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E f i i U R i  -  L K N K f e
• SUKALDE MOBLEAK
• ATE ARRUNTAK eta 

SEGURTASUNEZKOAK
• ESKAILERAK, SOLAIRUARTEAK 

eta TEILATUAK
• OHIZKO TARIMAK eta 

FLOTANTEAK
• MOBLEAK NEURRIRA
• PARETAN SARTZEKO 

ARMARIOAK
• SUKALDE eta

ELKARTEETARAKO MAHAIAK
• KALITATE ONENEKO 

EGURREZKO LEIHOAK
• LEIHO MIXTOAK:

-Aluminioa + egurra (haritza edo sapely)

Altzate karrika, BERA •  Tfnoa: 9 4 8 -6 3 0 1  17  (Arratsaldez bakarrik)
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ELKARRIZKETA

DATUAK..............
❖ 51 urte ditu 
Donezteben 
sortutako gizon 
honek, 
hirugarren 
belaunaldi edo 
generaziokoa da 
herriko
altzarigintzan eta 
bere alabak ere 
bide hori
segitzekotan dago.

❖ Lan
desberdinetan 
aritu bada ere, 
bere burua 
altzarigintza 
sektoreko 
profesionaltzat 
hartzen du.

❖ Denbora 
librean hegaztiak 
zaintzea 
gustatzen zaio; 
usoak, eperrak, 
ahateak, 
antzarak...

❖ Honetaz gain, 
musikaria dugu 
eta hau ere 
familiatik heldu 
zaio: bere aita 
udal txistularia 
eta Doneztebeko 
bandan ezaguna 
izana da.

T E S T U A  ETA A R G A Z K IA
K a r m e l e  TOLOSA

C ip r ia n o  TELLETXEA x io a n o
«Negozioekm  profesionaltasuna 

da gauzarik garranhifsuena»
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brika honen egoerak 
garrantzi haundia du. 
Beitzela egoera onean 
gaudela uste dut. 

A l t z a r i g i n t z a n

K O N P E T E N T Z I A  
HAUNDIA D A G O ?

Bai, pixkanaka ge- 
hiago gaude zonan eta 
honetaz gain denda 
haundiak daude Iruña 
inguruan eta Gipuz-

koan, baina ausartak 
gara. Une honetan
2.000 nrko esposizioa 
dugu eta Aparanen 
bertze 800 m2 erosi di- 
tut, lokal berri honetan 
etxea dekoratzera sar- 
tuko gara, nere alaba- 
ren laguntzarekin. Gure 
estruktura erraxa da, 
familia negozioa da eta 
denok batera gaude, 
dugun guzia emateko 
prest. Denda haundiak 
berriz, azpiegitura 
haundia behar dute, 
langileak, argia eta de- 
korazioa ordaindu... 
horrek produktua 
garestitu egiten du.

B e r tiz  M e r k a t a -
RIEN ELK A R TE A N  
ASOZIATUA ZAUD E. 
N o l a  IKUSTEN DUZU 
EGIN NAHI DEN LANA?

Ez dute miraririk 
eginen, bainan zona- 
rako positiboa izaten 
ahal dela uste dut, eirate 
baterako, orain atera 
berri den gida oso in- 
teresgarria da, honela 
herriko nahiz kanpoko 
bezeroak ikusten dute 
zein komertzio mota 
dagoen hemen. Dena 
dela elkarteko partai- 
deen artean badago aski 
ideia interesgarririk eta 
denborak erranen du.

N o l a  i k u s t e n

DUZU ZO N AKO  K O -  
MERTZIOEN EGOERA?

Ongi dagoela uste 
dut. Sektore guzietan 
zaila dago baina aurre 
egin behar zaio egoe- 
rari, jendea izutu eta ez 
da ausartzen aurrera 
egitera.

Altzarigintza ongi 
dabil aurten, iaz ma- 
kurragoa izan zen. 
Orokorrean ere ongi 
ikusten dut egoera, 
baina toki guztietan 
erraten da gaizki da- 
goela eta kejatzera 
ohitu gara. Hemen 
etxeak eta kotxeak ero- 
si eta langileak or- 
daintzen direla ikusten 
da eta arazo larririk ez 
dagoela. Halere, denda 
berri pila ireki dira eta 
norbaitek huts eginen 
du. Bada jendea nego- 
zio bat irekitzen duena 
profesionala izan gabe. 
Kontua ez da esposizio 
polita edukitzea eta 
saltzea, jakin behar da 
non dauden fabrikak, 
hornitzaileonakbilatu, 
negozioetan erne eta 
bizia izan behar da. 
Negoziotan profesio- 
naltasuna da gauzarik 
garrantzitsuena.

E t a  l a n  e g o e r a ?
Dudarik gabe Le- 

sakako Laminazioak 
zonako motorra bezala 
funzionatzen du eta fa-

I 66 Orokorrean ongi ikusten dut 
ekonomiaren egoera, baina toki 
guzietan erraten da gaizki dagoela 
eta kejatzera ohitu gara. Ez dago 
arazo larriegirik . 99
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''Tobierno de Navarra 
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D M SO R C IO  T O R IS T IC O  
D E B E R T IZ

c o n Curso  p a r a  l a  r e a l iz a ç io n
DE ACTIVIDADES DE PROMOClON
El Consorcio Turistico de B6rtiz convoca un 
concurso para la realizacion de distintas 
actividades de promocidn aprobadas por ja  
Asambfiea General para el año 1994, en 
aplicacidn de su Plan de DesarroHb Turistico.

;a k  11 . . . _________ — ^vunfam ipni

ELGORRIAGAKO UDALA 
AYUNTAMIENTO 0 i  ftGORRIAGA

wñHW OBRAS "REPORMA POSARA. —
“*T • n‘° Pf.AVfABAJA"
mj: Concurso. , . _
• Contratadbn y ejecuddn <!e lasdjrasdel F 

l Posada Muntdpal; Bar Planta Baja .
fc Maxlmo de 5.702.458 peset

L e s a k a

»meses.

APRO BA C IO N  IN IC IAL DE 
M O D IF IC A C IO N  DE LAS 

N O R M A S  SUBSID IAR IA S DE 
PLANEAM IENTO

El Pleno de este Ayuntamientc

U D A L  P U B L I Z U A T E A :  

D I F U S I O  G U T H K O A  E I A  

G A R E S T I  O R D A I N D U A

B e r t a k o  k o m u n i k a b i -  
D EEK (T T IP I-T T A P A , X o -  

R R O XIN  ETA K A R R A P E ) 
A S K O Z  E R E  D IF U S IO  
HAUNDIAGOA IZAN AR R EN , 
UD ALEK IA BETI E G U N E - 
ROKOETARA JO TZEN DUTE 
EUREN PU BLIZITATEA A R - 
G ITAR ATZEKO  O R D U AN .

T  ESTUA
JOXEMANUEL IRIGOIEN

Udalek bide desberdinak erabiltzen 
dituzte euren agindu eta erabakiak 
publizitatzerakoan.
Aspaldiko sistema dute, herriko zenbait 
lekutan noizean behin bando-paperak 
jartzea.
Gaur egun ordea, mass-medien 
intzidentzia soziala areagotu denetik, 
gero eta gehiago baliatzen dira 
hauetako media batzuetaz. Egunkariak 
dira zehazki, publizitate hori 
herritarrengana berriak kanalizatzeko 
gehienetan aukeratzen diren bideak, 
nahiz eta etjunkari hauek bertako 
komunikabideak baino aunitzez ere 
difusio ttikiagoa izan.
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agusiki hiru ira- 
garki mota za- 
baltzeko jotzen 
dute gure es- 
kualdekoudalek 
prentsara. 
Batetik «Lurzo- 

ruaren Legea»rekin zeriku- 
sia duten aferak publizitatze- 
ko; gehienetan Arau Subsi- 
diarioen behin behineko edo 
behin betiko onarpenak pu- 
blizitatzeko edo baita be- 
rauetan nolabaiteko aldakun- 
tzak egiten direnean ere. 
Lurzoruen Desjabetze Pro- 
zesuak ere atal honetan sar- 
tzen dira. Azpimarratzekoa

da kaso hauetan, zentzuzkoa 
dela publizitatzen den gai ho- 
rretaz batez ere herritarrak 
entera daitezela, bertakoak 
alegia, izan ere espediente 
guzti hauek epe jakin batez 
jendeaurrean uzten baitira 
udal horretako herritarrek 
nahi dituzten alegazioak tra- 
mitatzeko.
Bigarrenik «kontratuak eta 
subastak» publizitatzeko. 
Atal honetan sartzen dira 
udalek publikoki egiten di- 
tuzten era guztietako kontra- 
tuak (obrak, erosketak...) eta 
baita subastak ere (oihan- 
enkanteak, ondasun pu-



blikoen salmentak...), etahi- 
rugarrenik, «Lanpostu deial- 
diak»daude. Bi kasohauetan 
ere guztiz garrantzitsua da 
batez ere herrikoak udalak 
egiten duen eskaintzaz infor- 
matuak egotea.
Hiru alornagusihauetazgain, 
interes puntualeko bertze 
zenbait iragarki ere ikusten 
dira batzutan han-hemenka. 
D if u s io  g u t x i  e t a

GARESTI ORDAINDUZ
Edo Diario de Navarra, edo 
Diario V asco, edo Egin edota 
Egunkariadiragureinguruko 
udalek euren iragarkiak za- 
baltzeko gehienetan hauta- 
tzen dituzten hedabideak. 
Komunikabide hauek, 
bakoitza bere aldetik, gure 
eskualdean dituzten za- 
balkunde kopuruak kontutan 
harturik (ikus ondoko 
koadroa), eta infonnatu nahi 
den populazioa batez ere ber- 
takoa dela ahaztu gabe, ira- 
garki lioriek herrikoengan 
benetan difusio edo inpakto 
ttikia lortzen dutela baiezta- 
tzen ahal da zalantzarik gabe. 
Honekin batera, egunkari 
horien publizitate-tarifak es- 
kualdean bertan argitaratzen 
denprentsaetadaudenirratiek 
eskeintzen dituzten tarifekin 
konparatzen baditugu, aipatu 
iragarkiak, duten inpakto- 
rako, benetan garesti ordain- 
duak daudela ere baieztatzen 
ahal da.
Hau da, eskualdeko hedabi- 
deekeskeintzenduten inpakto 
kostea aunitzez ere hobea da 
bertzeekin konparatuz. 
O r d u a n ,  z e r g a t i k  e z

PUBLIZITATU BERTAKO  
KOM UNIKABIDEETAN?
Aurretik errandakoa kontu- 
tan hartuz, zaila da zentzuzko 
erantzunik aurkitzea. Lege 
desberdinek zein udal iragar- 
ki bidali behar den prentsara 
aipatzen dutenean, badirudi, 
herri-komunikabideen pre- 
sentziaz eta berauek duten 
difusio masiboaz ahaztu egi- 
ten direla, eta udalek, orain 
arte ikusitakoaren arabera, 
badirudi ez diotela kaso ge- 
hiegirik egiten difusio kon- 
tuei. ■
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Saltoki eta  

p o sta  

ze rh itzu tik  

lortu tako  

d a tu e n  

arabera

D A T U  ITU R R IA K : S a lto k ia k  e ta  P o s ta  Z e rb itz u a

| |  ('] 'Baztanao) herri auzietako kopuruak batera emanak daude, korreoz hartzen direnak barne.
11 j2) Malerreka eta Bertizaranako herri guzietako kopuruak batera daude, Doneztebe, Ituren eta Sunbilla izan ezik, 
i |  korreoz hrartzen direnak barne.

136. zbk. •  94-VI-I6 •  ttip i-ttapa 5



ttipi-ttapa
—  n m  m  m i i i n —

Lege Gordailua: NA-1324/85 
Frankeo Itundua: 34/79 

T irada: 5 .8 0 0  ale

A rgitaratzailea: t t i p i - t t a p a  k e  

H e r r ik o  E t x e k o  P l a z a , 1 
31780 BERA 

T f n o a . :  63 11 88 
F a x a : 63 12 91

Zuzendaria: Joxemanuel Iri- 
goien. Publizitatea: Miren Kar- 
mele Tolosa. Erredakzioa: Ai- 
lor Arozena, Joxemanuel Iri- 
goien. Erredakzio taldea: Pe- 
lo Apezetxea, Juainas Paul, 
Kristina Boan, Bittori Telletxea. 
Berriemaileak: Joseba Azpi- 
roz, Esteban Arozena, Juana 
Mari Saizar, Ainhoa Mutuberria, 
Iban Isasi, Txema Aldabe, Pello 
Etxegia, Txema Urroz, Patxi 
Otxandorena, Daniel Martirena, 
Ixabel Maia, Josune Etxebeste, 
Pablo Mendiburu, Joseba Iga- 
rabide, Alizia Olaizola, Margari 
Etxenike, Koro Irazoki, Mixel 
Serendiain, Jacqueline, Marta 
Iturria, Oskar Txoperena, Al- 
oerto Sansiñena, Pello Apeze- 
txea, Aitor Arozena, Kristina 
Boan. Kolaboratzaileak: EHNE 
Nafarroa, Patxi Lasa, Josetxo 
Susperregi.

Inprimategia: Gertu (Oñati).

ttip i-tta p a k  ez du bere gain har- 
tzen derrigorrez, aldizkarian 
adierazitako erranen eta eritzien 
erantzukizunik

Erakunde Laguntzaileak:
Bera, Leitza, Goizueta, Areso, 
3aztan, Urdazubi, Zugarramur- 
di eta Sarako udalak, Bor- 
:zirietako Euskara Mankomuni- 
tatea, Malerrekako Zerbitzu 
Mankomunitatea...

