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Erreportaia

pum ESTIMTEeiK

Gida K o m ertziala
orain, t t i g i - t t a p a k argitaratua

^ Zonako etxe guzti-guztietan sartuko den Gida Komertziala.
^ Profesional, komertzio eta lantegi guzti-guztiak bilduko dituena.
^ Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatuak.
^ U rte osoan eta momentu guzitan kontsultatuko dena.
^ Zure anuntzioa sartzeko aukera eta tarifa desberdinekin.

Nola anuntxiatu

ttipi-ttapa

Modu bat baino gehiago dago, bakoitza bere tarifarekin
L e t r a b e lt z e a n .
Horrela, letra arruntean daudenetatik
nabarmenduz.

M o d u io e t a n s a r t u z .

j

Neurri eta prezio desberdinetakoak daude. r)
Adibidez...
4

Adibidez... (Osiña eta Okane)

ELEKTRIZISTAK
HARATEGIAK

TXIMISTINDARANDUEZA

ARANTZA
OSIÑA
Osiña Auzoa, 8 ............................................................. 634188

(Modulo

"ximistindar

MACICIOR LARRALDE, F. Karrika Nagusia...................... 634114

BERA
BORDA - Paai ■Bidasoa, 16................................ 630082/631406
PRIETOIRAZOOUI. J. A. - Errotazar................................ 630088
OKANE
Kanttonberrl, 4............................................................. 630018

PAGOLA - Altzateko Plaza, 28...........................................630054
PANDO ROjO, C.-Bidasoa,7l........................................ 630452

b a t)

lueza
E L E K T R IZ IT A T E IN S T A L A Z IO A K
Askain karrika, 1 2 -4 . Ezk.
Faxa eta Tfnoa: 948 - 63 08 54 BERA

DESINFEKZIOAK
BERA DESINFEKZIOAK

(Orrialde erdia)

Baztan,
Bortziriak,

f

Leitzaldea,

I

Malerreka

'
D ESIN FEKZIO AK
DESINSEKTIZAZIOAK
DESARRATOITZEAK

eta
Saraldeko

!

PROFESIONAL ^

® 63 01 55 BERA

Zure ingurua
klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu...)
eta arratoi-xagutxoz garbitu nahi
baduzu, deitu!
Gu arduratuko gara horretaz..................
Eta orain, Termita eta Polillen
kontrako tratamenduak ere
egiten ditugu.

KOMERTZIO
LANTEGI eta

ESTABLEZIMENDU eta ZERBITZU PU G IZ ID EN ERREGISTRO OFIZIALA NA-I44-T Zenbakiduna

ZERBITZUAK
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DATUAK.
*> Mmiiu
Astibin,
'Nekime'
jaunrideudako'
ardiiradima da.
Leitzako
beste 45
koniertzioen
uiodiira,
'Nekaue'
jauarideudak
«Merkataritza
numdiiau
eusknra
uoriualizatzeko
plau^iutznu»
parte hartzeu
dll.
❖

<* Phmpiutza
berbern
biinitzeu ari dn
Goiziietau ere,
eta heiiieii 15ek
siiiatii diite
hitzariiieua.
*> Phmp^iutzak
hirufase ditii;
leheiieiip^o biak
biiriitiiak dirn
dngoiiekoz etn
hirupirreu
houetnu, oraiii
artekoari sep;ida
eiiiaueu znio.
<* UdnJetik etn
Eiisknrn
Zerbitziitik
positibotznt
bnlorntii diite
lortzeii ari deii
eiiiaitzn.
T estua

eta

JoxE m N U E L

A rgazkia:

IRIGOIEN

Martin ASTIBIA:

«Dendan euskaraz aritzeak
ez dit klienterik kentzen»
Z e in d a z u r e u s TEZ EU SK A R A R EN
E G O E R A ETA P R E SEN TZIA L e ITZ A K O
K O M ERTZIO ETAN ?

Niie ustez koiiiertziante gehien gehienek badakite etiskaraz
etaibiliere. ibiltzen dute. Izan ere. nonnalki
Leitza herri euskaldun;i baita. luihiz et;i k;ile;i ez hain etisk;ildun;i
izan. Leitz;irren gehiengo;ik jakin b;idaki
eusk;ir;i/ b;iin;in beharbada ez du hainbeste
erabiltzen. b;itez ere
gtizteen ;irte;in eta...
Hortaz. niri behintzat.
euskartiz egiteak ez dit
klienterik kentz.en.
N o r b a it e k b a ZUEN K EZ K A HORI
ED O ?

ILii. haktirren batek
beharb;id;i badu kezk;i
hori.
P l a n g in t z a h a u
GAUZATZEKO, U d a LAK LAGUNTZA ESKEINI D IZ U E, EZ T A ?

B;ii. hal;i,\ed;i. [d rotuhuik euskaiuit/eko
,^().()()() pta. arteko dirulaguntza enianen
omen digute. b;ii denchiren kanpoko aldeko;ik edo barnekoak
euskartitzeko. tilegia.
Nik tidibidez. btinuen
henien hartigien z.errendekin letrero bat
erdaraz eta orain euskarazari didate Jartzen.

