maila horretako lehen 
postua. Aipatu dutenez, 
neska japoniarrak eta mutil 
ingelesak omen dira sokati- 
ralari hoberenak eta okerre- 
nak Galeseko bazkariak.

Txakur txertaketa
Martxoaren 22an Al- 

mandozen, goizeko 9etan, 
Berroetan 12,30etan, Ani- 
zen arratsaldeko 3,l5etan, 
Zigan 4,l5etan eta Zurau- 
rren 6,45etan, betiko lekue- 
tan. 1.650 pezeta ordaindu 
beharko da zakur bakoitzeko 
eta kartilla eraman.

□  Almandozen bestak 
antolatzeko batzarreak egi- 
ten ari dira. Aurten ekaina- 
ren 9an ospatuko dira.

□  Berroetan plazako 
obra bukatzekotan dago. Elurra Basaburua aldera ere iritsi da

m n G i Z A T O Z  E T A  I K U S I

Santiago 88, Tfnoa: 580939  
ELIZONDO

Udaberriko 
arropak eta telak

KASINO OSTATUA
Jaim e Urrutia 10 - ELIZONDO

l̂ f Mim HImm
NEURKETAK• PLANOAK

/.ur neurketak 
Luberriak 

iMndaketak, etah. 
Santiago 68,3. Esk. s  580143 • ELIZONDO

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA
KIROL TROFEOAK

Tfnoa.:580 445 - ELIZONDO

M E N D I
OSTATUAt

t _____
Santiago 2 5 - S  580313 ' 

ELIZONDO

ALDUA 1FOTD Z,

■ ZURE EZKONTZARAKO I
FOTOetaBIDEO 
Erreportai on bat

ELIZONDO S  580491 
DONEZTEBE S  450364

M .\R K 0E \ T.MLERR.A eta zure 
karreteak ORDL B.ATEZ REBEL.ATZEN 

DITUGU “EUJI" kalitatearekin,

( S m t r i z ^ C M d y i a

Espeziolizotutako zentru akreditatua
Larruazalaren garbiketa, aurpegi eta gorputz 

tratamenduak, depilazioak, masaiak, sauna eta solarium. 
Zatoz eta “Importancia de tii imagen" liburua 

oparituko dizugu
2 ■’A'’ 'v*L' 'A' '•-' '.•2 '.*2

Santiago 53, Tfnoa: 58 02 83 - ELlZONDO

FUNERARIA
H ilkutxen Erakusketa eta 

S almenta • T rasladoak 
Jaime Urrutia 53 ELIZONDO 

Tfnoak: 580924-580814-580373

Jaime Urrutia, Tfnoa.: 580013 
ELIZONDO
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Iñauterietako kronika
Hiru koadrila ibili dira auzoz auzo eskean

ALIZIA OLAIZOLA

Iñauteriei hasiera ona 
emateko eskolako haurrek 
besta ttiki bat egin zuten 
otsaiJaren 19an. Mozorrotu 
eta gero elkarrekin bazkal- 
du zuten. Bazkalondoan, 
dantzaldia, Arantxa Soube- 
letek akordeonaz lagundu- 
ta. Otsailaren 21ean, igan- 
dea, gazteek eman zioten 
hasiera iñauteriei, denak 
mozorroturik Modesto 
akordeolariarekin Dantxari- 
neko bentetako ibilbidea 
egin zuten. Arratseko afaria 
eta dantzaldia Indiano-Bai- 
tan izan zen. Biharamonean,

denbora hobeagoarekin 
Leorlas, Alkerdi eta 
Larrainta auzoetan bama 
ibili ziren etxez etxe. Arra- 
tsean, haur mozorrodunen 
desfilea izan zen, hiru ho- 
berenak opariak errezibituz. 
Gero afaria, dantzaldia eta 
mozorro nagusien desfilea. 
Azken egunean, otsailaren 
23an, Iribere, Landibar, Te- 
jeria eta herriko itzulia egin 
ziren, afaria eta finitzeko 
dantzaldia Indiano-Baitan. 
Guzira him talde ibili dira 
eskean. Ttikienek Joseba 
Mujika mutikoa zuten akor- 
deolaria, haundiagoek he- 
mengo bi neska, Arantxa

Urdazubiko gazteak hiru koadrilelan banatu ziren triberri, Landibar, 
Tejeria eta herriko itzulia egiteko.

Soubelet eta Elisabet Ben- 
goetxea eta herriko gazteek 
beti bezala, Arantzako Mo- 
desto akordeolaria. Asteaz- 
kenean ‘Hausterre eguna’ 
izan zen, goizean meza eta

errauts hartzea, nahi zuena- 
rentzat eta arratsaldean meza 
eta enterramendua izan zi- 
ren Amutsekobordako Fe- 
lix Bengoetxearenak, otsai- 
laren 22an hil baitzen.