Aldizkari honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du

IRITZIA
▼▼▼▼▼▼▼▼▼

GAURKOTASUNEKO GAIA

Gcirtzain eta Doneztebeko gertaeren tratamendua prentsan
Komertziala ez bada 
ere, errespetoa beti 
mesedegarria da

4 1
Zarbo IBARROLA 
DVko berriemailea

V Ez dut inola ere
epaitu nahi 
bertze egunka-

riek azken gertaerei eman 
dieten tratamendua, bainan 
argitu nahi nuke zein izan 
den gure komunikabidearen 
jokabidea. Jabetzen naiz, ha- 
lere, holako garrantzia duten 
gertaeratan, kazetarion nahi- 
taezko betebeharra dela ger- 
tatutakoaren berri ematea 
gure ohizko irakurleei, bai- 
nan jakina, objetiboki infor- 
matuz. Honek, nire ustez, ez 
luke kaltetu behar nire 
informatzaile lana, zenbai- 
tzutan baieztatzen ahal ez di- 
tudan hainbat datu aipatu 
gabe utzi behar baditut ere. 
Informazioa ikuspegi hone- 
tatik begiratuz, beharbada ez 
da komertziala izanen, bai- 
nan errespetoa mesedegarria 
da, batez ere errespetoz jo- 
katzen duenarentzat. 
Idazten dudanean ezin dut 
ahaztu jendea hezur-mamiz- 
koa dela, eta bere izen ona, 
neurri batean, gure esku da- 
goela. Azken finean, erres- 
peto eta zuhurtasun kontua 
da.

Egunkari batzuk 
morboaz baliatu dira 
gehiago saltzeko

Begoña ALBERRO 
Gizarte Laguntzailea

Egia edo gezurra izan, 
pertsona horiek 
betirako markatuak

Karmele T010SA 
TnpuTAPAko publizista

Egunkari batzu- 
tan azken ger- 
taera hauek na- 

hiko gogor, arin eta 
izugarrizko morboarekin 
tratatu direla uste dut. Argi 
dago telebistan orain dauden 
programa batzuk morbo 
haundia sortarazten dutela 
jendearengan, eta nolabait 
ere, zoritxarrez, horretaz ba- 
liatzen dira egunkari batzuk 
ere gehiago saltzeko. 
Bertzeen sufrimenduaz ba- 
liatzea negozioa egiteko ez 
da batere etikoa nere ustez. 
Azkeneko asteotako geitae- 
rekin horrela gertatu da, eta 
eman den informazioa eta 
argazkiak, dena borobildua, 
morboz beteak egon dira. 
Egunkarien helburua infor- 
mazioa hutsa ematea izan 
beharko luke, pertsonen in- 
timitatea errespetatuz, epai- 
tu gabe eta epaiketarik sor- 
tarazi gabe.

Berria soil- 
soilik ematea 
nahikoa zen, 

“mmorologiaz”, iaidimenez 
eta argazkiz landu gabe. Ja- 
kin, badakigu zergatik egiten 
diren hoirela, diaiaren tmk, 
pertsonak kontutan hartu 
gabe. Grabeago imditzen zait 
oraindik, gertaera horiek in- 
gum berezi batean eman di- 
relako, hau da, heai ttikie- 
tan, jende guzia ezaguna den 
toki batean, pertsona horiek 
egin edo ez egin, egia edo 
gezurra izan. markatuta ego- 
nen dira bere bizi guzirako. 
Doneztebeko kasuan ger- 
taera bera juzgatu gabe, 
eneflexio ttiki bat: zer gerta- 
tuko litzateke bertze gizo- 
nezko bat jarri beharrean, 
emakumezkoa balitz? Oihar- 
tzun berdina izanen zuen 
berriak? Kuartelera joanez 
gero "ukitu" batzuk salatzera 
kasu berdina eginen zidaten? 
Horrelako kasuak behatzez 
ibiltzen diren neskak zihu- 
rrenik batek baino gehiagok 
jasan izanen dituzte baina 
noski ez dira salatzen.
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BOT/A BERTSOA IRAKURLEAK M IN T Z O

IRITZIA

Scm J u a n  
s u a k

Gema ALEMAN
Baztango Bertso Eskolakoa 

Neurrio: Hamarreko haundia

Juan izeneko g izon  bat bizi 
omen zen garai hatean 
bizi izan zen denbora hartan 
ongiportatu zeneian 
saindu izena ja rri zioten 
ongiaren izenean  
eta ordutik. besta batgehio 
bor Sanjuanen omenean.

Azkar Sanjuanak badatozela 
egunak ganez aurrera 
paper ta kartoi zaharrak bildu 
errebistekin batem  
ta gero denak joanen  gara 
egurpila bat biltzera 
San Juan bezperan sua piztuta 
denak bertan saltatzera.

Gaur ni, bihar zu 
izan zaitezke
Zoritxarrez, maiz gertatzen 
den zerbait kontatuko dut. 
Kasu hontan, maiatzaren 
6an, ortzirala, gaueko 
12,30etan, Elizondoko os- 
tatu batean, hogeita hamar 
jende ikusi eta bizi izan gi- 
nuena hain zuzen. Musika 
giroan, pote bat hartu bitar- 
tean solasean ginauden. 
Bapatean, modu zakarrean 
eta sekulako oihuak eginez, 
berdezjantzitakozazpi sar- 
tu ziren: “Guardia Civil, 
apagar la musica y todos 
contra la pared!!!” oihuka- 
tuz. Hasieran guztia txan- 
txetan zelakoan denak ha- 
rrituta gelditu ginen, baina 
gero ere, dena egiz gerta- 
tzen ari zela konturatzeko 
aukera izan ginuen. Osta- 
tuko jabeek, ahalegin guz- 
tiak egin zituzten gertaera 
galerazteko, baina dena al- 
ferrik! Haietatik bi ostatu 
barneraino sartu ziren, lin- 
terna batekin xoko guziak 
miatuz. Bertze batek, ka- 
txeoari ekin zion, eta nola 
gainera! Haien gorroto aur- 
pegiak eta irriz eginiko ko- 
mentarioek dena adieraz- 
ten zuten. Ixiltasunean 
murgilduta, tentsioz bete- 
tako giro hartan, inpoten- 
tzia zen egoeraren jabe. Zer 
egin holakotan? Gertaera

hauen aitzinean ez gaitezke 
trankil gelditu, deus pasatu 
ez balitz bezala. Zer puntu- 
taraino ailegatzen da haiek 
duten poterea? Zein modu- 
tan erabiltzen dute?
Gaur katxeoa eta bihar? 
Gaur ni, bihar zu izan zai- 
tezke.

Irantzu. E lizondo.
ENA,- 33.444.502

Erle-kaxak salgai
Leitzako Lanbide Eskolako 
REMeko 1. mailako ikasleak 
kaxa batzukegiten aritu gara 
teknologiako tailerretan. 
Hasieran ez genekien ezer 
ere ez erleetaz, baina le- 
henengo liburuetan infor- 
matu ginen eta ondoren hi- 
tzaldi bat izan genuen er- 
leetaz Leitzako Jose Bul- 
dainekin. Txarlaren ondo- 
ren erleen kaxak egiten hasi 
ginen. Hasieran nahiko 
arraro egiten zitzaigun 
neskei taladro, destornila- 
dore, tornilo, etab... erabil- 
tzea. Baina azkenean er- 
leen kaxak ongi atera zaiz- 
kigu. Herrian zehardauden 
kartelak ikusi dituzuelakoan 
gaude, Karrape irratitik ere 
esangodute.Gurehelburua 
erleetaz eta erleen kaxak 
egiten jakitea zen eta hori 
lortu dugu. Orain erle kaxak 
saltzera atera ditugu eta 
konpromezurik gabe gon-

bidatzen zaituztegu guk 
egindako erle kaxak ikuste- 
ra eta ea erostera anima- 
tzen zareten, prezio inte- 
resgarrian baitaude.
Erle kaxak saltzea lortzen 
badugu, diru horrekin afari 
bat edo zerbait egiteko as- 
motan gabiltza. Hau jakin- 
da pentsatzen dugu etorriko 
zaretela! Itxoitendaude! Eta 
hotsegin nahi baduzue deitu 
510280 telefonora.

Leitzako L.H. eskolako 
REMeKO 1. MAILAKO IKASLEAK 

E ider SAGASTIBELTZA 
M aite ALDUNTZIN 
G orka ARRETXEA

Sarrallako sutea
Lainope Ingurugiro taldeko- 
ok, gure gaitzespena eta 
salaketa agertu nahi dugu 
herritar guzien aitzinean, 
joan den apirilaren 29an, 
Berako Sarrallako dermio- 
an Goardia Zibilek, tiro- 
praktiken ondorioz eragin 
zuten sutea dela eta. Bixtan 
da, aipatutako sute horrek, 
kalte larriak sortu dituela 
inguru horretan eta harri- 
garria iduritzen zaigu ger- 
takizunaren inguruan eman 
den ixiltasuna edo estali- 
nahia. Horrexegatik, he- 
mendik aitzina, horrelako 
gertakizunek oihartzun za- 
balagoaizateaesperodugu.

Berako Lainope 
Ingurugiro taldea

A R T E K A R I

T A I D E A

ARTEKARITZA EKONOMIKOA ETA LABORALA 

LESAKA:
• Asteazkenero. goizeko 10etatik arratsaldeko 6etara. 
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 637404

IRUÑEA:
• Bulego Zentra.lean: ARTEKARI S.L, Tfnoa: 17 55 40 

Non: Rioja Etorbndea 6, Atzekaldea Behean.

Langile Autonomoak 
^  Nekazariak eta mendi langileak 
^  Nominak eta Aseguro Sozialak 
^  Lan-kontratutarako laguntzak 
^  Enpresa berri ezberdinen sortzea 
^  Diru-laguntza ezberdinak 
^  Kontabilitateak 
^  IVA eta IRPF 
^  Errenta aitorpenak 
^  Elbarritasun eta jubilazio espedienteak 
^  Bideragarritasun planak eta aurrekontuak
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IRITZIA

IPRENTSATIK BILDUTAKOAK 1 I  GALDERA LABUR

Egin 94-VI-3

«Leitzan 115 baseiri 
daude bataz beste eta 
75 karobi errez 
izango ziren lehen 
eta baziren baserriak, 
bi zituztenak».
Joxe SAGASTIBELTZA 
Leitzoko karegilea 
Egin 94-VI-3

«Iaz Igor Elortza izan 
genuen Euskalerriko 
eskolarteko txapel- 
dun, eta nor ohartu

zen ordea? Txapelke- 
ta honek. ez du deus 
laguntzen».
Xabier SILVEIRA
Lesakako bertsolaria 
Argia 94-VI-5 
«Gaur egungo 
telefono edo faxa  zen 
garai batean tobera, 
informazioa pasatze- 
ko sistema on bat».
Dionisio MUJIKA
Lesakako tobera joiea 
Egunkaria 94-VI-8

♦  Gehien gustatzen zaizun musika?
❖  Euskal musika.
♦  Goizaldean dantzan edo bertso 

kantari?
❖ Lagunekin punttuka aritu.
♦  Bizio bat?
❖  Lagunekin ateratzea.
♦  Irakurtzen duzu komunean?
❖ Ez.
♦  Zer aldatuko zenuke Lesakan?
❖ Futbol zelai berria behar beharrezkoa da.
♦  Sanferminetan, nori ez zenion 

arkua eginen?
❖ Politiko batzuri.
♦  Zubigainekoa dantzatu edo Gure 

Txokoari irabazi?
❖ Udan Zubigainekoa eta neguan haiekeri 
irabazi.

♦  Datorren urtean Beti Gazte Preferenten mantenduko da?
❖ Seguro baietz.
♦  Partidu aitzinetik, spaguettiak edo xerra eder bat?
❖ Spaguettiak.
♦  Txuleta bat jaterakoan kolesterolean pentsatzen duzu?
❖ Orain bai. Analisiak egin eta altu xamarra omen dut.
♦  Gosaltzeko Cola-Cao edo arraultzea txistorrekin?
❖ Cola-Cao egunero.

Endika MENDEGIA
Lesakako harakina, dantzaria 

eta Beti Gazteko jokalaria

_________________________ ________________________
BOTXO

GRUPO (^Br) ZURICH ostatua
A S E G U R O  O R O K O R R A K Tfnoa.: 63 00 52

®  631076 • BERA Itzea, 4 - BERA - Tfnoa.: 63 07 63 Zalain  auzoa, BERA

SAROBE
okindegia

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

O K A N t

Haragi, janari-izoztu, enbutido, jo g u rt...

Kanttonberri 4, Tfnoa: 63 00 18 - BERA

z m B /D M /c ,z m £ /Z E m fA /Z M W iA r m m /c

BIDAI
AGENTZIA

G.A.T. 2.015

E R R O
B I D fi I fi K

X HERRIAK 
X MENDIAK 
X TURISMOA 
X TREKING eta
BIDAIALTERNATIBOAK

A'DUALMp. XPUZEA, 5 
K  943 - 615177 

S  943 - 6194S9 
551X943 - 619517 

20.300 lKOJOi.