Eta beste dendetan ere.
gauzaberatiri diraegiten et;i g;iinera norb;iit
ez bada kap;iz berea
euskaratzeko uchilet,xean eclo Etiskara
Zerbitzuan higunckiko
ziotelaesan clute. Gero.
bachikit baita norbtiit
;ipunt;itLiaclagoehiikastaroren batet;ir;i ere.
propio komerlzioetan

> **Errotiilonk e iis k n n ilze k o 5 0 .0 0 0
ptn. n rte k o d ir iiln p u iitz n eiuniieii
oiiicii d ip iite , bni deiid n reii kn iip o ko
nldekonk edo bnriiekonk e iisk n rn tze k o ,
nle'-Un. **

lan egilen duen Jenclearentz.at prestatiuu l;ilonak nohi hetetzen diren erakusteko. b;iit;i
l;ikturak ere... Nik
es;in nien ik;ist;iro honetancznintzehi;ipunlatuko. lehen ibilitibail
naiz g;iii-eskolan.
O rdu an , la g u n TZA GUZTI HAUEKIN,
PROBLEM AREN BAT
IKUSTEN DIOZU
P L A N G IN T Z A HAU
AURRERA ERAMATEKO?

Ez. nik ez diot ikusten problemarik. Nork
edo nork bad itue Ia e Li s-

ktilclLinak ez cliren
klienteak... nik aclibiclez baditut exlremeñoak clirenak. bainan
beren umeak euskaraz
dabiltza eta gurasoak.
beli ere. ez clira euskararen konlrarioak.
.hikina. beraiek ez. clakile eusktiraz eta orcIluui beraiei gazteleraz, egiten cliel. bainan
beraien posiLir;i ez chi
eLisk;ir;iren konlrakoa.
Izancki zulen garai bat
kristauez. hitzegiteko
cskatz.cn zutena. bailuinoniinez.hemen beti ere.
• ttip i-ttap a 3

^ PLAN ESTRATEGIKOA
I NAFARROAREN
IPARRALDERAKO
B ad ira k a s ik b i
urfe C edernaG a ra lu r
e lk a r te a k
N a fa rro a k o
M e n d ia id e a re n
eto rkizu n
ek o n o m iko a
x e d e h e za la
h a rtu rik ,
'h au s n a rk e ta
p ro ze s u ' b a ti
h asiera em an
z io ia . D enbora
ho netan , zo n aideko ze n b a it
sekto re sozial,
ek o n o m iko e ta
in stitu zio n aie k in b a te ra ,
e ik a rte
h o rre ta k o
te k n ik o eta
ard u rad u n ek
a ip a tu ta k o Plan
E strategikoa
osatu d u te. Eta
prozesu honetan sartzen d ira
ab end uaren 16
e ta 1 7 a n ,
'N a fa rro a k o
M e n d ia ld e a re n
G arap e n e ra k o
A lte rn a tib a k '
iz e n a re k in egin
diren
Ih a rd u n a ld ia k .
T estua

eta

A rgazkiak:

JOXEMANUEL
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nahi dira bertan
al'an'oako Menlortu diren kondialdearen Gaklusioak. Dena
rapen Alternaden,laisterbiurtibak'. Izenburu
hauxe zeraman
te beteko dira |
CedernaGaralur ^
Bertizen abenelkartekoBiltzaduaren 16-I7an
mak Plan Estrateegindako Ihardunaldiak.
Helburua, orain arte Plan
gikoaE.sprestatzen hastea eratrategikoa egiteko Batzorde
baki zuenetik. Bainan, zer
Sektorial desberdinetan garaeta zertarako da Plan Estrategikoa?
tu diren proposamenak ‘ahenistea edo zeluizlea’ zuten,
P la n
eta horrekin batera, 1995eraE s t r a t e g ik o a r e n
ko Aktuazio Plana izanen deABIAPUNTUAK
naerabakitzekoaprobetxatu
Plan Estratesikoa Nat'aiToako

n

Mendialdean eragiten duten
agente ekonomiko eta erakunde desberdinen jokamolde-estrategiarentzat gidaliburua izan nahi duen dokumentu bat da, beronen bultzatzaileek diotenez. Horretarako, hiru abiaburu ez.a-

«Ihardunaldietako konklusioetan ez zen bildu
agertu genituen kezka bakar bat ere»

Ramon APEZETXEA
San Martin Nekazal
Eskolako Zuzendaria

■ Nola baloratzen duzu
Hezkuntza eta Formazioak gaur egun Mendialdean
duen norabidea?

□ Ikastetxeenzeregina gazteakbizitzarakohezi etaformatzeada, profesionalki eta
pertsona bezala. Guzi hori,
herri kulturaezagutuz, kontutan hartuz eta baloratuz
egin beharra dago, bakarrik
horrela aberastuko baitira
gure herriak. Toki guzitan
ezin da irakaskuntza berbera eman eta gutiago oraindik herrien nortasuna baztertu. Oraindik orain ‘listoen eta ez hain listoen’ bereizketa trixtea egiten da;
Batxi leratoa eta Lanbide Eskolak. Arrakasta, ordea, bakoitzak bere trebetasunak
eta afizioak garatzean dago.
Ez dut uste asmatu denik
Lanbide Eskolak desagertarazi eta REMari bideaemanez, eta ezta ere, aukeratu

diren modulo eta espezialidadeekin. I995ean aldaketa batzuk sartuko dira. Bainan nahi dugun kalitateak
beste hainbat gauza eskatzen ditu; Gobernutik ezarri nahi diren espezialidadeak behar ditugunak dira?,
lantegietan praktikatzerik
izanen da?, euskara...?
■ Egin berri diren Ihardunaldiek, zer aportatzen
dute zure ustez?
□ Aipatutakoaz luze aritu
ginen eta bertakoekin kontatu gabe gobernutik deus
ez inposatzeaeskatu genuen.
Harrigarriena, halere, agertu genituen kezka bakar bat
ere konklusiotan ez bildu
izana da. Hutsegite larria
iduritzen zait, horrelaez baita Plan onik egiten ahal.