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

“Urdazuri” euskal ikusgarria prestatzen ari gira
Zortzi herrik parte hartuko dute

KORO ETA MARGARI

Pantxoa Dagerre eta 
Roger Idiarten ideia izanik 
proiektu berri bat antolatzen 
ari gira. Zehazki errateko, 
euskal ikusgarri bat kantuz, 
dantzaz eta antzerkiz mol- 
datzea da helbuma.

Ikusgarri hunen gaia ibai 
bati lotua izanez «Urdazu- 
ri» izena izan da hautatua.

Parte hartuko dutenak, 
“Urdazuri” erreka bazterre- 
ko zortzi herriak hauek iza- 
nen dire: Zugarramurdi, 
Ainhoa, Sara, Senpere,

Azkaine, Donibane Lohi- 
tzune eta Zibum.

Parte hartu nahiko zinu- 
ten guztiak (helduak edo

Azkenekoak 
izanik ere ospatu 
ditugu ihauteriak 
eta umore 
ederrean gainera, 
hiru egunez 
treguarik gabe 
gazteak ibili dira 
dantza eta 
algaran.
Argazkian ikusten 
ahal ditugu 
Mendiko eguna, 
Zugarramurdiko 
ihauterietan: egun 
onena denentzat 
dudarik gabe.

haurrak) Kisulabe ostatuan 
emaiten ahal dituzue izenak.
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S A R A

Bertsularien Eguna giro onean iragan zen
Larunbat honetan, bertzalde, Oskorri taldearen kaltaldia Kirol Aterpean Ikastolaren alde

MIXEL ETA JACOUELINE

Goizetik hiru bertsola- 
rik (Alkat, Xanpun eta 
Ezponda) baita ere Sarako 
kantariek parte hartu zuten 
meza nagusian. Bazkalon- 
doan 120 bat jendek entzun 
zituzten bertsulariak Omor- 
dian. Bertsu zaharrek ere 
izan zuten arrakasta.

Olhain elkartearen xedea 
litaike heldu den urtean he- 
iritar gehiagok parte hartzea. 

Ihauteriak
Larunbata eta igandez 

ospatu ziren. Larunbatean 
40batgazteibilizirenauzoz 
auzo bi traktorretan. Zori- 
gaitzez aurten ezin zuten 
zaldiz ibili, hauek gaixotu- 
rik izanez. Umore onean eta 
giro alai batetan iragan dira

r-fn» •

Lan aunitz egin da aurten mozorroen egiteko MIXEL

oroz gainetik Mikel Aphes- 
tegi arbonar txistularia, 
Paxkal Duhau senpertar 
txistularia eta Jean Michel 
Gerard saratar atabalariari 
esker. Aurten iduri luke sa- 
ratar gehiagok parte hartu

dutela eta ez da nihundik ere 
makurrago. Gainerat azpi- 
marratu behar daere lan asko 
eginik izan dela mozorroen 
egiteko eta lehengo aroetako 
jauntzien aurkitzeko.

Aspaldiko partez artza

atera zen. Arras ihauteri he- 
rrikoia zen, pertsonai bitxi 
batzu ateratzen zirela karia 
hortarat, erdi gizon erdi abe- 
re, hala nola momotxorroak. 
Igande goizean buruhaun- 
diak (eskerrak Leitzako 
Aurrera Elkarteari) eta talde 
bat ‘Clown’ edo pailasoz 
mozorroturik, giroari alai- 
tasuna eta umorea emanez. 
Zazpiak Bat taldekoek dan- 
tza andana eskaini zaukuten 
Urruñako Txarangak la- 
gundurik.

Oskorri Saran
Martxoaren 14ean arra- 

tsaldeko 5etan emanaldia 
eskeiniko du Kirol Aterpean. 
Ondotik erromeria Berako 
Zizkuitz txarangarekin. 
Kaltaldiaren mozkina Ikas- 
tolarentzat izanen da.

M E N D IA L D E  Jatetxea
Etxeko gasnak saltzen ditugu

Dantxarinearako bidean, 66. kilometroan
AM AIUR Tfnoa: 45 30 00

NATUR ETA ESKU TERAPIA
OUIROPRAKTIKA
Sendatzeko modu 

naturala da.
Interesatzen bazaizu 
deitu telefono hontara:

S 4 5 . 16. 42

Inzakardi 3 -1. A eta B - DOJVEZTEBE

GESPAM, S.L
M end inue ta  12 •  ELIZONDO 

Tfnoa e ta  Faxa: 45 21 92

M- JoSE DEL MoRAL ArIZTEGI

GESTORMAD
i^ E G U R O i^ :

G A N - A E ^
......... koiNTSEJL̂ .........