Errefreskoak, Ura, Ardoak, Likorrak, Txanpaina
Tfnoa: 63 10 27 • BERA
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HERRIZ HERRI

Goardia Zibilak Josu Unsion 
atxilotu zuen eta Joxelu 
Telletxearen etxea miatu
Unsionek tratu txarrak salatu ditu

K r is t in a  B O A N

Ekainaren 3an 
Goardia Zibila Josu 
Unsionen etxean sartu 
zen goizaldeko ordu 
batak aldera. Etxea 
miatu ondotik atxilotua 
eraman zuten. Astele- 
hen goizean (ekainak 
6) Madrileko Entzute- 
gi Nazionaletik pasa 
ondotik, gartzeleratua 
izan da. Bere aboka- 
tuaren enanetan, «Jo- 
suk bazuen tratu txa- 
rren seinalerik».

Astelehen goiz ho- 
rretan ere, Joxelu Te- 
lletxearen gurasoen 
etxea goitik beheiti 
miatu zuten emaku- 
mezko agenteek, ber- 
tan zeuden bitartean 
gurasoak gogorki me- 
hatxatuz. Gau horretan 
bertan berepisukoatea 
hautsi eta arakatu zu- 
ten. Geroztik prezinta- 
turik dago pisua.

Atxiloketa hauek 
direla eta, aste guzian 
barrena burutu dira sa- 
laketa ekintzak, kon- 
tzentrazio eta manifes- 
tazioak. Larunbatean

Aste osoan elkartasun ekintzak burutu ziren Beran
Jon eta Iñaki Irazoki Euskal 
Herriko Txistulari 
Txapelketaren irabazleak

Josu Unsionek tortu- 
rak salatu ditu

zonalde mailako mani- 
festazioa antolatu zen 
Beran gaueko 9etan.

Iñaki eta Jon Irazo- 
ki, 14 eta 16 urteko 
gazteak maiatzaren 
28an parte hartu zuten 
Euskadiko Txistulari 
txapelketako finaler- 
dian. Bi lehengusuek 
ekainaren 5ean Gastei- 
zen ospatu zen finale- 
rako txartela eskuratu 
zuten, 16 urte baino 
gazteagokoen mailan. 
Iñakik ‘San Juan’ ize-

neko dantza nahasketa 
jo zuen eta Jonek be- 
rriz, ‘Eztai dantza’ 
deituriko bertze euskal 
dantza nahasketa es- 
keini zuen.

Iñakik lehenbiziko 
saria eskuratu du 
(50.000 pezeta) eta Jo- 
nek hirugarrena 
(20.000 pezeta).

Irakasle gisa Amaia 
Iza donostiarra dute.

j»> Margo 
: Erakuskela

Ekainaren 24a bi- 
tarte Joseba Pereira- 
ren margo lanak 
ikusgai egonen dira 
Kultur Etxean.

♦> Piszina
Uda honetarako bo- 
noak Herriko Etxean 
daude salgai. 7-10 
urtekoek 645 ptatan, 
I0-16koek 1.520tan 
eta 16tik goitikoak 
3.810tan.

♦> Bestetako 
programaren azale- 
rako argazki lehia- 
keta martxan dago. 
Lanak hilabete bu- 
kaera baino lehen 
aurkeztu behar dira.

*> Musika 
kontzertua
Musika Eskolak 
ikasturtearen akabe- 
ran antolatzen duen 
kontzertua ekaina- 
ren 18an izanen da. 
Bertzalde, hurrengo 
ikasturterako aurre- 
matrikulazio epea 
zabalik dago.

♦> Lartzin mendia
Eskalatzeko gune 
bat Peña Ratan pa- 
ratu zutela idatzi 
genuen azken alean, 
baina irakurle batek 
mendi horren be- 
rezko izena Lartzin 
dela erran digu.

ZALAIN JATETXEA
Eguneko menua eta karta

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain auzoa, Tfnoa: 63 11 06 BERA

^ I ^ A R M U A ttipi-ttapa
4 ^ Q > J a t e t x e a

Zugarramurdiko karretera 3. Km 
Tfnoa.: 59 9131- URDAZUBI

5 .7 0 0  
2 0 . 0 0 0

ZIZKA OSTATUA JOSEM A RAMOS
M artxa  e ta  m o zko r s a lts a

Altzate 28 - BERA

Z o l a k  a k u t x i l a t u  e t a  
b a m i z a t z e n  d i t t u t

© 631342B ER A  • ©  637172 LESAKA
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1 I Z  HERR

Beli Gazte elkarlearen egoHza berria 
igandean inauguraluko da
Goizean, himnoa joko dute herriko musika talde ezberdinek eta herri 
bazkaria izanen da Kasino jatetxean

Txo ko -T xik i sariak banatu d ira  Arg k a r m e l e

A itor AROZENA
Beti Gazte elkarteak 

Alondigan duen egoi- 
tza berriaren inaugura- 
zio ofiziala igande ho- 
netan eginen da. Goi- 
zean, txistulari, akor- 
deolari eta musika ban- 
dak karrikaz karrika 
ibiliko dira, Beti Gaz- 
teko hintnoa joaz. Mu- 
sika Feliciano Beobi- 
dek egina da eta mol- 
daketak Joaquin Sil- 
guerorenak. Hildako 
bazkideen aldeko me- 
zaren ondotik aurres- 
kua dantzatuko du En- 
dika Mendegiak egoi- 
tzaatarian, bertsolariak 
arituko dira eta Mano- 
lo Arozenak prestatu- 
tako Ietrarekin abesba- 
tzak himnoa kantatuko 
du. Musika bandaren 
ekitaldia izanen da eta 
elkartearen trofeo eta 
argazkien erakusketa 
ere ikusgai egonen da. 
Ondoren, hem bazkaria 
ospatuko da Kasinon. 
Bazkalondoren, aur- 
tengo kirol sariak ba- 
natuko dira. Azkenik, 
txarangak bere saioa 
eskeiniko du.

Tantirumairu ikas- 
tolak antolatutako 
‘T xoko-T xiki ’ ipuin eta 
bertso-paper lehiaketen 
sariak banatu dira. 
Ipuinetan hiru maila

egin dira. Lehenbi- 
zikoan Irantzu Pastor 
izan da irabazlea, biga- 
rrenean Urtzi Iraizoz 
eta hirugarrenean 
Alaitz Rekondo. Ber-

tsoetan, Maite Bidartek 
irabazi du lehenbiziko 
mailan eta Alaitz Re- 
kondok bigarrenean. 
Gainerako sarituak ere 
argazkian ageri dira.

Beñardo lantzi 
eta Carmelo 
Iturria udaltzai- 
nak ekainaren 
hasieratik 
lanean ari dira. 
Hiru hilabetez 
praktiketan aritu 
ondotik ofizialki 
izendatuko 
dituzte.

Arg.: Aitor

j* Sokatira
i taldeko hamabi mu- 
j til Estatu Batuetako 
I Elko hirira joanen 
j diraekainaren 20an, 
j bertan zenbait era- 
; kustaldi egiteko. 
j Nafarroako 680 eta 
j 640 kiloko txapelak 
j irabazi ondotik sari 
j polita izanen da, bi 
j astezegonenbaitira.
i* Jesus M- Calvo
j korrikalariak Pari- 
j seko kamareroen 
j laisterketan parte 
j hartuko du ekaina- 
j ren I9an. 8,5 kilo- 
; metroko proba ho- 
j netan, Europa gu- 
j ziko kirolariek parte 
j hartuko dute. Duela 
j pare bat aste Donos- 
j tiakoa irabazi zuen. 
:»:♦ Xabier Silveira 
; bertsolariak Euska- 
j letriko eskolarteko 
j txapela eskuratu 
j zuen, ekainaren 3an 
j Urruñan egindako 
j finalean. Bere on- 
: dotik Maddalen Lu- 
: janbio gelditu zen.

0 3 T A T U A
Legarrea -  LESAKA Otsango auzoa, Tfnoak: 627503 / 627519 - LESAKA

K O X K O N T A S fiÇ ia

OSTñTUñ
LESAKA

ARRATZUBI
ardotegia

Tfnoa.: 63 72 79 
Bittiria karrika - LESAKA
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Igerilekuen eslreina 
eriruaren 18an
Azken lanak bukatzen ari dira

Pello eta A lberto

Eriruaren 18an, la- 
runbata, eguerdiko 
12,30etan, zabalduko 
dituzte beren ateak ige- 
rileku berriek, eta Iru- 
ñetik agintari batzuk 
bertaratzea espero da. 
Hurrengo egunean, 
igandea, jende guzia- 
rentzat irekiak egonen 
dira piszinak, herrita- 
rrek ikusi ahal ditzaten.
Jubilatuen
eguna
Giro goxoak lagun 

egin zien jubilatuei 
maiatzaren 15ean be- 
ren eguna ospatze- 
rakoan, tenperatura ona 
eguraldiaren aldetiketa 
elkarren arteko adiski- 
de giroa, bazkariak eta 
dantzaldiak indartu 
zuena, seguro, bertze 
baterakoere. Aintzine- 
tik txistulari eta dan- 
tzarien omenaldia ere

Dantzariak erdian direnean, soinulariak bazterrean gelditzen dira

eskeini zitzaien, hil- 
dako elkartekideen al- 
deko meza ondotik.
Bidaiak
Beitze lauherrietako 

haurrekin batera, 
maiatzaren 30-31 eta 
ekainaren la itsas baz-

terrean egin dituzte. 
Donostian ordu batzuk 
pasa ondotik, Gi- 
puzkoako Diputazio- 
neak Orion duen ater- 
pean egin zituzten bi 
gau eta bi egun. Ingu- 
runeaz aldatzeaz gain,

Gipuzkoako Dipula- 
zioneak eskeintzen 
duen aukera probexten 
dute horrela, gi- 
puzkoarrei bezalako 
prezioak eta errazta- 
sunak ematen baitizkie 
Bidasoaldeko eskolei.

Ainhoa Arburua 
Herriari buruzko lanen 
bategitenariomenzara.
Ikasketen barnean, jen- 
darteko beharren neurke- 
ta bat egiteko erran zida- 
ten, eta nik Etxalarauke- 
ratu dut. Galdera batzuk 
egin dizkiot adin desber- 
dinetako ehun herritarri, 
ea zein diren euren ustez 
herriko beharrak, ea zer- 
bitzuak nahikoak diren... 
Unibertsitateanaproba- 
tzeko balioaz gainera 
bertze zerbaitetarako 
balioko du lan horrek? 
Emaitzak aginduko du. 
Erantzunak interesgarriak 
badira eta herriaz argibi- 
derik eskeintzen badute, 
Udalari uzten ahal diot, 
neurketan agertzen denaz 
probexteko. Jendeak bere 
iduria agertzeko izaten 
duen kezka delakoz, zai- 
lago bihurtzen da horre- 
lako lan bat.

IRUBIDE
OSTATUA

ERRETEGIA
Tfnoa.: 63 71 27 LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa Tfnoa: 63 78 26 

LESAKA

( n X ..I
|

LEN TZER IA i
M ER TZER IA
Tfnoa.: 62 75 14 81

Beheko Plaza 8, LESAKA

XATURETXEA

J A T E T X E A  
Tfnoa.: 63 70 27 LESAKA

f t l M f t T E T X E A
JATETXEA

IrlARAGI ETA AXRRAINETAN

Espezializatua

E rre se rb a k  e g itek o  d e i tu  627637  fOra 

Antoiu 26 • LESAKA

HERRIKO
OSTATUA
ETXALAR

JATETXEA
y d u J M c  ehz^c E faahvikc  

o itd tu  Aez yztetMe b&viiez

©  635290 • ETXALAR
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H I I Z

Heldu den larunbatean izanen da 
herriko abesbalzaren kontzertua
Orain dela aste pare bat su eman zioten piszina bemetako aldagelei

Oskar TXOPERENA

Igantziko abesba- 
tzak ekainaren 18an 
arratsaldeko 9etan es- 
keiniko du bere urte- 
roko kontzertua herriko 
elizan. Hamabi kanta 
abestuko dituzte guzti- 
ra eta tartean txistula- 
riek ere izanen dute 
prestatzen ari diren 
kantak eskeintzeko 
aukera. Urtero kon- 
tzertua polita izaten da 
eta aurten ez da guttia- 
go izanen.
Piszinako 
aldaaelei su 
eman zieten
Gaixtakeriahaundia 

egin dute akautzen ari 
diren piszinetako alda- 
geletan. Orain dela aste 
pare bat, igande arra- 
tsaldez, gasolinaz be- 
tetako ontzi bat bertara

Bat edo beste falta bada ere, gimnasia egin 
duen taldea dugu hau. Aurtengoz nahikoa 
omen dute Arg.: o s k a r

Ohitura denez, Ternida egunean egin zuten 
lehenengo komunioa Lourdes, Aitor, Miren 
eta Edurnek Arg.: o s k a r

6 0  milioi pezeta gostako da Igantziko 
Bentako zubi gerria egitea

eraman eta su eman 
zioten. Ondorioz, pa- 
ratu berria ziren azule- 
joak,zolaetaargi inda- 
rraren instalazioa hon- 
datuak gelditu ziren, 
egun batzutako lan be- 
rria paratuz.

Honek mesede 
haundia ekarriko zion 
egin duenari!!

Aspaldi xamar ga- 
biltza Bentako zubia- 
rekin bueltaka. Udale- 
txean daukate dagoe- 
neko informazioa. 60 
milioi pezeta gostako 
omen da, guztira 8 
metrotako zabalera

hartuko du, 6 metro 
ibilgailuentzako eta 
bazter bakoitzean me- 
tro bana jendea ibiltze- 
ko. Egiten diren zati 
beiriak bertako hairia- 
rekin estaliko dira, le- 
hengo itxura ahalik eta

gehiena gordetzeko. 
Erraten dutenez, 3 hi- 
labete iraunen ditu 
obrak eta bitartean Le- 
saka aldera doaien 
trenbidetik ibili behar- 
ko dugu, aitzinetik 
moldatu behar baitute.