rri omen dizkiote hasieratik;
lehenik. “azken nrteotanmaila ekonomikoan eta giza-mailan gntiagora etorria den lnrraldea herrindartzeko, hai
sektoreka eta hai orokorrean.jokahide desherdinakgidatn eta bere baitan hildn
nahi ditii Plan h o n e k " .
Bigarrenik, “zonako agente
sozial eta ekonomiko gnztiak
inplikatu" nahi ditu horretaii, eta azkenik, “Plana eztahaidarako elementu hat
Izatea" nahi du CedernaGaralurrek. “dehatea lagundu eta lehentasunak markatuko dituena
Horiek horrela, CedernaGaralurren bitartez eta Nat'anoako Merkataritza eta IndustriaGanbararen zuzendaritzapean. bi mailatako Batzordeak antolatu ziren bitarte horretan. Alde batetik Batzorde Sektorialak deitu izan
direnak (Nektizaritza, Merkataritza eta Turismoa, Industria, FormakuntzaetaLurralde antolaketa) eta bertze aldetik, Eskualdeko Batzordeak (Planean sartzen diren eskualde bakoitzean bana).
1 995ER AKO

A k t u a z io P l a n a

«Funtsezkoa den kolitotezko diognosia eto
ordotz filosofiko gorbio ez d iro inon ogeri»
■ Nola baloratzen duzu
Batzorde Sektorialetan burutu den prozesua?
□ Berez, positibotzat jo beharko litzateke Plan Estrategikoa egitea, bainan akats
haundiak ikusten dizkiogu.
Gure Listez zonaldeko jendeak eraman beharko luke
dinamika, eta errealitatean,
ez da horrela gertatzen.
Teorian prozesua irekia da,
bainan praktikan zonaldetik kanpokoak dira dinamikarik haundiena sortu eta
monopolizatzen dutenak.
Xelebrea da ikustea zenbait
goi-funtzionariok egin duen
erreziklajea, orain arte kriterio ekonomizistekin neurtzen zuten dena eta orain bapatean, ‘rnundu ruralaren’
aurkikuntzaegin dute. Dena
den, Garapen Plan guzitan
lehenengo lana bertako iniziatiba sortaraztea da, eta
bertan ez badago iniziatibarik arazoa ez da moldatzen iniziatibakanpotikeranianez. Honekin batera funtsezkoa da kalitatezko diagnosia egitea eta ardatz filosofiko garbia edukitzea, eta

Bertizko Ihardunaldietan,
Cedernako arduradunen hitzetan. Plan Estrategikoaren
konklusioak zehaztu egin dira, eta “hememUk aitzinera
lan egiteko tenorea etorriko
da, konklusioak analizatu.
eta hoietatik behar ditugunak hartu 1995ean aktuazJo
z e h a t z a k hii r u t z e k o ” .
Horretarako, ahaliketagizaerrekuilsogehienarekinkontatzea espero dute.
Hurrengo urteotarako helburuak ere ag e rtu ditu
Cederna-Garalurrek. Lau dira funtsean: garapen prozeSLian pailehartze lokalahaunditzea. bertze maile- E u r o p a t ik
tako administrazioe- DATOZEN Dlkin elkarrizketa bul- R U L A G U N tzatzea, asoziazionis- TZAK BANAmoaeta integrazio so- TZERAKOAN
ziala bultzatzea. eta ERE, PLAN
azkenik, sektore pro- E s t r a t e g i duktibo guztien gara- KOA KONTUpen annonikoa bultza- TAN HARTUKO
DA.
tzea.B

Mikel PETRIRENA
EHNE-Naforroako
lehendakaria

horixe da orain tirte inon ageri ez dena. Beti gauza orokorretaz hitzegiten da eta
hoietan ere ez dago akordiorik. Loturarik gabeko
gauzak planteatzen dira.
Badirudi, zerbait egiteagatik egiten ari dela guzti hau,
eta batzLitan, gauzak horrela egitea, deus ez egitea baino kaltegarriagoa izaten ahal
da. Orain arte iktisi dugunez, nekazaritzan eta turismoan behintzat, arras ikus-

puntu filosofiko desberdinak daude mahaigainean.
■ Zentzu bonetan, berriki B ertizen egin diren
Ibardunaldiek zer aportatzen dute zure ustez?
□ Ihardunaldi hatiei ez nien
inolako ardatzik ikusi eta
badirudi ez dela bilatu ere
egin nahi. Bertizen bildutakoen artean gehienak Irtiñean bizi den jendea ikusi
nuen, okasiorako Iruñeatik
joanak. EHNEtik arras kritikoki ikusten ditugu Ihardunaldi hoien emaitza.
■ 1995rako A ktuazio
Planak zein oinarrizko
puntu bildu bebarko lituzke EHNEren ikuspegitik?
□ Helburu garbia markatu,
gehiengoari serbitu eta integrala izatea. Kontua ez da
10 baserri errentable bihurtzea eta lana gutti batzuren
serbitzLirako egitea, horretarako ez da Plan Estrategikorik behar. Gainera, airas
inportantea da zonaldearen
izakera erabat errespetatzea
eta bide horretan, Garapen
Plan Sektorialak zehaztea.
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HAMABOSTEKARIA

EGE G ordailua : NA -1 324/85
F rankeo Itundua :
T irada : 5.950

G A U R K O T A S U N E K O G A IA

34/79

ale

Momentu larriak Baztango Biltzar Nagusiarentzat?

igitaratzailea : ttipi- ttapa ke

H erriko Etxeko P laza,

1

31780 BERA
11 88
F axa : 63 12 91

T fnoa : 63

lendaria: Joxemanuel Iri3n. Publizitatea: Miren KareTolosa. Erredakzioa: Aitor
zena, Joxemanuel Irigoien.