• Fiskalak
• Laboralak
• Kontuetan

Zerbitzu integrala enpresarien tza t
Deitu konprom isorik gaheH
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EZKONTZAK

Alfonso Joakin Oiartzabal y de 
Anta eta M- Dolores Ceballos 
Indakoetxea, Goizueta eta Lei- 
tzakoa, otsailaren 27ean.
Hamid Abatal eta M- Luisa Al- 
tzuguren Peña, Casablanca (Ma- 
rokko) eta Berakoa, martxoaren 
2an.

JA IO TZA K

Eneko Lujanbio Apezetxea,
Goizuetakoa, otsailaren 21ean. 
Eider Pikabea Mitxelena, Be- 
rakoa, otsailaren 14ean.
Nerea Larretxea Agirre, Berakoa, 
otsailaren 20ean.
Bittor Txantre Irazoki, Berakoa, 
otsailaren 24ean.
Henri Etcheverry, Sarakoa, otsai- 
laren 22an.
Naroa Loinaz Etxeberria, Igan- 
tzikoa, martxoaren 2an. 
Itziarl^H^SBi- Iguzkiagirre, Le- 
sakakoa, martxoaren 3an.
Aurelio Bertiz Grazenea, Donez- 
teekoa, otsailaren 22an.

H ER IO TZA K

Salvador Etxandi Jauregi,
Arraiotzen, otsailaren 18an,73urte. 
Julian Irigoien Goñi, Gartzainen, 
otsailaren 22an, 69 urte.
Anastasia Sagastibeltza Etxebe- 
rria, Elizondon, otsailaren 21ean, 
82 urte.
Mercedes Ribed Boltoba, Elizon- 
don, otsailaren 21ean, 94 urte. 
Felix Bengoetxea Maisterrena, 
Urdazubin, otsailaren 22an, 73 urte. 
Jeronima Bidegain Seminario, 
Elizondon, otsailaren 24ean, 88 urte. 
Roman Soria Ariztegi, Beran, 
otsailaren 17an, 72urte.
Mattin Etcheverry, Saran, otsaila- 
ren 17an, 66 urte.
Roger Laborde, Saran, otsailaren 
19an, 70 urte.
Martin Ariztegi Bera, Iturenen, 
otsailaren 22an, 51 urte.
Paulina Arriegi Urkiola, Lei- 
tzakoa, otsailaren 1 lan.
Anastasia Sagastibeltza Etxebe- 
rria, Leitzakoa, otsailaren 21ean. 
Rufino Alvarez Marchena, Lei- 
tzakoa, martxoaren 3an.
Luciana Oteiza Indart, Legasan, 
otsailaren 25ean, 84 urte.

J . M . A N D U E Z A  I R I A R T E
Instalazio elektrikoak

Sua itzaltzeko tresna guztiak
• Mangerak
• Extintoreak
• Sua mozteko ateak: Rf-30, Rf-60, Rf-90. etah... 

Alarmak: Suarenak, lapiirretarenak, gasarenak..

Askain Karrika 12 S  630854 - BER A

ARDOTEGiA
Ardo botilatua  

eta botilatu gabea
Santiago 56, Tfnoa: 45 32 66 

ELIZONDO

JATETXEA
Tfnoa.: 580101 

Santiago 1 
ELIZONDO

ARROPA DENDA CERVANTES
HELVETIA SEGUROS

E ra  g u z ie ta k o  a s e g u ro a k  
E s k a  itz a z u  a u r re k o n tu a k  

J u a n a  M . U rru tia
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K irolaK ]

Berako Pilota txapelketaren ñnalak
XXgarren edizioan 80 bikote baino gehiagok parte hartu dute maila ezberdinetan

Otsailaren 28an jokatu 
ziren Eztegara pilotalekuan 
Berako pilota txapelketaren 
hogeigarren edizioaren fi- 
nalak.

Gure Txokoa elkarteak 
antolatutako txapelketa ho- 
netan 80 bikotetik goiti eman 
dute izena.
Finaletako emaitzak

Eskuzbinaka, benjamin 
mailan: Aranibar-Irazoki, 
18; Zurbano-Telletxea, 8. 
Alebin mailan: Larretxea- 
Madera, 18; Irazoki-Altzu- 
guren, 7. Infantil mailan: 
Oiartzabal-Saragueta, 18; 
Mitxelena-Lasaga, 13.

Palaz, gomazko pilota- 
rekin, haundiak: Errando- 
nea-Sanz, 21; Santamaria- 
Fagoaga, 30.