•v

Itzea 3, 630786 - BERA

• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak
BERA © 630735 » IRUN © (943) 622305 bitxikeriak • opariak • eskulangintza

ESTHER ATEAK, C.B.
1 1

Zarandia 9, S  627584 - LESAKA
S  (943) 610319 - IRUN

» Parkel lloLanlea 
»* Tarima 
«* Tortxca
>» Ate Korrederoak dituzten armarioak 
* Faretan sartzeko armarioak

M M IK
- «fXT£TX£,X

KA XU LAK • GOSARIAK • BAZKARIAK
Sukalclaritzarik hoberena xokorik politenean

Gurutze Etxea - Jauregieta auzoa - Tfnoa: 635038
• ETXALAR(NAFARROA) •
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Zazpi neska-mutikok ospatu zuten 
lehenengo komunioa
Elizako erlojuak, bertzalde, sekulako ezkil-jotzeak egiten ditu gaueko 
hamabietan

Letizia, Joseba, Natalia, Julio, Daniel, Xabi eta Aintzanek lehenengo 
jaunartzea egin zuten Arg.: m a r t a

Marta ITURRIA

Ekainaren 5ean os- 
patu ziren aurtengo 
komunioak. Besta Be- 
rri egunakkoinziditzen 
zuela eta hau ere ospa- 
tu zen; halere, proze- 
sioa elizan bertan egin 
zen, eguraldiak ez bai- 
tzuen maindire txuriak 
lurrean paratzeko la- 
gundu.Zazpi haurziren 
komunioaegiten. Meza 
bukatu eta denak kon- 
tent! Gero beti bezala, 
pintxo goxoak jan ahal 
izan genituen Zahar 
Txokoan, elizak gon- 
bidatuta.
Ternida
Eguna
Maiatzaren 29an 

ospatu zen Ternida 
eguna. Urtero bezala, 
bertze lekuetatik beza- 
la, Arantzatik ere jen-

deaermitaraino igo zen. 
Halere, mendian ber- 
tan bazkaltzera ez zen 
jende aunitz animatu, 
baina gelditu zirenak 
giro edenarekin baz- 
kaldu ahal izan zuten, 
trikitilari eta guzti.

Egun horietan, zakur 
bat agertu zen herrian. 
Ternidan bertan, egun 
berean galdu zela uste 
da. Axun bere etxean 
gordetzeaz ardura har- 
tu du, Xorroxinera bi 
aldiz deitu omen du

baina inork ez du ora- 
indikerantzunikeman. 
Ea rnpi-TTAPAren bi- 
tartez iristen garen ja- 
bearengana, Axunek ez 
ezik zakurrak berak ere 
jabea agertzeko gogoa 
baitu.

Gimnasia
klaseak
Hirugarren adina- 

rentzako prestaturik 
dauden gimnasia kla- 
seak antolatuak dira 
aspaldi honetan. Le- 
hengoan, Bera eta 
Igantzikoekin batera 
eskursio bat izan zuten, 
lehenik Bertizen pasia- 
tu eta gero Doneztebe- 
ko Zahar Txokoan 
bazkaria izan zuten. 
Ederki pasatu omen 
zuten!
Elizako 
erlojua 
Kontuz ibili elizako 

erlojuarekin, azken bo- 
ladan gaizki baitabil. 
Egunez ordua ongi 
markatzen duen arren, 
gaueko 12etan hamabi 
ezkil jo beharrean be- 
rrogeitamar edo gehia- 
go jotzen hasia baita.

IRUNGO errepidea ■ 31780 BERA - Tel. 948-631317
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Kurtso bukaerako jaialdia izanen da 
ekainaren 24ean
Bertzalcle, Nafarroako Gobernuak prestatutako ‘Emakumearen 
formakuntza’ izeneko programa hasia da

IXABEL ETA JOSUNE

Ekainaren 24ean, 
aurtengo ikasturte 
bukaerako azken egu- 
nean, haurrendako 
jaialdi bat izanen da.

Bertan, poniak, ba- 
surdeak, oilarrak eta 
bakilak ikusi, harrapa- 
tu eta ibiltzeko aukera 
izanen dute.

Aipagarria da, eki- 
taldi hau antolatzeko 
dirua Eguberritan 
Olentzeroarekin lortu 
zutela haurrek beraiek.
Emakumeen
formakuntzarako
programa
‘Formacion para la 

mujer’ deritzon ema- 
kumearen formakun- 
tzarako programa bat 
prestatu du Nafarroako 
Gobernuak Sunbillako 
emakumeentzat. Ekai-

Haize errota honen bidez TB kate pribatuak hartzeko antenen argi- 
indarra lortzen da
Haize errota telebista pribatuak ikusteko
Telebista kate pri- 

batuak ikus ahal izate- 
ko haize errota bat pa- 
ratu da auzolanean. 
Errota honekin, kate 
pribatuak hartzeko

antenen argi indarra 
lortzen da.
Orain arte, Aran- 

tzako Gainkoborda 
baserritik hartzen zen 
argi indarra. Orain

herrian bertan izanen 
dugu antenak horni- 
tzeko indarra, baina 
eskerrak luzatzen diz- 
kiogu arantzatar ho- 
riei.

naren 13an hasi zen 
ikastaroa baina orain- 
dik interesatuak dauden 
guztiek Ulibeltzak 
elkartean izena eman 
dezakete. Gogoratu 
behar da ikastaro hau 
adin guztietako ema- 
kumeentzat izanen 
dela.
Pisfak
moldatzeko
laguntza
984.584 pezetako 

dirulaguntza eman du 
N afairoako Gobemuak 
euriteen ondorioz hon- 
datutako pistak molda- 
tzeko. Laguntza hau 
Ermitagoia- Askin- 
Bostorratz arteko pista 
moldatzeko eman da 
eta aurrekontu guztia- 
ren % 75a suposatzen 
du. Juan Carlos Zamo- 
ra izanen da lanen zu- 
zendari teknikoa.

T f n o a :  5 9  2 0  0 6  — O r o n o t z - M u g a i r i

SAN MARTIN LANBIDE ESKOLA

INGELES
IK A S T A R O A

UZTAILAN
Bertze urtetan bezala, aurten ere, 

ingeles ikastaroa uztailaren 4etik  29ra 
goizez 9,15etatik  13,45 orduetara  

irakasle “natiboekin” . 
A p u n ta tz e k o  d e itu  5 9 2 0 0 6  T fn o ra
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Scm Pedroak ekainaren 28tik 
uztailaren 3ra ospatuko dira
Boitz milioi t'erdiko aurrekontua dute aurtengo herriko bestak

T xema eta Karmelo

Ekainaren 28an hasi 
eta uztailaren 3a arte 
herriko bestak ospa- 
tuko dira. Gehigarrian 
agertzen den besta 
programaren aurre- 
kontua 5.480.804 pe- 
zetakoa da. Gauza 
franko izanen da ikus- 
gai, denon gusto- 
kokoak ote diren ikusi 
behar. Ongi pasa.
Josu Inziarte 
urte beterako 
kontratatua
Udaletxean admi- 

nistrari laguntzaile 
lanposturako urte ba- 
teko kontratoz hartu 
dute ekainaren lean 
Josu Inziarte. Hiru urte 
kontratatuak izan on- 
doren, bi aukera zeu- 
den: bata Josu Inziarte 
fijo egitea eta bertzea 
langabezira igorri eta

Herriko 
talde bat 
izanen da 
laxoa 
finalean 
Igande honetan 

arratsaldeko 5etan 
Bear-Zana plazan jo- 
katuko den erdifinale- 
ko biganen partiduan 
erabakiko da Donezte- 
beko zein talde (A edo 
B) iristen den laxoa 
txapelketako fmalera. 
Bertze erdifmala, Oitz 
eta Irurita artean joka- 
tuko dute eta finala, 
hilaren26an,eguerdiko 
12etan Bear-Zanan.

INEMek eskeintzen 
dituen laguntzaz balia- 
tuz, langile berria har- 
tu. Udalak azken au- 
kera hau onartu zuen 
eta Josu bera izan da 
berriro ere aukeratua.

Bortxaketa sexuala...
Izan omen dela eta 

ez dela, zer erran 
franko sortu du herrian 
eta inguruan. Donez- 
tebeko bi mutilen ar-

tean gertatutakoa argi 
ez badago ere, gazte 
horietako bat atxi lotua 
izan zen, ondotik libre 
gelditu zelarik. Gerta-

tu dena larria izanik 
ere, zenbait egunkarik 
eta komentario auni- 
tzek oraindik larriagoa 
bihurtu dute afera hau.

Denon gustokoak izan daitezela herriko bestak

'Z U R E A R O

L-
/ San Migel auzoa 27,450883 - DONEZTEBE

G IIR U TZE
•  Goxokiak eta eskolako materiala
•  Egunkariak eta aldizkariak
• Izozkiak

Nagusia 2 • ©  450389 • DONEZTEBE

- i h j i j  m m m m  u a

Aukeratu zure neurria. Hobetu zure figura.

Ze n tru  mediko-estetikoa
• Jean Paul Bouchet Doktorea (faculte de Medicine de Paris)
• Amaya Picabea (estetikan diplomatua)

B eh ar duziin  laguntza  eskein tzen  dizugu, 
p e r tso n a liza tu ta k o  p ro g ra m e i esk er  

Gainera:
• Aurpegirako tratamenduak
• Depilazio elektrikoa eta argizariarekin
• Azken nobedadea: ZELULA FRESKOEN aplikazioa

LEHENDABIZIKO KONTSULTA DOHALN

Lurrindenda • Apaindegia

Ameztia karrika z /g  
© 4 5 0 1 6 3  •  DONEZTEBE
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Belen Azpiroz otxilotu eta 
libre utzia izan da
Detenitua e g o n  d e n  bitartean, k o lp e a k  e ta  tra tu  

txaiTak e m a n  d izk io te la  sa la tu  d u

Iban ISASI

Belen Azpiroz itu- 
rendarraekainaren 3an 
detenitu zuen poliziak 
Iruñean, lanetik ateri 
zenean, eta “talde ar- 
matuarekin hartue- 
manak edukitzea” le- 
poratzen ziotela.

Iruñean, bertze la- 
gun batzuekin duen 
pisuaerregistratu zuen 
poliziak. Erregistro 
honetan pisuko neska 
bat nerbio atake batek 
jo zuen eta ospitalera 
eraman behar izan 
zuen poliziak.

Belen Madrilera 
eraman zuten, bertan 
kalabozo eta galdete- 
gi gelaren arteko bi- 
dean flesioak egitera 
behartu zuten. Gaine- 
ra, poltsaren tortura eta

kolpeak jaso zituen. 
Bertzalde, bere ingu- 
ruko lagun eta fami- 
liakoen aurkako me- 
hatxuak hartu omen 
zituen.
Larunbatean dekla-

ratu zuen Belenek po- 
liziaren aitzinean. Bi- 
haramonean Entzute- 
gi Nazionaleko Balta- 
sar Garzon epailearen 
aurretik pasatu zen. 
Honek libre uztea

agindu zuen, askata- 
sun kondizionalean, 
baina ez zituen pape- 
rak berehala sinatu 
ahal izan eta Belenek 
bertze ordu bat espe- 
ratu behar izan zuen 
kalabozoan, Garzon 
kafe bat hartzetik itzuli 
arte.
Bitartean, Ituren eta 

inguruan zenbait 
asanblada eta mani- 
festazio burutu ziren.

Belenek emozioa 
sentitu omen zuen Be- 
rara ailegatu zenean, 
Josu Unsion, Beran 
detenitutako gazteari 
laguntza emateko 
joandako autobusean 
itzuli baitzen.
Halere, momentu- 

rik emozionanteena 
Iturenen sartu eta 
hainbertze jende bera- 
ri ongi etorria egiten 
ikusi zuenean izan zen.

Xabier Ariztegi

16 urteko 
gazte 
oiztarra 
istripuz hila
Maiatzaren 30ean 

gertatu zen istripua. 
Mototik erori ondotik 
buruan izugarrizko 
kolpea hartu eta ko- 
man eraman zuten Iru- 
ñara, baina bizitzeko 
itxaropenik gabe, Xa- 
bier Ariztegi Irigoien 
gaztea.

Bera, organu emai- 
le edo donantea zenez, 
baliagarriak ziren gor- 
putz zatiak kendu arte 
bihotza bizirik kontu 
zioten.

Ekainaren4ean izan 
zen hileta Oitzen eta 
izugarrizko jendeketa 
bildu zen bertara.

• OTORDUAK •
• LOGELAK •

Tfnoa: 450793

ETX4 NDI l \<  I  I
erreteaia

Bazkari, afari eta gosariak
ITUREN • Tfnoa: 45 04 91

T X B E f t N X  E T X E S

Emakume, Gizon eta Haurren Arropa Konfekzioa 

Gortinak eta Karrilak

Merkatarien karrika 12, Tfnoak: 45 00 07 - DONEZTEBE
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Legasako Monika Migueltorenak 
maketa plazaratuko du udarako
Musika doinu ezberdinetako hamabi piezaz osatua dago 21 uiteko 
akordeolariaren lehen grabazioa

Ttipi-ttapa

Udara honetarako 
kalean izanen da Le- 
gasako Monika Migel- 
torena akordeolariaren 
lehen grabazioa.

Maketa honetan ha- 
mabi pieza sartu ditu 
21 urteko neska gazte 
honek, tangotik hasita 
jotak bitarte, pasodo- 
bleak eta bertze zen- 
bait musika estiio ere 
landuz. Erran bezala, 
udaran salgai izanen da 
eskualdeko ostatu eta 
dendetan.