Tiinistrazioa: Amaia Goia.
edakzio taidea: Pello Ape-

<ea, Juainas Paul, Kristina
an, B it to r i T e lle tx e a .
riemaileak: Joseba Azpiroz,
eban Arozena, Juana Mari
rar, Ainhoa Mutuberria, Iban
si, T xem a A ld a b e , P ello
egia, Txem a Urroz, Patxi
andorena, Daniel Martirena,
)el Maia, Josune Etxebeste,
dI o M e n d ib u ru , J o s e b a
abide, AiiziaOlaizola, Margari
enike, Koro Irazoki, Mixel
endiain, Jacgueline, Elixabet
ria, G arbiñe Maiz, O skar
perena, Alberto Sansiñena,
o Apezetxea, Aitor Arozena,
tina Boan. Kolaboratzaileak:
\1E Nafarroa, Patxi Lasa, Mikel
z u n a rte a , J o x e J a v ie r
sberria, Arantxa Zabala...
rimategia: Gertu (Oñati).
i-ttapak ez du bere gain hartderrigorrez, aldizkarian adietako erranen eta eritzien eraniizunik.
kunde Laguntzaileak: Bera,
za, Goizueta, Areso, Baztan,
lazubi, Z ugarram urdi eta
ako udalak, B ortzirietako
skara M a n k o m u n ita te a ,
errekako Zerbitzu Mankomutea...

Gauzak ez badira
aldatzen, sistema hau
desagertuko da

Ordenantza berriak
egiteko batzorde bat
ari da lanean

Zirt edo zart egiteko
tenorea ailegatua
zaio Biltzar Nagusiari

Jon FRANTZESENA

Patxi OIARTZABAL

[onder SANTAAAARIA

Elizondoko olkoteo

Baztongo a lb te o

Kozetorjo

Nere idurikoz,
gauzak ez baldin badira aldatzen, urte aunitzik gabe
haudesagertueginenda. Herrietako alkate eta kargodunei lan aunitz egitea tokatzen zaigu, eta lanaz gain, telefonoa dela eta gasolina dela, geure sakeletik dirua ateratzea ere tokatzen zaigu hainbertzetan. Ni jubilatua nagoelakoz, baina bertzenaz,
hau ez da posible. Hemen
Elizondon, goiti eta beheiti
aunitz ibili behar da, eta hain
errekurtso gutirekin ezin da.
Segitzekotan, bertze manera
batean antolatu beharko da.
Autonomia eta konpetentzia
gehixeago beharko genuke
eta diru gehixeago ere bai
gauzak egin ahal izateko.
Gaur egrm edozein gauza egiteko ere, diru eske joan behar dugu aiuntamentura eta
bertzenaz etxez etxe. Gurekin
bakar bakarrik lana egiteko
kontatzen da, deus bertzetarako ez. Bertzalde, jendeak
ere paso egiten du aisa aski,
eta batzarretara ere ez da kasik agertzen.

Herrietako alkateen arazoa
ez da konpetentziarik ez dutela, dituztenak behar bezala betetzeko
nahiko errekurtsorik ez dutela baizik. Jakina baita,
Biltzar Nagusiaren funtzionamenduari dagokionez eta
baita udal funtzionamenduari dagokionez ere, herrietako alkateen konpetentzia da lehentasunak markatzea eta udala hoietan partizipe egi tea. Dena den, egiazko problema errekurtso faltarena da.
Hortaz, denborarekin behar
sozialak aldatzen ari diren
bezala, Ordenantzak ere aldatu eta egokitu egin beharko dira, eta Biltzar Nagusiak
herrietako alkateei kapazitate ekonomiko gehiago ematea erabaki beharko du. Nola?
Ordenantza berriak egiteko
hortxe dugu batzorde bat
izendatua, eta horretxek aurkeztu beharko ditu proposamenak Biltzar Nagusian.
Espero dezagun luze gabe
hortik zerbait ateratzea.

f

B aztangoiza,
Elizondo, Her— berea eta Basaburuako junteroen izendapenarekin eta batzarrdan aukeratuak izan diren hamabortz herriko-alkateen kargu
hartzearekin batera, Baztango
Biltzar Nagusia zati batean
berriztatzeko prozesuari akabera eman zaio. Zehatzagoak
izateko, Biltzar Nagusia osatzen duten 32 kideetatik 19tan
berritu baita. Hauteskunde
munizipaletan Balleko alkatea eta 12 kontzejalak aukeratuko direnean, orduan akituko da, zehazki, Biltzar Nagusiaren berriztatze prozesu
osoa. Tramitean dago Ordenantzen gaurkotzea eta berritzea, Baztango 'konstituzioa' den Ordenantzarena.
Premiazkoa da hori. Biltzar
berriaren esku dago Baztango
autogobernua eta subiranotasunaren mugak erabakitzeko aukera historikoa eta
espero dezagun ausardia politikoaz eta etorkizunaren
ikuspegi progresista batekin
egitea. Erabaki garbien premia larrian gaude.