Azkenik, paletan la- 
rruzko pilotarekin exibizio 
partidoa jokatu zen: Gartzia- 
Fagoaga, 20; Santamaria- 
Petrirena, 30.

Berako XX. pilota txapelketaren garaileak KARMELE

Doneztebeko Erreka eskubaloi taldea ongi dabil ZALDUA

Herri Kirol 
federazioaren 

asanblada burutu zen
Nafarroako Herri Ki- 

rol federazioak bere 
asanblada orokorra bum- 
tu zuen, iazko dim kontuen 
berri emanez. 14 milioi 
t'erdi ingum gastatu zituen 
iaz eta aurten bertze bi 
milioi gehiago gastatuko 
dutela uste dute. Izan ere, 
Bera, Lekaroz, Altsasua, 
Lekunberri eta Iruñean 
edozein herri kirol 
praktikatzeko materiala 
izanen duten zentroak pa- 
ratzeko asmoa dute.

Aurtengo proben egi- 
taraua ere ia erabat zehaz- 
tu zen txapelketei dago- 
kienez, ikuskizunak anto- 
latuko dituzten udalen 
erantzunaren esperoan.

BOTE - PRONTON
BASABERRI taldeko 
neskak esperientzia 
arras polita bizi izan 
dute Galesen munduko 
sokatira txapelketan 
parte hartuz. Tiraldi bat 
ere irabazi omen zuten 
Eskoziaren kontra. 
BETI GAZTE Le- 
sakako elkarteak igan- 
de honetan bumtu du 
bere asanblada. Gaien 
artean, Errealarekiko 
hitzarmena zegoen.

GOIZUETAko futbi- 
to txapelketaren finalak 
jokatu dira, emaku- 
mezko zein gizonez- 
koen mailetan. Parte 
hartzea eta ikusmina 
ikaragarriak izan dira. 
D O N E Z T E B E k o  
Erreka eskubaloi tal- 
deak liga hasierako 
arazoan gainditu ditu eta 
bigarren postuan dago, 
momentu honetan, Na- 
farroako ligan.

Hamabostaldiko
jo k a ld ia k

Herri Kirol Federazioaren 
iniziatiba.
Zenbait herritan -zonal- 
dean Bera eta Lekarozen- 
herri kiroletako edozein 
modalitatetan praktikatu 
ahal izateko zentroak jar- 
tzeko asmoa dute, beha- 
rrezko material guziekin.

Paleta larruzko pilotarekin 
txapelketarik ez jokatzea Be- 
ran.
Aurten hogeigarren edi- 
zioa bumtzen zuen Berako 
pilota txapelketan ez zen 
modalitate polit honetan 
jokatzerik izan, bikote 
bakarra apuntatu baitzen.
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E rreportaiA

Artzantzaren etorkizuna zalantzan
Europako konpetentdak esnea, gazta eta bildotsaren prezioak jeitsi arazi ditu azken urtetan

Ardia da ahelzantzaren 
munduan aziendqrik 

lagunduena, 
momentuz hehinipein.

Suhentziotan 
oinarrituta dago 

neurri haundi hatean 
ardiaren hai ala eza.

Artalde hat daukanak,
3.500 pezeta inguru 

hartzen ditu urteko eta 
ardiko. Honez gain, 

mendialdeko artzaiek 
N ekazaritzako Aseguru 

Sozialean kotizatuz 
^ero kasik 2.000 

pezeta gehiago 
jasotzeko modua 

hadute. Beraz, urtean 
mila durotik goiti ardi 

hakoitzeko.
Dena den, arriskutsua 

dirudi honek, 
laguntzak zorionekoak 
hadira ere, hetirako ez 

direla frogatu haita 
hehin haino 

gehiagotan. Laguntza 
hauek ematea haino 

aunitzez hidezkoagoa 
dirudi artzantza 

produktuei 
salneurri egonkor hat 

ziurtatzea, orain haino 
aunitzez altuagoa, 

noski.

Sektorean dagoen konpetentzia izugarria da. Esnea litroko 30 pezetatan ekarri daiteke Europako 
ekialdetik eta bildotsa ere arras prezio bajutan saldu da.

Bildotsaren prezioa, 
errate baterako, 
behiti egin du 
azken urteotan. 
1989an bildotsa- 

ren kiloa kanalean 840 pe- 
zeta ordaintzen bazen, 
1992an 720 pezeta bertze- 
rik ez zen pagatzen. Bizirik 
saldutako bildotsak ere 
prezio hagitz merketan sal- 
du da -kiloa 300 pezetatan, 
kasu batzutan-. Kontutan 
hartu behar da, kanpoko 
konpetentzia (Akitania, 
Bretainia Haundia eta Ze-

landa Berritik, batez ere) 
izugarria dela. Komerzia- 
lizatzeko orduan, berriz, 
zailtasun haundiak jartzen 
dizkiote hemengo pro- 
duktoei sanidade aldetik.