Monika Miguelto- 
renak 21 urte ditu eta 
Nekazal Ingenieritzako 
bigarren mailaestudia- 
tzen ari da gaur egun. 
Musika estudioei da- 
gokienez, 12 urterekin 
hasi zen akordeoia jo- 
tzen Miguel Iparragi- 
rre irakasle zuela. Ge-

Bederatzi urte daramazki Monikak akordeoia- 
ren soinua lantzen

San Juan bezperan herri 
afaria anfolatu du
Zubietako Elutsa elkarteak

roztikan, bere maila 
hobetzen joan da eta 
aurten lehen grabazio

hau egiteko aukera 
suertatu zaio. Ez al da 
azkena izanen!

Elutsa elkarteak 
antolatuta heni afaria 
ospatuko da Zubie- 
tako plazan San Juan 
bezperan. Etxe bakoi- 
tzak jarri beharko du 
jatekoa eta edatekoa, 
aulkiak eta mahaiak, 
ta Elutsako gazteak 
arduratuko dira 
etxeetan biltzeaz eta 
plazan paratzeaz. 
Suarekin malabaris- 
moak egiten dakizki- 
ten batzuk ekartzen 
saiatuko da Elutsa 
elkarteaeta musikarik 
izanen ez denez, zor- 
tzikoajotzera bederen 
norbait agertuko al 
da...

Honetaz aparte sua

izanen da plazabazte- 
rrean, nahi duenak 
saltoka aritzeko eta 
nahiko ntusika izanen 
da ezkilekin.

Zubietan San Juan 
bezperan beti jo izan 
dira gauez ezkilak. 
Lehenago igual hiru 
ordu segidan jotzen 
ziren bi ezkilak (hiru- 
garrena mutua dago, 
eta ezkil-joleei gazta 
eta ardoa eramaten zi- 
tzaien ezkil-dorrera. 
Orain haurrak joaten 
dira eta ez dute lehe- 
nagoko erritmo hura 
eramaten, oraindik ez 
baitakite. Baina lasai, 
hauek ere laister ika- 
siko dute eta.

OSKORRI
L IB U R U D E N D A

Petrinea Tfnoa.: 592245 
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MALDAERREKA, S. L.

Egunaren 24 ORDUTAN 
zure esku gaituzu. 
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Orain arte bezala, langabetuek 
Doneztebera joan beharko dute
Ez da gauzatu Leitzan txartelak sellatu ahal izateko proiektua

Esteban AROZENA
Maiatzetik aurrera 

langabetuek Leitzan 
txartela sellatu ahal 
izango zutela esaten 
bagenuen ere ttipi- 
TTAPAren azken aurre- 
ko alean, proiektu hori 
ez da gauzatu, eta orain 
arte bezala Doneztebe- 
ra joan beharko dute 
egoera horretan aurki- 
tzen diren guztiak.

Ideia honen bultza- 
tzaile eta Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuaren 
arduraduna den Virgi- 
nia Erasok adierazi zi- 
gunez, hemendik au- 
rrera txartelak bertan 
azaltzen den egun 
konkretu batean sella- 
tu beharomen dira. Hau 
dela eta, sellaketa hau 
ezin izango omen da

❖  6 4 0  k ilo
arteko Nafarroako 2. 
mailako sokatira txa- 
pelketaren finala jo- 
katu zen herrian 
maiatzaren 29an, 
bertako taldeak lau- 
garren postua lortuz. 
Ligan egindakoaren 
arabera, emaitza 
hobea espero zen, 
baina kontutan hartu 
behar da bezperan 
gaupasa antolatua ze- 
goela eta horrek ere 
nolabaiteko eragina 
izango zuela noski ki- 
rolari batzuengan.
❖  Festetako  
programa janzteko 
marrazkiak eskatuz 
udalak eskolako hau- 
rrei luzatutako deial- 
diak erantzun ezin 
hobea jaso du, 69 lan 
aurkeztu baitira.

>
<3

Gazte Asanbladak antolatutako pala txapelketa Mari Jose Etxeberriak 
eta Joxe Luis Apezetxeak irabazi zuten eta bigarren postua Arantxa eta
Iñigo Apezetxeak esk
Leitzan egin. Dena den 
Virginiak dioenezbai 
udaletxeetan, bai osa- 
sun etxeetan eta bai 
beste lekuetan ere kar- 
tel batzuk jarriko dira

itu zuten.
interesatuek behar 
hainbat azalpen jaso- 
tzeko. Azpimarragarria 
da udalek, Doneztebe- 
ko INEMek eta Gizar- 
te zerbitzuak iritzi ber-

dina dutela honetaz, 
hau da, txartelak sella- 
tzeko zerbitzu hau des- 
zentralizatu egin be- 
harko litzatekela eta 
Leitzatik burutu.

Umeentzako uda ekitaldiak 
Euskara Zerbitzuaren 
eskutik

J uana Ma SAIZAR

Euskara Zerbitzuak 
umeentzako uda akti- 
bitate batzuk proposa- 
tu ditu, jolasak, irte- 
naldiak, eskulanak, 
etab... Honenhelburua 
eskolatik kanpo euska- 
ra lantzea eta bizitzako 
hainbat arlotan erabili 
daitekeen tresna dela 
konturatzea da.
Kanposantua
...konpontzea (pa- 

reta eta nitxoak egin), 
14 milioi pezetako au- 
rrekontua izango du.

Xabi, Iñaki, 
Igor eta 
Jokinek 
eskualdeko 
esku pilota 
txapelketan 
parte hartu 
dute

Arg.: Juana Mari

Udalak ahaleginak zian dagoen jendeari putazioa soldataz ba
egiten ari da langabe- lana emateko baina di- karrik kargu egiten da.

❖  Ekainaren 4ean
lehenengo jaunar- 
tzea ospatu zuten 
Iñaki, Oihana, Xabi 
eta Unaik. Ume 
guztiek parte hartu 
zuten dantzari beza- 
la, arkua eginez 
sarreran nahiz irtee- 
ran.

❖  3 . eta 4. 
mailako
umeak lehengo as- 
tean Beirera joan 
ziren bi egun pasa- 
tzera. Pitillas, Uxue 
eta Olibako monas- 
tegia ikusi zituzten. 
Kurtso bukaerako 
eskursioan Donos- 
tiarajoango diraes- 
kolako ume guztiak 
eta trenez egingo 
dute bidaia.

1 8 ttip i-ttapa •  136. zbk. •  94-VI-16



Tolatxeneko Jose Mari Azpirozek 
50 urte egingo ditu apeztu zenetik
Ospakizuna dela eta, hilaren 19ko meza nagusia berak emanen du

Tolatxeneko Jose Mari Azpirozek 50 urte bete 
ditu apez lanetan

Joseba AZPIROZ

Jose Mari Azpiroz, 
Tolatxeneko apezak, 
50 urte egingo ditu 
apeztu zenetik hilaren 
21 ean. Geroztik Dona- 
marian, Lizarran, Lu- 
zaiden eta Lesakan bete 
ditu bere lanak, Iruñako 
Katedraleko kanonigoa 
egin zuten arte. Gaur 
egun, Iruñako zenbait 
parrokitan euskarazko 
mezak esaten ditu, 
apezpikuaren idatziak 
euskaratzen ditu eta 
apezpikuari euskara 
erakusten dio. Euskal 
Bibliaren itzultzaile- 
takoa da. Ospakizuna 
dela eta, hilaren 19ko 
meza nagusia Jose 
Marik emango du. 
Motokrak •••
Motoklubak kamio- 

ko moto froga bat an- 
tolatu du. Froga, hila-

ren 19an (igandea) 
arratsaldeko 3etan ha- 
siko da. 3etatik 3,30ak 
arte entrenamendua

izango da. 4etatik 
4,30ak arte entrena- 
mendu neurtuak, 5eta- 
tik 5,30ak arte lehen-

dabiziko manga balio- 
garria eta 6etatik 6,30ak 
artebigarren manga 
baliogarria.

Laisterketa herritik 
100 metrora hasiko da 
eta Goizuetako bide- 
gurutzea baino kilo- 
metro erdi lehenago 
bukatuko da. 
Hauteskunde 
kanpainan...
Herri Batasunak eta 

Eusko Alkartasunak 
bakarrik egin zituzten 
ekitaldi politikoak.

HBren mitinean 
Pernando Barrena eta 
Patxi Zabaletak hitze- 
gin zuten eta euskal 
presoei omenaldiaegin 
zitzaion. EAk berriz, 
Urkizuko txabolan 
bazkaria antolatu zuen. 
Bertara Iñaki Kabases, 
Fermin Ziaurriz eta 
Estebe Petrizan etorri 
ziren.

>:• Ginekologia
; kontsulta goizeko 
; 8,30etatik. 1 letara 
i ere izanen da aurre- 
i rantzean, horrela 
i Iruñerako joan eto- 
i rriaautobuseanegin 
i ahal izateko.
*  Neguko
i futbol txapelketaren 
| irabazlea Zinguru- 
i txotaldeaizandaeta 
i bigaiTena Rossone- 
i ri. Txapelketa ho- 
i netan 11 taldek par- 
i te hartu dute.
*  Hilaren 16an
| arratsaldeko 8etan 
i Aurreran izango da 
i Inguruarteko futbol 
i txapelketari bu- 
i mzko bilera. I8an 
i hasiko da eta talde- 
i ko 6.000 pezeta or- 
i daindu behar dira.

\
V

v
PR0DUKT0RA

® 510526 
L E IT Z A

Ezkontza argazkiak, bideoak, komunioak, 
urtebetetzeak, jaialdiak, kirolak, 

musikaldiak, ospakizunak, erreportai 
bereziak, bideoklipak, telefilmak... 

Kalitatez eta merke eginak
Hona non duzun aukera !!!

EKIPAL
Komertziorako mobleen fabrika

K a l i ta te  e ta  p r e z io a r e n  a r te k o  
o r e k a r ik  h o b e r e n a

• ••••••••••••••••••••••••••
• Edozein klasetako komertzioa duzula, •
• ekipatzeko behar dituzun moble guzti guztiak *
• gukfabrikatuko dizkizugu •
•  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lantegia, almazena eta erakusketa:
Bekolanda auzoa • ^  514225 • Faxa: 514271 • GOIZUETA

........

E _  %

136. zbk. •  94-VI-16 • ttip i-ttapa 19



Juan Jose Maiora 
garfzaindarra liroz hil 
zuten maialzaren 29an
Ma Nieves Dagerre zautima izan zen eraso berean

Iruritako kanposantuan enterratu zuten Juan Jose Maiora d . de Noticias

Kultur Astea ospatu dute Elizondoko erresidentzian

J. IGARABIDE

Juan JoseMaiora, 33 
urteko gartzaindarra 
tiroz hil zuen ezezagun 
batek maiatzaren 29ko 
arratsean, menditik 
Maitintxoneabaserrira 
bueltatzean. Berekin 
batera heldu zen Ma 
Nieves Dagerre, Etxe- 
tzuri baserrikoa ere 
zauritua izan zen posta 
tiroz. Emakumeak 
egun batzuk pasatu ditu 
Iruñeko ospitale ba- 
tean, baina dagoeneko 
Gartzainera bueltatu 
da. Hau idazterako or- 
duan ez da inor atxilo- 
tua izan eta ez da xehe- 
tasun gehiagoren berri 
eman. Ma Nievesek ere 
ez omen zuen ikusi ti- 
roka aritu zen pertsona.

Juan Jose Maiora d n

Maiatzaren 28tik 
ekainaren3raospatuda 
Elizondoko Erresiden- 
tziako Kultur Astea.

Lehen egunean tuna 
baten bisita izan zuten.

Bertze egunetan bi- 
daiak egin (Urrotzera, 
Amaiurrera, Lizarra- 
ra...), denbora librea, 
ehizia edo animaliei 
buruzko hitzaldi inte-

resgarriak aditu, erre- 
monte eta joko-garbi 
partiduak ikusi edo 
beraiek egindako aiti- 
sau lanekin gozatzeko 
aukera izan zuten.

VLv̂r?-v

*  2 .5 0 0 .0 0 0
pezetako dirulagun- 
tza hartu du udalak 
Nafarroako Gober- 
nutik, kirol ekital- 
diak antolatzeko.

-* Iruritan
mediku kontsulta 
paratzea eskatu du 
bertako alkateak. 
Horretarako Sagues 
etxemerkeetan libre 
utzitako pisu bat 
egokia izanen dela 
dio Meokik. Erre- 
bote plazan igande- 
tan merkatua egite- 
koeskariaere luzatu 
zuen Iruritako alka- 
teak.

*  Erratzun
bruzelosia duten 
behiak atzeman dira 
eta bi nekazari 
dexente kaltetuak 
suertatu dira. Zeze- 
nak mendira bota 
zituztenean kutsatu 
zirela uste dute eta 
ondotik behiei pa- 
satu diete eritasuna. 
Udalak, kutsatutako 
aziendak herri lu- 
rretan bazkatzea 
debekatu du, Nafa- 
rroako Gobernuaren 
aginduarekin bat 
eginez.

*  Elizondon
jokatutako 640 ki- 
loko sokatira txape- 
la Lesakak eskuratu
zuen.