B7CZTSN
ALTZARIAK
z u rg in d e g ia
121 errepide nazionala, 54. km

Udizkari honek Nafarroako
>bernuaren laguntza jaso du

6 ttip i-tta p a • 149. zbk. • 95-1-5

Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA
‘ Sukalde, logela, ja n g ela eta
egongelarako m obleak
• Estiloko mobleak: Luis XV,
Regence, L. Felipe, Napoleon.
' Haritz, gaztain eta gerezi
egurretan egindakoak

IIZIA
BO TA BERTSO A

IR A K U R L E A K M I N T Z O

Alkaiagan
argia paratti
dute

Marisol TABERNA
Doinuo; Posoiako herrilik...

Lesakako lierria
ederki apaiiidua
baiiia giire aiizoaii
ez argi ta ez iira
zergak ordaiiidii eta
zerbitzurik ezta
eskcrrik olentzero
bai oroitii dela.

Saiitiago egiiiia
A lkaigaii seiiiale
eiiteratii ez deiiak
egiii beza galde
bertakoak bagara
beti uiiiorezale
bidea argitua dago
etorri zaitezte.

Eskutitza...
Sorpresak atseginak direlakoan, hona hemen urterobezalaeskutitza. ‘Eskutitza’ hain erreza ematen
duen gauza eta egiteko
hainbestedenboraematen
duena... Baina honetarako ere erloju bat daramagubarru barruanetaabendua iristen denean tik tak
tik tak tik triiiimmm... Boligrafoa hartu eta gure behatzakmugitzenhastendira: Zorionak eta urte berri
on 1995.
(Zerbait gehiago idatzi beharko dut ezta???)
Eaelkar ikusten garen...
Ea aurten ere izandako
ametsak behingoz burutzendiren...Norkdaki!!Hau
ere: Hain errexa ematen
duengauzabateta...Baina
honetarako ere erloju bat
badago.haundiagoaoraindik, eta tik tak tik tak tik
tak... dabil dagoeneko.
Eskutitzahauametshoiengatikpresodaudenenoroigarri izan dadila. Eta gu
zer??Aaaa, horzaudete??
Zuek ez al zarete izanen
ba, amets horiengatik kalean jotake ari zareten
hoiek??Ametsgehiagodituzuela?? Oso ongi
Lurra

IRUÑEA

CTXAN CI
T X C t\ €

erretegia
Bazkari, afari eta
gosariak

IT U R E N
Tfnoa: 45 04 9 1

Goizuelalco
Jaiotza taldea
Talde hau gutxienez orain
dela 32 urte kaleratu zen
guraso batzuen lanari esker.zerengarai hartannahiko lan zuten bestela ere,
bainan egun hauek zirela
eta, zerbait eginbeharzelajendebehartsuekinpentsatuz.
Honelahasiginenpartitzen,
biltzen genuen diru hori:
batzuetan Ortuellara, bestetan Iruñako eskola batera, eta azken urte hauetan
Goizuetako ospitalera, bi
azkenekoakezik,ospitalekoa kendu zen, ez zirelakokonponketalanetanhasten, baina hor dago dirua
herrikokutxan,noizbaitnorbait konponketa ianetan
hasten bada. Bainazuri alkateak zerbait esan badizu guk baino gehiago dakizu. Baitaereherrikojende behartuei laguntzeko
erabili da dirua, Kiko Hernandezeri kotxe elektriko
bat erosteko bezala.
Azken bi urtetan, lehenbiziko apaizak egin behar
zuen kapilarako eta bigarrenean, urte asko genituela guretzako ezer egin
gabe etaafari bategingenuen eta gainerako dirua
elizako teilatua konpontzekoeman.Barkazioaes-

katu behar badugu, hori
izandagureerrua,etaedozeinek kontuak nahi baditu hor daude kutxako estraktoak.
Beste aldetik gonbidatzen
zaituztegu gure bileretara
etortzea, Ikusikoduzuedenok ‘demokrazin’ aukeratzen dugula zer egin diruarekin, bainaerdarazesaten den moduan: “Pra/'teak
uste dik denak bere antzekoak direla”.
Bestalde, gustatuko litzaigukejakiteanorzaren,zeren zuk badakizu nor garen gu, eta zenbat dirukin
sentitzenzara'timatua’.Ez
duguinorhorrelasentitzea
nahi eta gustora bueltatukodizugudiruhori.Ulertzen
ez duguna da nola egondu zaren urle guzian hain
timatua eta azken ordura
arteezduzuezeresan.Edo
bazter guztiak nahastea da
zure asmoa?
Aurten.aurrekourtean baino 30.000 pta. gehiagobildu dugu, 118.000 pta. denera.Datuhauekinikusten
da,zubezalatimatuaksentitu direnak ez direla hainbeste izan.Gaizkiulerturik
ez izateko, aurtengoa elizakoteilaturakoizangoda.
G oizuetako J aiotza T aldea
(Lau lotsagabe baino gehiago)

ENA: 15.982.290

ICfiTTU
OSTATUA
JATETXEA
-

lCaita

Matxinbeltzenea, Tfnoa: 62 75 73 • LESAKA
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P R E N T S A T IK B IL D U T A K O A K

Egin 94-XII-27

«Bizitzn itiiinizipnln
degmdntzen nri dn
;^ero etn gehingo, izmi
ere, obrnk
nd'judikntzernkonn etn
dirulnguntznk
kobrntzernkonii
ibiltzeii deii jokniiiolde
ilegnl lionek, bide
eiiinteii bn'itii iidnlnktibitntenreii beste
iiiniletnn ere joknbide
irregnlnrrnk izntern».