Behiki kooperatiba, 
Euskal Bildotsaren Kofra- 
diaren bitartez alor honetan 
ere lanean hasia bada ere, 
bildotsaren salmenta gehie- 
na tratanteen bidez egiten 
da oraindik.

Ardi esneaz, berriz, gau- 
za aunitz ezin erran. Izuga- 
rri sakabanatua dago base-

rritan produzitzen den ardi 
esnearen erabilpena. Badira 
“Enaquesa”ri -Nafarroako 
gazta egiteko enpresarik 
haundiena- saltzen diote- 
nak. Enpresa honek ez du 
inoiz salneurririk agintzen 
bildu aurretik eta gehiene- 
tan hagitz berandu ordain- 
tzen du esnea. Badira baita 
ere bertako gasnagileei 
ematen dietenak, Baztanen 
adibidez. Hala ere, aunitz 
gelditzen dira kontrolatu 
ezinik, esnea etxean gazta 
egiteko erabiltzen dutelako
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ErreportaiA

Juan Martin Aleman, Amaiurko Alemanttoneako artzaia:

«Artzantzatik bizi daiteke, baina horretarako 
400-500 buruko artaldeak behar dira»

I  Etorkizunik badu gaur 
egun artzantzak?
H Etorkizuna nahiko eskaxa 
izan dezake artzantzak gaur 
egun planteatua dagoen be- 
zala. Europatikan konpe- 
tentzia gogorra dator, 
prezioen aldetikan batezere. 
Estatuko politikoek erre- 
konbertsioa egin nahi dute 
sektore guztietan eta horrek 
artzantza ere hartzen du. 
Horregatik, poliki-poliki 
subentzioak ere kentzen ari 
digute.

I  Beraz, artzantzatik bizi- 
tzea ezinezkoa litzateke...
I I  Bizi, uste dut baietz bizi 
daitekela, baina horretarako 
neurri bateko artaldeak be-

Irtenbidea kalitatea izanen 
litzateke, baina horretarako 
presio haundiak daude. 
Kontsumitzaileek badakite 
kalitatea non dagoen baina

«Gaurkokrisiaieldnerosiealc
prezkiarioeliiagobeaiNizen siarekm jen-
do kalilateari bamo» deak poitsi-
harko lirateke, 4(X) edo 500 koari gehiago begiratzen dio
burukoak. Horrelakoakarras 
guti daude Baztanen.
I  Europako prezio merkeen 
aintzinean zein da irtenbi- 
dea?

kahtateari baino. Bertako 
produzitzaileontzat errexe- 
na elkartzea izanen zen eta 
elkartasunean esnea edo 
bildotsa saltzea.

SANIDADE ERREGISTROA DUTEN GASNATEGIAK

Gosnategiak

BASATE 
BAZTAN 
ETXELEKUA 
ETXETXIPIKOGAZTA 
LANTZIBI 
LIZUN
MENDIALDE

Hema

etxaI
ARiZKUN 
URDAZUBll 
ELIZONI 
LEGAS^ 
S U im L A  
AMAiUR

Igantzi, Elbete eta Donamarian hiru gasi berri daude 
Datu Iturria: ITG

Etiketa izateko eskubidea ematen du Sanidade Erregistroak

(eskualdean 140 baserri 
baino gehiagotan) edo in- 
guruko jatetxeei -mamia 
egiteko- edota zonaldeko 
gaztagileei saltzen dietelako. 
Kontutan hartu behar da 
gazta etiketa eta guzti mer- 
katuan saltzeko beharrezkoa 
den Sanitate Erregistroa 
hauetatik hamar gasnagilek 
bertzerik ez dutela, ITGko

datuen arabera.
Baserriko produktu guz- 

tiei bezala, ardi esneari ere 
arazo haundiak sortu dizkio 
kanpotik ekarritakoak, bi 
urtez 20 pezeta/litroko gal- 
du bait ditu. Zurrumurruak 
diotena egiaztatzen bada eta 
Europako ekialdetik 30 pe- 
zetetan sartzen badute esne 
litroa, zeinek daki zertara

A rtzaiak

ARDI-BURU KOPURUA 1992an*

* Latxa arrazakoak (esnea saltzeko)
rArdi buruair]

BAZTAN' 31.916
BORTZIRIAK 8.992
LEITZALDEA  ̂ 9.831
MALERREKA^ 7.406

261
129
166
95

GUZTIRA 56.621
' Zugarramurdi eta Urdazubi barne 
 ̂Leitza, Goizueta eta Areso 
 ̂Bertizarana eta Sunbilla bame

Datu Iturria: Nafarroako Gobernuko 
Nekazaritza, Abelzantza eta Mendi saila

iritsiko den artzaien proble- 
matika guzti hau.