LARRALDEA

S A G A R D O T E G IA
A s te a r te tik  o rtz ira le ra  8 e ta t ik  a n tz in e ra  

L a ru n b a t e ta  ja ie g u n e ta n  z a b a lik  

®  4 5 2 1 2 1  • LEKAROZ

Z A T O Z  E T A  I K U S I

Santiago 88, Tfnoa: 580939 
ELIZONDO

U D A K O  H O D A
B erta k o  ze ra m ik a  e ta  

a r tis a u  lanak  
B isu teg ia  

E m akum e a rro p a ;  
in fo rm a la  e ta  itx u ra k o a

ETXEBERRIA
•  ostafua •
•  jatetxea •
•  denda  •

besta on batzuk pasa

® 453013 • ARIZKUN
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San Juan eta San Pedro bestak ospatuko dira 
Arizkunen eta Erratzun
Musika eta dantzekin batera kirol ekitaldi aunitz izanen dira

Erratzun, ortzileriko zikiro-jatearen ondotik pilota partiduak izanen dira

A.A.

Arizkunen ekaina- 
ren 23an hasiko dira 
bestak, Haurren Egu- 
narekin. Txopo gora- 
tzea, suziriak eta txis- 
tulariak izanen dira 
goizetik. Haurren baz- 
karia eta jokoen ondo- 
tik, San Juan suak, 
sorgin erretzea eta ez- 
kil jotzea. Dantzaldia- 
ren ondotik, goizaldera 
ziztor-jatea.

San Juan egunean, 
argi soinuak, meza eta 
mutil dantzak. Arra- 
tsaldez plater tiraketa 
eta ‘Almen’ taldea. 
Goizalderagasna-jatea.

Larunbatean futbol 
partidua Lamiarrietan: 
emakume ezkonduak 
ezkongabeen kontra. 
Mus txapelketa akitu- 
ta, zikiro-jatea ber- 
tsolari eta soinuarekin. 
Bazkalondoan asto ka- 
rrera. Gauez dantzaldia

eta goizaldera zinger- 
jatea.

Igandean pilotapar- 
tiduak: Oskoz-Otxan- 
dorena, Retegi-Ola- 
gueren kontraeta Atxa- 
Apezetxea, Leitza- 
Urrutiaren kontra. 
4etan neskek txirrin-

dula proba eta 6etan 
dantzariak. Gauez Ira- 
txo taldea eta goizal- 
dean zin ilden bildure.

Musikaren deskan- 
tsotan mutildantzak 
gauero.

Erratzun, San Pe- 
dro bezperako ezkil jo-

tzearekin hasiko dira 
bestak.

San Pedro egunean, 
meza ondotik haurren 
dantzak eta hameke- 
takoa izanen da. Ana- 
tsaldean, pilota parti- 
duak eta bertsolariak: 
Lizaso, Mendizabal eta

Arozena. Musika Pa- 
raiso taldearen eskutik.

Ortzeguna (30), 
haun-en eguna izanen 
da. Arratsaldez, haur 
jokoak eta arratsean 
Joxe Angel akordeola- 
ria arituko da. Ortzile- 
rien zikiro-jatearen 
ondotik, pilota parti- 
duak jokatuko dira. 
Musika Joxe Angelen 
eskutik joanen da.

Larunbateko ekital 
di gehienak kirolarekin 
zerikusia izanen dute. 
Goizean herri crossa 
kurrituko da eta arra- 
tsaldezjubenil mailako 
txirrindularitza proba. 
Arratsean Erramun 
Martikorenaren kan- 
taldia eta Paraiso tal- 
dea. Igandean, azkenik, 
akordeolari kontzertua 
eta txirrindula proba 
izanen dira goizean, 
herri kirolak arratsal- 
dean eta Paraiso taldea.

ostatua
Tfnoa: 45 31 18-ERRATZU

ER R ATZli O kindegia

zure eguneroko ogia
©453168 - ERRATZU

IP A & L X  OSTKTfvffl
cñ n t ? ( o a k e t a  s a ld a

Aduana aitzinean, ©  453153 • ERRATZU

Juan Jose Dendarieta
Ostatua - Janaridenda

Albantzenea, Tfnoa: 45 31 12 - ERRATZU

ZUBIPUNTA EDANLEKUA
(Sidreria)

JANARIDENDA
Tfnoa: 453111 - Urdatxipi - ERRATZU

ALTZA ERREKA
E rre te g  ia

Frantziarako bidean, ®  453094 • ERRATZU
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Ihiztarien biltzar nagusia ekainaren 
5ean iragan zen
Basa-oilartegi bat muntatua dute Haranberriko borda aldean eta 
140.000 libera ingumko gastuak egin dira joan den urtean

M ixel eta J acoueline

Ihiztarien biltzar 
nagusia ginuen ekai- 
naren 5ean.

Biltzar hori Gazteen 
etxean iragan da, Sa- 
rako ihiztari andana 
batek parte hartzen 
zuela. Hor aipatu izan 
dira bereziki urtean 
zehar Sarako ihiztarien 
elkarteak burutu dituen 
ekintzak, hala nola:

• Ihizien libratzea: 
66 erbi, 300 untxi (la- 
pin), 300 basa-oilar eta 
300 eperkume.

• Basa-oilartegi ba- 
ten muntatzea: Haran- 
berriko borda aldean 
berrogoitamarbat basa- 
oilar heziak dira leku 
hetsi batean; hauek as- 
katuak izan behar lu- 
kete heldu diren urtee- 
tan. Agian entsegu hau 
baikor aterako da.

Joan den urtean,
140.000 libera ingu- 
ruko gastuak eginak 
izan dira, hauek guti 
gora behera gai ndituak

direlarik kanpotarrek 
ordaintzen dituzten 
dretxoekin (26.800), 
200 saratarrek ordain- 
tzen duten kartarekin

(21.105), uso sasoinean 
Gaztain Lepon biltzen 
denarekin (52.800) eta 
bertze.

Bulegoa osatzen

dutenak, Pantxo Pra- 
dere lehendakaria, J.M. 
Narbarte diruzaina eta 
Jean Marc Aspirot 
idazkaria dira.

Rugbya: buruzagitzaren aldaketa
Maiatzaren 20an 

onartua izan da ardu- 
radun berrien zerren- 
da. Azken hamabortz 
urte hauetan lehen- 
dakari zen Christian

Da Rochak bere kar- 
gua utzi du eta berekin 
lankide guziek. Hunen 
denboran goren mai- 
larat heldu da rugby 
taldea: 1987an Fran-

tziako txapeldun orde, 
1990an Frantziako 
txapeldun eta 1992an 
Euskal Kostaldeko 
txapeldun.

Buruzagi berria

Pierrot Etxeberria 
dugu: duela 22 urte 
rugby taldea sortarazi 
zuen Sarako Izarra 
elkartearen geriza- 
pean.

RRDOTEGiA
Ardoak eta likorrak
Santiago 56, Tfnoa: 45 32 66 

ELIZONDO

KIW IBAZTAN , S. A.
Frutondoak eta Landare O rnamentalen 

ZuZENEKO SALMENTA

M IN D E G IA  eta B U LEG O AK:
Sutegia Etxea

31795 LEKAROTZ
©(948) 58 11 01 

Fax-a: (948) 58 11 01

Jardinak apaintzeko 
landareak 

9 Barneko planta 
extranjerotik ekarria

9 Marokkoko artisau lanak __________________
#  Koroiak loredenda • garden center

9 Komuniotarako erregaloak 
9 Ezkontzarako apaingarriak

MERKEALDIAK jardinetako osagarrietan
Aritzondo (Bergara Auzoan) • Tfnoa: 580971 • ARIZKUN 

Errepide Nagusia • Tfnoa: 592200 • NARBARTE

M  isui llllllt
INSTALAZIO ELEKTRIKOAK
Instulaxio lahgrren berritzeak 
PORTERO AUTOMATIKOAK

Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe
Jauregieta 1 2 Curtidores 5 - 1. ezk.

©  635 02 8  - 6 3 5 2 4 6  ©  (943) 61 24  24
3 1760  ETXALAR 2 03 00  IRUN
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Jantzigintza ikastaroa afari batekin 
bukatu zen ekainaren 2an
Iparraldeko, Zugarramurdiko eta Urdazubiko hamabortz emakumek 
paite hartu dute

Alizia OLAIZOLA
Jantzigintza ikasta- 

roa ekainaren 2an 
bukatu zen. Denetara 
hamabortz emakume 
izan dira parte hartu 
dutenak, bai Iparralde- 
koak, Zugarramur- 
dikoak eta Urdazu- 
bikoak eta herriko 
Anastasi Bidartizanda 
irakaslea. Ikastaroa 
ongi bukatzeko, azken 
egunean afaii bat egin 
zuten denen artean.
B estetako
e rr ifa

Aipatu ginuen be- 
zala lehendabiziko bi 
sarien jabeak atera zi- 
ren eta orain hirugarren 
sariaren jabea atera da.

Urdazubiko Alkerdiko 
Luziano Etxaide eta 
bere emaztea Ma An- 
geles Mitxelenari to-

katu zaie 8.990 zenba- 
kian ‘Kaja sorpresa’ 
haundi bat, Mari Luz 
beren alabari erosia.

B a ta io a
Ekainaren 12an, 

igandearekin, Eneko 
Ariztia Iribarren mu-

tikoaren bataioa izan 
zen Urdazubin, urteko 
bigarrena.

Akelarrea eta gaupasa larunbatean 
ospatuko dira
Hainbertze jende etoitzea espero da eta sorpresa bat baino gehiago 
izanen da

K o r o  e ta  M a r g a r i

Larunbat honetan, 
ekainak 18, ospatuko 
da urteroko gaupasa. 
Gauerdian dantzaldia 
izanen da Sustraia tal- 
dearekin. 2 orenetan 
Akelarrea ikusgarria 
izanen da, Zugarra- 
murdiko sorginak eta 
aztiak, Zubietako joal- 
dunak, Beñat Axiari eta 
David Holmes mu- 
sikariak etaTxomin eta 
Paxkal txalapartarie- 
kin.

Ondotik, Niko 
Etxart eta Hapa Hapa 
taldeak beren azkene- Akelarrea ikusgarria izanen da aurten ere

ko diska aurkeztuko 
daukute. Emanaldi hau 
akitzerakoan, berriz ere 
Sustraia taldea aiituko 
da egunsentirarte. 
Sarrera 700 pezetakoa 
izanen da. Aurten di- 
ruaren ordez tikeak 
erabiliko dira eta ber- 
tze hainbertze sorprcsa 
izanen dira.

Jende andana bat 
etorriko delakoan, os- 
tatua paratuko da he- 
rriko plazan. Herri 
guziak parte hartzen du 
gaupasaren antolaketan 
eta ateratzen den dirua 
kultur ekitaldiak anto- 
latzeko erabiliko da.
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E ZK O N TZA K
Emmanuel Garate eta Isabelle 
Arrieta, Sarakoak,ekainaren 4ean. 
Juan Jose Arretxea Apezetxe eta Ma 
Estrella Barrenetxe Lertxundi, Iru- 
rita eta Arraiozkoa, maiatzaren 28an. 
Ramon Altzuri Huizi eta Ana Go- 
mez Gutierrez, Igantzi eta Irungoa, 
maiatzaren 21ean.
Esther Burlada eta Federico Etxe- 
berria, Arantzakoak, ekainaren 4ean.

JAIO TZAK
Unai Aristeta Bengoetxea. Lei- 
tzakoa, maiatzaren 28an.
Olaia Salaberria Larrarte, Goizue- 
takoa, maiatzaren 21ean.
Maria Eskudero Arozena, Goizue- 
takoa, maiatzaren 22an.
Josu Mentaberri Mitxelena, Zuga- 
rramurdikoa, ekainaren lean.
Olatz Mutuberria Mendikoa, Nar- 
bartekoa, maiatzaren 12an.
Jokin Hualde Iribarren, Legasakoa, 
maiatzaren 23an.
Jon Eneko Iturria Cuartero, Be-
rakoa, maiatzaren 27an.
Asier Sein Etxeberria, Igantzikoa, 
maiatzaren 31n.

Eugenio Telletxea, Sarakoa, maia- 
tzaren 31 n, 77 urte.
Juan Cruz Irastorza Beasain, Le- 
sakakoa, ekainaren 3an, 58 urte. 
Pilar Iriarte Dorregarai, Narbarte- 
koa, ekainaren 5ean, 72 urte.
Juan Jose Maiora Apezetxe, Gar- 
tzaingoa, maiatzaren 29an, 33 urte. 
Xabier Ariztegi Irigoien, Oitzkoa, 
maiatzaren 30ean, 16 urte.
Jose Mari Iparragirre, Arantzakoa, 
ekainaren 4ean, 50 urte.

$

J A f  T 7 “ A j r p r y  E m p resa  cx>laboradora d e

fontaneria - 4 ^ ^ —

calefaccion o
Era guztietako instalazioak: 
' Etxekoak, industrialaki.'. ‘

S a n tia g o  5 5  • T fn o a : 5 8 1 1 7 1  • E L I Z O N D O

[
....