«jubilntiink Inn
linundin egiten nlinl
dii, etn eglten nri dn.
Gure elknrteko
ordezknriek Inn
liniindin egitcii diite,
etn Felipe Gnnbon
ordezknririk gnbe dciis
cz dn».
Felipe G A N B O A
Arkupeakjubilalu Elkarleko
Lehendakaria
Euskaldunon Egunbiiio
Nalarkoria 94 XII 16

Andoni ESPARZA
LeilzoD idazkario
Diofio de Navarra 94-XII-8

G A L D E R A LA BU R

4 Tailutzeko zer da errexago,
harria edo zura?
❖ Zura.
4 Maite dituzu eguberrietako
bestak?
•J* Ez soLiera, egia erranda.
4 Horoskopoan zein zeinutakoa
zara?
•J* Tauro.
^ Loteria erosten duzu?
•J* Ez, ez dut oliiturariI<.
^ Tailutzeko, zein da zurarik
hoberena?
•J* Zumarra eta ezkia.
4 Bizioren bat?
•J* Besta egitea.
4 Zer nahiago, etxe berri bat edo
zaharra ongi antolatua?
•J* Etxe zahar laat ongi antolatuz gero aunitzez ederragoa da
4 Zer eskatu diozu Olentzeroari?
•J* Osasuna.
4 Tailutzeko beharrezko tresnak?
<• Gubia ela forinoia z.urarendako; /izela eta punteroa harriare
rendako.
4 Zer duzu nahiago, turroia edo pastela?
•J* Pastelak eta txokolatea dira nere goxokorik gustokoenak.
4 Zein izan da zure azken iana?
•5* P.txe baten erretratua tailutzea.

M 0 1 « iN £ l^
PINTURAK

KiROLKK Z E I R
Altzate 6, A 63 05 98
BERA

(£>631076 •BERA

9Kim

H A R A T E G IA • U R D A IT E G IA

Kanttonberri 4, Tfnoa: 63 00 18 • BERA

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio problemak
moldatuko dizkizugu eta gainera, barne edo kanpoalderako
behar dituzun pintura plastikoen araberako prezioetan.

Eztegara 19 • ® 63 02 40 • BERA
8 ttip i-ttap a •

149
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• 9 5 15

Z IZ K A O S T A T U A
M a r tx a e ta m o z k o r s a lts a
Altzate 28 - BERA

HERRIZ HERR!
Lera zakur ib ilald ia
Ruandaren alde

Ricardo Baro|a
eskolako 8. mailakoikasleek, ikasbidaiaren alde zozketatutako saskiaren
zenbaki sariduna,
2 . 164a izan zen.
Etxalarko Arantxa
Danborienak erosi
zuen boletoa.

Urtarrilaren 4ean, goizez pasatuko dira
Beratik Irun aldera
K r istina

BOAN

Abenduaren 11 n
ateri ziren bortz gipiizkoar hiru lera garraiatuz. Hego Euskal
Herrian barrena mila
kilometro eginen dituzte helburu bakarrarekin: Ruandaren
alde dirua biltzea.
Hainbatetahainbat
herritan ibili ondotik,
atzo pasatu ziren gure herritik Irun aldera
hartuz. Hiru lera eta
husky arrazako hogeitabortz bat zakur
ikusi ahal izan ziren.
“Guziak Ruandaren
alde" lemapean. Erran
bezala, diru eskean
ibilkidiraetaelizaizanen da dirulaguntza
biltzeaz arduratuko
dena pegatinak edo
bertzelakoak salduz,
baina bada laguntzekobeitze modurikere:
Euskadiko Kutxako
053.0.00276-9 zenbakian laguntza ekonomikoa sartzea.
Gure herrira Lesakatik etorri ziren. han
arratsa eman ondotik.

Txistulari taldeak Berako abesbatzarekin batera emanaldi bikaina
eskeini zuen abenduaren 18an
Argazkia: Kristina

'Allzateko Jaun' antzeslana
Kullur elxean, hilaren 6 ela 7an
Lamixine Berako
Antzerki Tailerrak
‘Altzateko Jaun’ izeneko antzeslana eskeiniko du ortziral eta
Iarunbat honetan (6 eta
7), arratseko Setatik
a i t z i n e r a B e ra k o
Kultur Etxean. Lana
joan den urteko ekainan aurkeztu bazuten
ere, orainaoan zenbait

BOAN
ITAILERRA
.CITROEN Banatzailea
AUTO BERRIEN
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

s 63 06 23 • BERA

moldaketa egin dizkiote ela taldeko partaideen artean ere aldaketak egon dira.
Bertzalde, antzerki
taldeak bere lana burutzen segitu ahal izateko laguntza-txartelak atera ditu. Laguntza emateko helbidea:
AItzate24, I.-3I780
BERA.

L A G U N T Z A

Errege
kab alg ata
Gaurailegatukoda
Berarat. Hori dela eta
hiru ikastetxeetako guraso elkarteek antolatutako jaiotza eginen
da Altzateko plazan.
Erregeak goxokiak
partitu bitartean, San
Jose, Mariaetajaioberria agurtzera joanen
dira. Gero, Herriko
Etxeko balkoitik umeak a2Lirtuko dituzte.

San Jose
zaharretxeko berritze lanak hasi berriak direnean, ingurukobizilagunek
kexa bat agertu dute, eraikitzen hasi
direnean bertako
etxeen zimentuak
mugitu direlakoz.
Gure Txokoak
antolatutako ipiiin
lehiaketa hilaren
3 Irarte zabalikegonenda. LanakGure
T xokoa el kailera bi dali behardira. Bertzeurtetanbezalabi
sail izanen dira, 14
une aite eta helduak.
Dantza
ikaslaroa
Urtarrilak I4,2l eta
28an Gure Txokoa
dantzataldeakhaurrak dantza ikastaroan matrikulatzeko epea irekiko du.
Larunbatetan apuntatu ahal izanen dira, I2etatik letara
Eztesarafrontoian.