Behiki elkarteko kidea 
den Juan Martin Aleman 
Amaiurko artzaiak dioenez, 
soluzioa bi aldetik bilatu be- 
har da: ""alde batetik artzai 
eta nekazariak kooperati- 
betan elkartuz,eta bertzetik, 
kontsumitzaileak egitan ha- 
serria mantentzea nahi hadu

inportazio haragiari eta es- 
neari uko eginez eta bertako 
baserrietakoa kontsumituz, 
kalitate aldetik hobea dela 
dudarik ez bait dago”.

Oskar TX O P E R E N A  
eta Aitor ARO ZENA
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ElkarrizketA
Pello Martikorena:

«Kalitate-prezioa kontutan hartuz, 
produktu logratuak ditugu»

Berako ‘Conservas Martiko’ren iazko fakturazioak %25ean egin zuen goiti
Orain dela zazpi 
urte hasi zenean 
produkzio guzia 

ahatetan zentratua 
bazuen ere, azkeneko 

urte honetan produktu 
lerro berri batekin 

hasi da lanean, arrai- 
ki keztatuekin, alegia.

laz, Noruegatik 
ekarritako 72.000 kilo 

izoki eta Iturengo 
arrain-haztegitik 

ekarritako 2.000 kilo 
amuarrain komertzia- 

lizatu zituen.
Produktu berri 

hauek fakturazio osoa 
130 milioi pezetatan 
goratu dute. Horrela 

bada,joan den urtean 
ahatearen inguruko 

produktuekin eta 
arrain keztatuekin 
650 milioi pezeta 

fakturatu zituen osota- 
ra, 1991 ean baino 

%25a gehiago. Urte 
honetarako helburua 

ere kantitate horiek 
goratzean jarriak 

ditu, gutienez bertze 
%15a bederen.

«Orain duela
zazpi urte
baino aisa
produklu
gehiago
egiten
ditugu»

ttip i-ttapa . Ahatearekin se- 
gitzen den prozesua zein da ? 
P. M artikorena . Arantzan 
hazi, baserrietara ekarri, ba- 
serrietan azkeneko fasea egin 
eta gero berriz harat eraman 
eta hango mataderoan hil. 
Han hiltzen den produktu 
hori egiten da gero Beran

despiezatu, elaboratu eta 
hemendik komertzializatu. 
ttip i-ttapa. Produkzioaurte 
osoan herdina da edo...
P. M a r t ik o r e n a .  Gure 
tenporadarik azkarrena 
urritik abendu bitartekoa da. 
Frantzian ere, produktu 
hauek eguberrietako bestei

begira enfokatuta daude eta 
horren ondorioz gure faktu- 
razioa urte hasierako hila- 
beteekin konparatuz hiru 
aldiz gehiago bederen 
haunditzen da. 
ttip i-tta p a . Horren arabe- 
ra garai horretan langile 
gehiago beharko duzue?
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ElkarrizketA

P. M artikorena. Bai. Nor- 
malean hogei langile, he- 
mezortzi elaborazioan eta bi 
administrazioan eta hiru hi- 
labete horietan 40. 
ttip i-ttapa. Ahatearen zati 
guziak aprobetxatzen ditu- 
zue. Halere, orain lehen 
haino produktu ezberdin 
gehiago egiten duzue, ezta? 
P. M artikorena . Bai,orain 
hasieran baino aisa produktu 
gehiago egiten ditugu. Le- 
hen ere zati guziak probex- 
ten genituen baina produk- 
tu gutiagotan. Lehen, errate 
baterako, egiten genuen lata 
gibel osoarekin edo gibela 
justun xehetu eta latan sartu, 
eta orain berriz, haragia, 
grasa eta gibelarekin por- 
tzentaiak egiten dire.

ttip i-tta p a . Eta salmenta 
zein tokitan egiten duzue? 
P. M artikorena . Madrid, 
Bartzelona eta estatuko 
iparralde osoan batez ere. 
Merkatu alemandarrean eta 
suizoanestudioakegiten ari 
gara baina momentuz ez gara 
sobera saiatu. Dena dela 
Euskal Herrian ‘a tope’. 
ttip i-tta p a . Eholuzio so- 
matu duzue, ezta?
P. M artiko ren a . Dudik 
gabe. Gurea ez da produktu 
hagitz garestia eta ezta ere 
hagitz merkea. Kalitate- 
prezioa kontutan hartuz na- 
hiko produktu logratua da. 
Zerri pate batetik por ejenplo 
fuerte diferentziatzen da 
gurea eta onarpen ona izan 
du horregatik. Salmenta 
momentuz goiti doaie eta 
estadistika batzuren arabe- 
ra, urte batzuz bederen goiti 
joanen da. Jendea hasia da 
produktua ezagutzen eta