Euskal kondoia edo kapota

• l  • I  eduki beti esku har 
I  ziur, hoberena dela

m m : smm 7IK L0*
Lm k

B A Z T A N
BA7.TANGO KULTUR ZIKI.OA ■ CICLO DE CULTURA DE BAZTAN

E R R A T Z U
EKAINAK 29, ASTEAZKENA 

Anatsaldeko 8etan, Herriko Plazan, BERTSO SAIOA: 
Arozena, Lizaso, Mendizabal eta Elizagoien

ELIZO N D O
UZTAILAK 27, ASTEAZKENA 

Arratsaldeko 5etan, Herriko Plazan: 
KUKUBILTXO (Haurrendako antzerki taldea)

A M A IU R
ABUZTUAK 15, ASTELEHENA 

Arratsaldeko 8etan, Herriko Plazan, KANTALDIA: 
Idoia eta Xalbador, Mikel Markez, Pottoka 

ABUZTUAK 16, ASTEARTEA 
Arratsaldeko 4,30etan, Herriko Plazan: 

TXORONPIO ETA PATXI 
(Haurrendako antzerki taldea)

© OJD
JS AYONTAMIENTO DEL BAZTAN Gobierno de Navarra
W  BAZTANGO UDALA iM j  Nafarroako Gobernua

.. ■

liiis fc irt»  :
...v .. i
mmmmsS flH  H l  m .vmm.
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HONTAZ ETA HARTAZ

TELEFONOAK

SOS Nafarroa eta
Urgentziak.............. .088/061
Osasun Zentruak
Elizondo.......452367/580235
Donezfebe.............. .450300
Lesaka.........637428 / 637336
Leitza..........510248/510573
Nafarroako Ospitaleak
Nafarroako ospitalea ..102100
SSko urgentzi
zerbitzua................. . .246750
Virgen del Camino
erresidentzia........... ..109400
Gurutze Gorria......... ..226404
Gipuzkoako Ospitaleak
Irungo ospitalea....... ..614600
Gipuzkoako ospitala...460299
Erresidentzia.......... ..453800
Anbulatorioak
Irun.............. 630264/621106
Anbulantziak
Oitz...............450242/450342
DYA
Lesaka
(larrialdiak).........(943) 464622
Doneztebe
(larrialdiak)............... ...171717
FUNERARIA
Doneztebe.............. ..637404
Elizondo.................. ...580924
Lesaka..................... ..637404
Suhiltzaileak
Oronotz-Mugaire..... ..592255
Garraioak
Bidasotarra............. ..631150
Baztanesa.............. ...580129
Leitzaran................. ...515018
Aberiak:
Iberduero......450335/450336

Eskualdeko LAB s in d ik a tu a k la n g a b e z ia re n  
ig o era  salatu  zuen IN EM en a itz in e a n

Baztan-Bidasoa eta 
Leitzaldeko LABek 
bertako egoera sozio- 
ekonomikoa eta langa- 
bezi tasaren igoeraren 
kontra mobilizatu zen 
ekainaren 3an. INEM- 
ek Donezteben duen 
bulegoaren aitzinean

bildu ziren 22 delega- 
tu. Bertan erran- 
dakoaren arabera, 
“1980an ez zegoen 
apenas langabezirik 
eskualdean eta gaur 
egun 2.140 langabetu 
daude”. LABen ustez, 
turismoa ez da alterna-

tiba izaten ahal, ekono- 
miaren osagairia bai- 
zik. “Alternatiba bat 
izateko produkzio sis- 
temaren kontzeptzioa 
aldatu beharra dago” 
erran zuen sindikatuak 
Donezteben banatu- 
tako idatzian.

la  3 0  m ilio i 
em an d itu  
N a fa rro a k o  
G o b ern u ak  
m en d ia k  
h o b e tzeko  

28.288.372 peze- 
takodirulaguntzaeman 
du aurten Nafarroako 
Gobernuak gure es- 
kualdeko mendiak 
hobetzeko. Mendi 
hauek 5B zonaldean 
kokatuak daude eta 
honela banatu dira la- 
guntzak:
Bera, 9.956.291 pzta; 
Bidasoa-Berroarango 
junta, 3.719.500 pzta; 
Lesaka, 3.719.003 pzta; 
Etxalar, 3.614.980 pta; 
Goizueta, 2.803.500; 
Doneztebe, 2.120.000; 
Elgorriaga, 1.389.512; 
Igantzi, 571.586; 
Arantza, 394.000.

Ik a s tu rte
b e rr ia re n
hasiera
d a ta k
e z a rr ia k
d ira

Irailaren 12an ha- 
siko da ikasturtea Es- 
kolaurre, Lehen 
Hezkuntza, OHO eta 
Hezkuntza Bereziko 
ikasleentzat, eta iraila- 
ren 23an, (ortzirala) 
Batxilergoa, REM eta 
Lanbide Heziketan 
matrikulatutako ikas- 
leentzat.

G astronom iari buruzko ik a s ta ro a k  
Turismo P artzuerg oaren  es ku tik

Bertiz Partzuergo 
Turistikoan bilduak 
dauden Jatetxe eta Os- 
tatuen elkarteek, gas- 
tronomiari buruzko 
ikastaroak antolatu di- 
tuzte egun hauetan. 
Orain arte “Ahatea 
sukaldaritzan” eta 
“Jangela zerbitzua”

izenekoak burutu dira 
Almandozko Beolan 
eta Elizondoko San- 
txotenan. Bietan mai- 
la haundiko sukalda- 
riak eta ostalariak par- 
te hartu dute irakasle 
gisara.

Ekainaren 20, 21 
eta 22an berriz, pin-

txoei buruzko ikasta- 
roa burutuko da Do- 
neztebeko E1 Cafe os- 
tatuan. Bertan izanen 
dira Jesus Santamaria, 
Donostiako Oñat os- 
tatukoa eta Alex Mu- 
j ika, biak ere esperien- 
tzia haundikoak pin- 
txoen munduan.

PELUAGA
•  OSAGARRIAK
•  BOLTSOAKSINTESIS
•  PAINUELOAK
•  BITXIAK
•  ZAPELAK

GAURKO EAAAKUMEARENTZAKO MODA
Colon Pasealekua  7 • © 943-622816 • IRUN

GIZONEZKOEN MODA
Negozioa ixten dugula eta, LIKIDAZI0 0S0A

IRU Ngo LUIS MARIANON
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KIROLAK

Lesakako mutilak 6 4 0  kilotan eta 
Berriozarko neskak 520tan, txapeldun
640 kilotan, bigarren mailako txapelketa Aresok eskuratu zuen eta larunbat 
honetan Lesakan bertan burutzekoa da 560 kiloko finala

Lesakako Beti Gaz- 
te taldeak eskuratu du 
Nafarroako sokatira 
txapela 640 kilotako 
kategorian. Elizondon 
ekainaren 5ean jokatu- 
tako final ikusgarri ba- 
tean Amaiurreri -Eus- 
kadiko txapelduna ka- 
tegori honetan- bi ti- 
raldiak irabazi zizkion. 
Halere, gogor lan egin 
behar izan zuten, tiral- 
di bakoitzak 3 minutu- 
tik goiti iraun baitzuen. 
LesakakotaldeaEstatu 
Batuetara joatekoa da 
datorren astelehenean, 
bertan zenbat erakus- 
taldi egiteko Nevadako

Elko hirian.
Hirugarren postua 

Basaburuak eskuratu 
zuen, laugarrena La- 
rraun, bortzgarrena 
Araitz-Betelu eta sei- 
garrena BeiTiozar.

Nesketan berriz, 
uste bezala, Berriozar- 
ko neskak suertatu zi- 
ren txapeldun, bigarre- 
na Larraun eta hiruga- 
rren Etxauriko Arana.

Goizuetan burutu- 
tako bigarren mailako 
txapelketan berriz, 
Areso izan zen txapel- 
duna, Etxauriko Ara- 
na, Berriozar eta 
Goizuetaren aitzinetik.

Aresok irabazi du txapela bigarrren mailako 640 kilotan Ara: A rtx ib o a

Moble erakusketa haundia
R o sa  S e m in a r io  z /g  T fn o a : 4 5  0 2  5 8  - DONEZTEBE

□  Edozein klase eta neurriko altzariak egiten ditugu.

□  Haritz, gereziondo, gaztainondo eta pinuzkoak.

□  Armario enpotratuak, ate korredera edo normalakin.

Aprobetxa ezazu koltxoiak 
aldatzeko eskaintzen dizugun 
aukera berezia
Kalitate hobereneko koltxoiak 
arras prezio interesgarrietan
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Inaxio Errandoneak jokaluko du eskuz 
banakako finala Arretxeren kontra
Alkaiagako pilotariak, Ladis Galarza menperatu zuen hiruen arteko ligillaren azken 
partiduan

Inaxio Errandonea 
eta Fernando Arretxek 
jokatuko dute Ogeta 
frontoian aurtengo es- 
kuz banakako pilota 
txapelketaren finala, 
oraindik zehaztu gabe- 
ko egun batean. Hasera 
batean, igande honetan 
jokatu behar zen, baina 
Arretxe eskuko mina- 
rekin dagoela eta gibe- 
leratu da.

Inaxio Errandoneak 
ligillakoazkenpartidua 
irabazi zion Ladis Ga- 
larzari, ustekabe izu- 
garria emanez. Alkaia- 
gako mutilak partidua 
bukatuta erran zuenez,
“itere ametsa bete dut, 
eta Arretxeren kontra 
galda nuen bezala gal- 
du ondotikan, haundiei 
irabazteko gai naizela 
erakutsi nahi nuen”.

Julian Retegi erreti- |naxio Errandoneak bere ametsa bete du
ratu ondotik, baziru-
dien denbora aunitz eskualdeko pilotari bat na Inaxiok bere sasoi
pasatu beharko zela finalean ikusteko, bai- ona erakutsi du.

Gure Txokoa taldeko neskak igande honetan jokatu dute Gipuzkoako  
Koparen finaia. Hau idazterakoan emaitza ez badakigu ere, ez du nola- 
nahikodenboraldiaegin Berakotaldeak: Ligakotxapeidunaketa Kopako 
finalistak. Agian txapeldun suertatu dira.

K iro l e k ita ld iz  b e te ta k o  
b e s ta k  A riz k u n e n  e ta  
E rratzun

Herrietako bestetan 
kirol ekitaldi sobera ez 
diraizaten normalean. 
Halere, Arizkunen eta 
Erratzun kirolari tarte 
haundia utzi diote eta 
zenbaitekitaldi izanen 
dituzte Sanjuan eta 
Sanpedrotan barrena.

Honela, Arizkunen 
ekainaren 25ean (la- 
runbata), herriko 
emakume ezkondu eta 
ezkongabeen arteko 
futbol partidua joka- 
tukoda Lamiarrietan.

Igande goizean pi- 
lota partiduak izanen 
diradehenbizi, Oskoz 
eta Otxandorena, Re- 
tegi eta Olagueren 
kontra arituko dira eta 
ondotik, Atxa eta 
Apezetxea, Leitza eta

Urrutiaren kontra. 
Arratsaldez, nesken 
txirrindularitza proba 
burutuko da.

Erratzun ere pilota 
partiduak jokatuko 
dira San Pedro egu- 
nean eta biharamo- 
nean. Larunbat goi- 
zean herri crossa ku- 
rrituko da eta arratsal- 
dez jubenil mailako 
txirrindularitza proba. 
Igandean ere bertze 
txirrindula laisterketa 
egitekoadagoizeaneta 
arratsaldean berriz, 
herri kirol saioa.

Erdikaldeko koa- 
dernilloan ikustenahal 
denez, Donezteben ere 
izanen da kirolaran- 
dako lekua: erremon- 
tea, herri kirola, etab...

Hamabostaldiko
jo k a ld ia k

Inaxio Errandonea
Alkaiagako pilotaria. 
Retegi Ilak eskuz ba- 
nakako txapelketa 
utzi ondotik zaila zen 
eskualdeko profesio- 
nal batek final haun- 
dira ailegatzea, baina 
lehenbiziko txandan 
lortu du Inaxiok. Ea 
finalean itxura ona 
ematen duen.

Txapelketakosarreren
prezio garestiak.
Asegarce enpresak 
gauza onak ekarri 
dizkio pilotari, dui- 
kabe. Halere, aurten- 
go txapelketako par- 
tiduetan saitzeko ja- 
iri dituzten prezioak 
izugarriak iduritzen 
zaizkigu eta jendeak 
araberan erantzun du.
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AG EN D A
EGUNEZ
EGUN

KONTZERTUAK

ZUGARRAMURDI

» Ekainaren 18an
Akelarre Gaua lezee- 
tan: Sustraiak taldea, 
Beñat Axiari eta David 
Holmes kantariak; 
Txomin eta Paxka! 
txalapartariak eta N iko 
Etxart & Hapa-Hapa.

ERAKUSKETAK

EUZONDO

» Maiatzaren 28tik 
ekainaren 30era
Angel Urangaren 
margo erakusketa 
Arizkunenea Kultur 
Etxean, 7etatik 9etara.

BERTIZ

t Uztcilaren 3a 
bitarte ‘Antzinako 
emakumeak’ argazki 
erakusketa jauregiko 
hehe solairuan. 
Goizeko 10,30etatik 
l,30etara eta arratsal- 
deko 4etatik 7etara.

GUARDIAKO
B O T IK A K

»» Ekainaren ! 3tik 
19ra Etxalar, Donezte- 
be, Elizondo (F. 
Lezaun), Goizueta 
» Ekainaren 20tik 
26ra Lesaka, Sunbilla, 
Irurita, Urdazubi, 
Goizueta, Leitza 
» Ekainaren 27tik 
uztailaren 3ra Bera, 
Ituren, Elizondo 0- 
Iturralde), Goizueta

AGENDA PRAKTIKOA

ERREZETA

Osagaiak
• hojaldre masa • 200 gr. al- 
mendra ehoa • 7 arraultze • 
250 gr. azukre • 120 gr. gurin
• 5 limoi •

Prestatzeko manera
Hojala'rea ongi zabaldu eta 
m olde batean jarri.