- T X A R T E L A

LAMIXINE BAT Berako Antzerki taldeak bere lana burutu ahal dezan, 1.000
pezetako dirulaguntza eskeini nahi diot.

IZEN A B IZ E N A K :...................................................................................
H E L B ID E A :............................................................................................
HERRIA:................

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK
ERREMINTAK
Altzate, 5 Tfnoa: 63 00 83 BERA

KONTU ZENBAKIA:

POSTA KODEA:

......... TELEFONOA:.................
..BANKETXEA:.........................

H E LBIDEA: A lt z a t e 2 4 , I . - 3 17 8 0 BERA
149. zbk. • 95-1-5
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Bideekin zenbait gorabehera
izan dira Herriko Etxean
Pagolletarako pistaz eta Bereautik Berrizaun
artean trenabidea moldatzeaz aritu dira
A itor

AROZENA

Pagolletara egindako pista legalizatzea
erabaki du iidalak,
PNVren aldeko botoarekin. HBren abstentzioa eta EAren
kontrako botoarekin.
EAko Del Riok, bi
metro zabalera baino
guttiagoko bideetan
motorra duten ibilgailuak pasatzeadebekatuadagoelaerran zuen
eta hauei Elutsa ingururaino joatea debekatzea eskatu zuen.
Alkatearen erranetan
berriz, bidea larrialdi
kasLietan erabiltzeko
baliagarria izaten ahal
da eta ‘"legeak ez dira
zelialz-mehatz irakiirri beliar, lierritarreii
iiiesederako alialik ela
liobekieit iiiterpretatii
baiz.ik". EAk, pistaren
egileak nordiren ikertu nahi ez izatea leporatu zion alkateari eta
“co/ifl hori zahortegia
bihnrtzeko arriskiia"
auiTeikusi zuen.
Bertzalde,trenabidea Bereautik Igantziko Benta bitartean

Estitxu
Arozenak
‘Xalto' saria, 25
Lirtez
b e h it ik o
bertsolari nafarrei
ZLizendutako txapelketa irabazi du
Goizuetan.

Ikusmin haundia sortu zuen olentzero lehiaketak. Goizetik ere abudo
mugitu ziren gazte kuadrilak baserrietara joateko
A rg : a it o r

moldatzeko asmoa
azaldu du udalak.
Igantziko Bentakozubia moldatzen den bitartean bide alternatibo bezala erabiliko
omen da, baina Nafarroako Gobernuak ez
du erantzLin zehatzik
eman oraindik. Beraiek egiten ez badute, u d a la k eginen
omen du. Igantziko
udala eta Nafarroako
Gobernuaren laguntzarekin. beti ere.

Eguberri bezperan, olentzeroz
eta jaiotzez bete zen herria
Aspaldiko urteetako ohitLira betez, olentzero eta jaiotzez bete
ziren Lesakako karrikak eta baserri auzoak Eguberri bezperan.
Goizean goiz ernatuta, baserrietan barna ibili ziren gazte koadrilakolentzeroaeramanez. Eguerdiko lehiaketan, hamabortz
bat olentzero talde eta

bertze hainbertzejaiotza aurkeztu ziren.
Arratsaldez berriz,
herriko etxeetan eskatuz ibili ziren taldeak.
Goizekotaldeekinbatera, ikastolako eta amnistiaren aldeko olentzeroa ere eskean ibili ziren. Lehiaketako
irabazle nagusiek txarangaren laguntza izan
ZLiten.

EftOSU
LESAKA

Kalitate-prezio arteko
orekarik hoberena

Frexku en a
zu gan dlk
hurbilago

Lesakako Bidegurutzean
Tfnoa: 63 73 82 - LESAKA

Plaza Berria, 1 3
s 948 - 62 75 47
LESA KA

149. zbk.

Inoxente egunean,
Biurgarai erreka
xLiri-xLiri ageitu zen
Tomasenekoborda
insLiruan.

KOXKILA
OSTATUA

EKAITZA kafetegia

Bittiria, 67 - ® 637264
10 ttip i-tta p a •

Udal idazkari
lanpostLia betetzeko lehiaketa deialdia luzatLi du Herriko Etxeak. Ana
Sacristan, orain arte lanpostLia beletzen z.Liena, bertze
herri baterajoan da,
Lidalbatzaren esker
ona jaso ondotik.
Kinto bazkaria
1966. 67 eta 68an
jaiotako kintoek beraien 5garren bazkaria izanen dute
Kattun hilarenSan.
Fabrikaren
ixuria

• 95-13

Zarandia, 4 - LESAKA

HERRIZ HE
Intsumisoen eskaria
onarlu du udalak
Larraburuako mus txapelketa Domekeneko
Anttoniok eta Jauregiberriko Kandidok irabazi dute
P ello

eta

A lberto

Soldadiiskarik ez,
ezta hori ez egiteagatik kartzelarik ere.
Gehiago oraindik,
ejerzitoak berak desagertzea, eta horiei dagozkien legeak ez betetzea. Hori eskatzen
dtien intsLimisoen eskariarekin bat egin du
Udalak, bertze hainbat tokitan bezala.