«Etorkizun hurbilerako, gure apostua ditugun produktuak merkatuan ongi kontsolidatzea da»

merkatua sendotzen joanen 
da.
ttip i-ttap a . Guzira zenhat 
produzitzen zenuten iaz?
P. M artiko ren a . Arantza 
etaBerakogranjetan 50.000 
ahate; Etxalarren eta Zuñi- 
gan 30.000 ahate eta Biz- 
kaian, Oiartzunen, Behobian 
eta hor bama ditugun gran- 
jen artean 120.000 ahate 
ingum. Kilotarapasatuz, ia- 
ia 600.000 kilo. 
ttip i-tta p a . Arrakasta ho- 
nen klahea zertan dagoela 
ikusten duzu?
P. M artikorena . Produkzio 
prozesu osoa bertatik kon- 
trolatzean eta asuntoa ttiki- 
ttikitik hartu eta sobera en- 
bergaduran sartu gabe eman 
ditugula pausuak. Lehenik 
Arantzako haztegia, gero 
Ibardinen fabrika ttiki bat 
eta 1991ean Berako fabrika 
honetaraetorri... Gauregun 
sanitate kontrolak eta ber-

«Merkatua goiti 
doaie eta ditugun 

prebisioen 
arabera, oraindik 

urte batzuz 
bederen goiti 

joanen & »

tzelakoak aunitzez ere 
hobekiago ditugu hemen eta 
ongi ari gara lanean. 
ttip i-ttap a . Banaketa zuek 
egiten duzue zuzenean?
P. M artiko ren a . Norma- 
lean hiriburu bakoitzean 
bada banatzaile bat. Bana- 
tzaileokin hartu eman arras 
estua segitzen dugu, baldin 
eta noizbait baten batek 
uzten badu, jakiteko nor di- 
ren gure klienteak. 
ttip i-ttap a . Etorkizun hur- 
hilerako ha al duzue proiek- 
tu berriren bat buruan?
P. M artiko ren a . Ba Aran- 
tzako hiltegia kendu eta 
Beran jartzea eta produktu 
berriren batzuk ere ateriko 
dire bainan... azken finean, 
lehen erran dudan bezala, 
ditugun produktuan merka- 
tuan ongi kontsolidatzea 
izanen da gure apostua.

Joxemanuel IRIGOIEN
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M erkatuttikiA
E t x e b i z i t z a k

• Beran pisua salgai 
Kanttonberrin. S  630485.

• Lesakan pisua eta 200 
m^tako bajera salgai. Leku 
industriala. Nahi izanez gero 
guztia edo bertzenaz zatika. 
S  637872.

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

• Baserria alokatuko 
genuke, bizitzeko prestatua, 
ura, baratza eta zeramika 
tailer bat jartzeko tokia izan 
dezala. Bitartekaririk gabe. 
S  450769.

• Pisu bat alokatzen da 
Beran. S  631218.

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

• 200 belar fardo salgai. 
S  615124.

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

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

• Bainuko manpara is- 
piluekin salgai 25.(X)0 pz- 
tatan (1,40 x 0,70). Egoera 
onean. S  943-611721.

• Artzai-txakurra, ahal 
baldin bada arra, erosiko

nuke. ®  945-162905 edo 
945-221205 (Iñaki).

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

• Pekines arrazako bi 
txakur salgai. S  631218.

• Kitarra ‘Ibanaz’ ma- 
leta eta pedalakin salgai
40.000 pztatan. Kablea eta 
zinturona oparitzat. S  
581039.

• Mendi motoa Bultaco 
Serpasalgai. S  943620317.

• Kawasaki KLR-650 
Trail motoa salgai 350.000 
pezetatan. Urria bitarteko 
aseguroa. S  631034.

• Erremolke bat estre- 
natu gabea salgai, prezio 
onean. S  635167.

• Talbot Horizon ko- 
txea, motor berriarekin sal- 
gai. S  510404.

• Eskiak eta botak (43a) 
salgai, estreinatu gabeak. 
Prezio interesgaria. S  
514081.

D e n e t a r i k
• Lesakako iñauterietan 

urrezko kate eta lauburu bat 
galdu ziren Zialdo inguruan. 
Aurkitu badituzu deitu 
450434 ®ra.