L im o i
t a r t a

Bertze ontzi batean 
gurina urtu behar da 
e ta  b e rta ra  bo ta  
arrau ltzeak, azukrea 
eta almendra ehoa.
Guzti hori ongi ongi 
nahasi lehenik eta behin naha- 
sia dagoenan, limoi azalari ken- 
dutako birrinak edo ralladura 
gehitu.
Behin prozesu guzti hori egina 
dagoenean, hojaldrea presta-

Malentxo 
MARTIARENA 
Altza Erreka 
erretegia 
•Erratzu»

tzeko erabili dugun moldera 
botako dugu prestatu berri 
dugun masa. Labean sartu, 
ezti-eztian, eta utzi ordu batez 
bederen, ongi egin arte.
On egin!

BASERRIA

I W t
V ZERRIKIA V

•Z erriku m ea  (20 kilokoa): 
4 .900 pzta.
• Zerri gizena (95 - 100): 170 
pzta/kilo
• Zerramak: 105-110 pzta./ 
kilo bizirik.

❖  BEHIKIA v
•Aretze gizenak:
Idixkoak: Pzta/kg. Kanal
Extra ........................595-600
1. koa ...........570-580
2. koa............. 540550

Urruxak: Pzta/Kg. Kanal
Extra ....................... 605-610
1. koa..........580-590
2. koa.......... 550-560
Oharra: Prezio hauek 300-340 
Kg. kanalean dauzkaten idixko 
eta 200-250 Kg. dituzten 
urruxentzako.
•Aretze ttikiak 
(15 egun ingurukoak): 
Nabarrak: urruxak 25-30.000 
eta idixkoak 38.000 Pzta. 
Mestizoak: urruxak 35-40.000 
eta idixkoak 45.000 pzta. 
•Behi zaharrak:
Behi nabargizena: 450Pzta./ 
Kg. Kanal. Behi gorri ona: 480- 
510 Pzta /Kg. Kanal.

D atu- iturriak: EHNE, 
Z ubiria M indegiak , K iwi B azta n ...

❖  FRUTONDOAK ❖
Hiru urteko landare bakoitza

• Bertako sagarrondoa 930.
• Udareondoa 930 pta.
• G ereziondoa 1.050 pta.

•Pipertxorizerozientoa 800
• Piper morro zientoa 800.
• Piperminak zientoa 600. 
•Valentziartipulazient. 250
• Letxuga zientoa 400 pta.
• Azelga zientoa 400 pta.
• Pepino sorta 25 pta.

BflZTfiN
ALTZARIAK
zurgindegia

121 errepide nazionala, 54. km 

Tfnoa: 45 23 7 4 - I R U R I T A

J  Sukalde, logela, jangela e ta ^  
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi egu 
rretan egindakoak J
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AGENDA PRAKTIKOA

JAKIN BEHARREKOA

Etorkizunerako  
aurrezki planak

Gauregun banketxe, kutxa 
edo aseguro etxeek etorki- 
zunerako planak eskein- 
tzen dizkigute. Funtsean, 
plan hauen azpian dagoe- 
na zera da: aurrezteko eta 
desgrabatzeko formula 
desberdinak. Bi era dife- 
rente daude hauek gara- 
tzeko: Jubilazio Plana ba- 
tetik eta Pentsio Plana 
bertzetik. Ale honetan le- 
henengoaz arituko gara.

Jubilazio Plana j ada etxea 
erosia eta eguneroko oreka 
aseguratua dutenentzat da 
interesgarri eta baita errenta 
aitorpena egiterakoan or- 
daintzea tokatzen zaienetzat 
eta desgrabatzeko modua 
bilaka ari direnentzat. Jubi- 
lazio Plan hauetan bi moda- 
litate daude; aseguroa dute- 
nak eta ez dutenak. Desgra- 
batzeko momentuan dife- 
rente funtzionatzen dute 
biak, eta aztertzeko kontua 
da beranduago ikusiko du- 
gun bezala.

Plan hauetan, ordaindu 
beharrekoa edo prima, flexi- 
blea da epe eta kopuruetan. 
Normalena, 5.000 eta 10.000 
pta. artean izaten dakopurua

eta or- 
d a in k e ta  
epea hila- 
b e te k o a . 

n a n 
ze i n

B a 
e d o
arrazoien- 
gatik or- 
daintzetik 
utzi baldin 
bada, segi- 
tzenahalda 
nahi den 
momentuan. Bertzalde, nahi 
izanez gero, ez ohizko aporta- 
zioak ere egin daitezke muga- 
rik gabe.

Nahi denean kantzelatzen 
ahal da Plana eta dirua berres- 
kuratu, %6ko errentabibilita- 
tea garantizatua baitago. 
Nola
desgrabatzen d ira
Jubilazio  P lanak?

Jubilazio Plana asegurorik 
gabe kontratatu dutenek, ha- 
mar urterako gutienez kontra- 
tatu beharko dute %10a des- 
grabatzeko urtean. Asegu- 
roarekin kontratatu dutenek, 
berriz, edozein‘Bizitza Ase-

Jubilazio Plaza jada etxea erosia eta egune- 
roko oreka aseguratua duenarentzat da inte- 
resgarri.

guru” bezala %10a desgra- 
batuko dute kontratuaren 
epea kontutan hartu gabe.

Planabukatzerakoan edo, 
dirua eskuratu nahi duenak 
nahiz eta epea bukatu gabe 
egon, modu desberdinak ditu 
likidazioa egiteko; dena ba- 
tera, hau da, jairi duzuna gehi 
etekinak; zatika, pentsio 
modura; edo bertze zenbait.

Azkenik, aipatu, Planak 
norberak beretzat edo batek 
bertze batentzat (seme-ala- 
bentzat) egiten ahal dituela. 
Azken modu honetan adibi- 
dez, Jubilazio Plana egiten 
duenak desgrabatzeko ahal- 
mena du eta dirua seme- 
alabentzat izanen litzateke, 
unibertsitaterajoateko, pisua 
erosten laguntzeko, e.a.

M AONETISTA - NATUROPATA  
ZURE BEG IAK  ZAINTZEN DITU

BISTAREN ERREKUPERAZIOA
•  Begi alferrak, estrabismoa, kataratak, retinosia,begietako neurtitisa, 

begietako infekzioak, konjuntibitia, m iopia, hipermetropia.

REHABILITAZIOA
•  Artrosia, Artritis erreumatoidea, bihurdurak, lunbalgiak, zerbikalgiak, psoriasia, 

d iabetea, azaleko alergiak, zizareak, oinetako izerdiak, birusak, asma, 
buruko minak, kolesterola, erreuma, prostata

Kontsulta Ordutegia: Arratsaldeko 2etatik lOetara (Ordua eskatu) 
San M arcial 7 - 4. - IRUN © (943) 62 30 55
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

B E S T A K

ARIZKUN

I Ekainaren 23tik 
26ra. Ikus xeheta- 
sunak 21. orrialdean.

ERRATZU

) Ekainaren 29tik 
uztailaren 3ra. Ikus 
xehetasunak 21. 
orrialdean.

SALDIAS

I Ekainaren 23tik 
26ra. Hau idazte- 
rakoan ez genuen 
xehetasunik.

DONEZTEBE

I Ekainaren 28tik 
uztailaren 3ra. Ikus 
xehetasunak aparteko 
gehigarrian.

BERTSO SAIOAK 

ERRATZU

I Ekainaren 29an
arratseko 8etan 
herriko plazan M. 
Arozena, Mendizabal 
eta Lizaso. Gai-jartzai- 
le: Elizagoien.

IKASTAROAK

ELIZONDO

t Ekainaren 20tik 
23ra arratseko 8etatik 
lOetara, Arizkunenea 
Kultur Etxean, izarrak 
ezagutzeko ikastaroa, 
Nafarroako Astrono- 
mia Elkarteak emana. 
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MERKATU TTIKIA

ZURE IRAGARKIAK HEMEN AGERTZEKO DEITU (9) 48 - 63 11 88 ©ra

ETXEBIZITZAK

SUNBILLA. Pisua alo- 
katzeko frontoiaren on- 
doan. ®  450916 (iluna-
b a rre ta n ).___________
BERA. San Esteban ka- 
rrikan pisu berri-berria 
salgai. ®  630407. 
ZIZUR NAGUSIA. He- 
rrian 71 m2ko pisua sal- 
gai. 3 gela, sukaldea eta 
bainugela. Eguzkitsua.
7 .500 .0 00  pezeta. ® 
183165 (bazkalordutan).

DENETARIK

Borda bat erosiko nuke. 
® 451600.
Logela baten bila nabil 
Iruñaldean. ®  170151 
(Amaia, goizez).
BERA. Gela alokatuko 
nuke, ahal bada bakarrik 
bizi den emakumeren 
baten etxean. Ni ama bat

naiz eta alaba txikia dut 
n irek in . ®  631049 
(gauez).

IBILGAILUAK

Renault 12 familiarra, 
SS-8312-0 matrikuladu- 
nasalgai, 100.000 peze- 
tan. ®  581212.
Ford Sierra 2.0i, NA-T 
matrikulakoa salgai. Hiru 
hilabeteko garantia. ® 
637160.
Citroen Visa Stilo TRS
1.4, NA-P matrikulakoa 
salgai. Egoeraonean. ® 
599176 (eguerditan). 
Rieju MR80 motoa sal- 
gai. Matrikulatua, segu- 
roarekin eta ia berria. ® 
630165 (8e ta tik  
10,30etara).
Seat Trans Furgoneta 
mixta salgai. 9 urtekoa,
90 .000 pezetan. ® 
510524.

AZIENDAK
Zakursabuesoa salgai, 
4 urtekoa, erbi eta azeri 
ehizirako. ®  450907. 
Pekines arrazako zaku- 
rra salgai, 2 hilabetekoa 
etaile motza. ® 514040. 
Behia eta miga bat sal- 
gai. ®  634133 (eguerdi 
eta arratsetan deitu). 
Ahare bat salgai 25.000 
pezetan. Bi urte eta adar 
motzekoa. ®  510204.
Bi ardi-zakurkum e  
erregalatuko nituzke. ® 
634674 (Arantzan).

LANA

24 urteko bi neska or- 
duka lan egiteko prest 
daude. ® 637734 (Lour- 
d e s ) .____
Udan irakasle tituluduna 
Beran edo Lesakan kla- 
se partikularra emateko 
prest (OHO, euskara, 
fra n tse sa , REM ). ®  
630182 (Olarisa).

Neska bat prest dago 
haurrak edo adinekoak 
zaintzen edo euskarazko 
klase partikularrak ema- 
ten lan egiteko. ® 637911 
(Edurne).
Frantzesa eta ingelesa, 
etxean eta zure lagune- 
kin ikasi nahi duzu? Prest 
nago irakastera joateko. 
®  631049 (gauez).

AGURRAK

Urdazubiko Alizia Olai- 
zolarentzat, zure 22. ur- 
tebetetzean (ekainak 2) 
zorionak eta ea ospatzen 
dugun. Zure lagun bat. 
Oitzko Martin Sagardia- 
ri: ongi pasa dezala bere 
u rte b e te tze  egunean 
(maiatzak 27). Berako 
iloba eta familiaren par- 
tez.
Zigako Karmentxu Men- 
diburu eta Doneztebeko
Jose Ezkietari: zorionak 
zuen ezkontza egunean 
(ekainak 25). Kutxi-kutxi.

Lekarozko M.O.ri: suer- 
te txarreko neska zare- 
nez, ea nerekin suerte 
hobea izaten duzun. 8. 
mailako mutil bat. Muxu 
haundi bat. Zure segi- 
tzailea.
Arantxa Etulain-i: ekai- 
naren 8an izan zen zure 
urtebetetzea. Zorionak 
zurelagunguzienpartez. 
Berako bi mutilen par- 
tez, Izaskun Sein eta 
Ainhoa Altzuriri biak oso 
onakdaudela. 
Narbarteko Begoñaren- 
tzat: ekainaren 4ean bere 
urtebetetze eguna izan 
zen.Zorionak berefami- 
liaren partez.
Lesakako Jon U.ri. Do- 
neztebeko bestetan afa- 
ria antolatu dugu koadri- 
llakoak. Espero zaitugu. 
Zure lagunak.
Leitzako Maiderrentzat: 
zorionakazterketaguziak 
gainditzeagatik. 
Goizuetako J. Apeze- 
txeari: Zorionak zure ur- 
tebetetze egunean.Zure 
lagunak.

4 0  ESTABLEZIMENDU 
ZURE ZERBITZURA

13 arropa denda, kirol denda bat, optika bat,
2 oihal denda, lentzeria bat, zapata denda bat,
4  kafetegi, inprimategi azkar bat, kristaldegi bat,

2  banketxe , bulego m ateria la , a rg azk i denda bat, 
dekorazio denda bat, supermerkatu bat, 

aseguro etxe bat, ileapaindegi mixto bat, drogeria bat,
bidai agentzia bat, PVCko nahiz zurezko leiho eta ateak, 

hizkuntz akademia bat, moketak eta pinturak, etxe saltzaile bat...

D enetarik  g a u za r ik  hoberenak. 
Irun erdi-erdian . P arkina eta gu zi.
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CAJA LABORAL 
EUSKADIKO KUTXAn 

zeure diruari

arte em ango dizugu
Pasa zaitez geure bulegoetatik
BERA • DONEZTEBE • LEITZA • LESAKA •

CAJA LABORAL
EUSKADIKO KUTXA

ZarrOA/DOA/V
BIDASOA Karrika 45-60 • Tfnoa: 948-630537 • BERA

ASTELEHENETIK 
LARUNBATERA 

IREKITZEN DUGU, 
GOIZ-ARRATSALDEZ
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l  j B E S T A  Z o r i o n t s u A k / /

= T T N J 1  CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 
I NAFARROAKO AURREZKI KUTXA