• Lesaka edo Beran 
perla txurizko pultsera gal- 
du dut. Deitu mesedez ®  
637095. Eskerrik asko.

• Etxalarren argazki- 
makina bat aurkitu da. Bere 
jabeak telefono honetara dei 
dezala: S  635041.

• Lesakako Zialdon 
iñauterietan erlojua galdu 
nuen. ®  451577

H a r r e m a n a k

• Urdazubiko Begoña 
J.rentzat, zorionak zure ur- 
tebetetzearengandik eta ongi 
pasa. Zure lagunak.

• Etxalarko Ana Mariri: 
zorionak zure 17. urtebete- 
tzean beie baten partez

• Elizondoko Maria 
Belateri, ahazten ez zaituen 
muxugarri batek 101 urte- 
tara irits zaitezen opa dizu. 
Zorionak!! Txus.

• Irlandan dauden Bea- 
triz, Imaeta Uxueri. Ingeles 
asko ikasi eta euskara ez 
ahaztu. Leitzako lagun bat.

• Zubietako Joanes Eli-

zalderi zorionak bere urte- 
betetze egunean (otsailak 
18). Lagun baten partetik.

• Leitzako Igorreri 10. 
urtebetetzean (otsailak 11) 
eta bere lehengusu Josuri 2. 
urtebetetzean (otsailak 7) 
zorionak. Jon, Iñigo eta Jo- 
sebaren partez.

• Olabideko Martin 
Arizaleta, Urdazubiko Xa- 
bier Iriarte eta Sarako Este- 
fan Barneixeri zorionak. 
Zure laguna Mattin.

• Urdazubiko Miren 
S.rentzat, zorionak zure ur- 
tebetetzearengandik eta ongi 
pasa. Zure lagunak.

• Iturengo Mariarentzat: 
zorionak zure 15. urtebete- 
tzeagatik (otsailak 25). Zure 
Doneztebeko laguna.

• Narbarteko Ana 
O.rentzat: zorionak zure ur- 
tebetetze egunean. Zure la- 
gun baten partez.

• Zugarramurdiko 
Koro Irazokiri zorionak be- 
rriro ama izateagatik. Muxu 
haundi bat. Margari.

• Sunbillako Maribeli 
zorionak bere urtebetetzean. 
Ea noiz ekartzen duzun 
Onddoz betetako piper ka- 
zulkada bat. Goizuetako 
“autentikoen” partetik.

n n
ORRIALDE HONETAKO IRAGARKIAK DEBALDEKOAK 

DIRA. TESTUA IDATZI ETA IGORRI GURE BULEGOETARA 
EDO TELEEONOZ DEITU.

Testua:.............. ............ ........ .............................. ......

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

ttipi-ttapa ZEURE ETXEAN DEBALDE 
HARTU NAHI BADUZU, EMAN ZURE IZENA!!

IZEN-DEITURAK................................ -....... -............

HELBIDEA

HERRIA........................................Tfhoa:

J  L
ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1, 31780 BERA Tfnoa: 631188J
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P ublizita teA ]

BAZTAN - BERA - LESAKAIKASTOLAK

BAZTANIKASTOLA @  580256 - ELIZONDO

EUSKARA eta 
EUSKAL KULTURAREN 

TRASMISIOAREN 
BULTZATZAILEA

EUSKAL ESKOLA 
BERRIAREN 

BIDEA JORRATUZ
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66 JESUSEN BIHO TZA” IKASTETXEA
^  K ristau H eziketa

^  Bortzirietan aukera bakarra: 

A etaB ereduak (azken honek

EUSKARA ETA ERDARA PAREKATUZ)

^  Jantokia: Bertan egindako jana 

^  Jolastoklak: K anpoan eta bar-

NEAN ARGITSUAK ETA ZABALAK

^  H elduenttako Euskaltegia

^  F r ANTZESA 8  URTETATIK AINTZINERA 
Legia 18 - B E R A  S  630009

KONTU BETIKOARI
BIDE BERRIAK JORRATUZ

ALMACENES ETXJLNiZ.SA
L e s a k a k o  Itu rria  a n a ia k

\ Armatru lakatua ^
+ lababoa + grifoa + ispilua 

Guztia, 28.500 pztatan 
. BEZ bame

. . .  - 4 ^

M armolezko enzim era duen 7 0  zm . armairu lakatua 
lab ab oa sartzeko m odukoa + m om om ando griferia + ispilua; 

guztia 5 9 .0 0 0  pzta B EZ  barne

artxoa: Monomando 
Griferiaren hilabetea 
%  1 5 e k o  

D E SK U E N TO A K

Juan Arana, 3 - Tfnoa eta faxa: (943) 611767 - I R U h
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