Larraburuko
mus
txapelkela
bukatu da
Domekeneko Anttonio eta Jauregiberriko Kandido ditugu
Joan berri den udazken horretan Larraburua Elkarteak antolatutako mus txapelketa irabazi dutenak.
Bigarrenak, Aldalurko
B ordako Juan eta

-

*

Larraburua elkarteak Xabierreko San Frantzisko egunean omendutako 80 urte bete dituztenak
Arg.: p e l l o

Armitxeko Santiago.

Ur zikinen
bidea
trabatua
Ur zikinak eramaten dituen hoditeri edo

tuberia trabatuta gelditu da, eta ez nolanahi gainera; bertako
langileek ez baitute libratu ahal izan. Bereziki prestatutako jen-

deek etorri behar izan
dule kanpotik. Ixuri
ttikia du hoditeriak,
itxLira duenez eta horrek sortzen du arazoa.

Zalain Auzoa
® 63 09 67

m

IR U BIDE
-

^1994an
jaiotakoak
Antsoneko Borda,
Aldalurko lehen solairua, Izardi eta
Olazarrakikusidute I99an bizilagun
jaio berria. Lau
haur, denetara.
Arrainentzako
bidea
A ntso lo k u e ta k o
presa gaindi ahal
izateko eskailera
eginen da arrainentzat, ingurugiroari buruzkolegeak agindu bezala.
Olentzero
zutik
Gabon egu n e k o
Olentzero gaztetua
eta zutik ikusi duguoraingoan.Osoosorikberritikegin
dute, eta jendetza
ederrak segitu zion
karrikan barrena.
Zaharrena
joan zaigu
Elizaldeko Bordako Anttonio ‘Baztan' neguaren bezperan joan zaigu.
96 Lirterekin.

«U S O A »
NEKAZARI KOOPERATIBA
Ganaduarentzat

BERA
Tfnoa: 637127
LESAKA

pentsurik egokiena
Tfnoa: 63 52 14

LG U N E K O M E N U A ETA K A R T A

ETXALAR

Boda eta banketeak ematen dira

koxkonta

HERRIKO

batdioeta
T

O STA TU A

H

bileretorako

e^cte^

matetxea
635290
ETXALAR

Otsango auzoa, Tfnoak: 627503 / 627519 • L E S A K A

149. zbk. • 95-1-5
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ERRIZ HE
Eliza alareko zuhaitzak ez
botatzea erabaki du udalak
Aseguro bat hartuko da izaten ahal diren arriskutarako
OSKAR TXOPERENA
O iain dela bizpahiru aste elizan egindako bozketan bertzerik atera bazen ere,
mendizaina eta arkitektoaren txoslenak
iktisi ondotik. eliza
atareko zuhaitzak ez
botatzea erabaki du
iidalak ahobatez. Zuhaitzak bere onenean
ez daudela kontutan
hartuta ere. kenduz gero kalte e s te tik o a
haundiagoa izanen litzatekela uste dute zinegotziek. Izaten ahal
diren arriskutarako seguru bat hartzea erabaki zuten bidebatez.

O lentzero
Zenbait aldaketarekin. bainaaurten ere
bete da Olentzeroaren
tradizioa. Aldaketa
diogu. goizeko haurren taldeen eskeak

Eskolako ttikienak ere olentzeroarekin ibili nahi izan zuten. Hementxe
dituzue herria inguratu baino lehen.

ohitura den bezala
egin baziren ere. ilunabarreko olentzero
lehiaketa ez egitea erabaki zutelako antolatzaileek. Lehiaketaren
ordez aurtengo bortz
olentzeroek herri guzia inguratu zuten biz-

pahiru lekutan geldituetaelkarrekin abestuz. Azkenik plazan.
talde bakoitzak bere
kanta eskeini eta bere
saria hartu zuen egindako lanarengatik.
Antolatzaileen ustez.
taldeen arteko lehia-

kidetasunakendu egin
zaio aldaketa honekin.

Botika
m artxan
Abenduaren 22az
geroztik martxan dugu Igantziko lehendabiziko botika edo far-

mazia. Beharrezko
inspekzioapasatuondotik. apezak errandako errezua eta ondoko hameketakoarekin inauguratu zen.
Orain arte medikuaren etxean zegoena
Arantzakoaren menean zegoen eta egunean bi orduz bertzerik
ez zen irekitzen. Ireki
berri honek. aldiz, goiz
eta arratsaldeko ordutegi arrunta beteko du.
Veronica Fernandez
Mitxeltorena da botikari berriaetaetxeguzietarabidalitakodioenez"lierritarrakalialik eta hohekien atenditzen" saiatuko da.
❖ P e llo ltx a in g o b o rd a k o a ri tokatuzaio
abesbatzak aurten
zozketatutakoegLiberri zare ederra.
Zorionak.

ORDOKi
K L T Z S B iK K
bitxikeriak • opariak • eskulangintza

Estilo guzietako mobleak

z im e ld i
ALTZARIGILEA
A Kolorea gustatzen zaizu ?
Sar ezazu kolore pixka bat
zure etxean. Altzari tintatuak
egiten ditut.

LESAKAKO
ZUBIA

<
2

ZUMELDI

Deitu eta neurriak hartuko dizkizut

ERAKUSKETAK: Bitliria 30 ela Plaza Zaharra 26
SALMENTAK: Plaza Zaharra 27 • Tfnoa: 637034 - LESAKA
12 ttip i-tta p a •

149. zbk. • 95-1-5
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ETXALARKO
BENTA

ERRiZ HE
Bortz antzerki saio eskeini
zituzten eskolako neska-m utikoek
Sarreran borondateari esker irabazitako dirua, 7. eta 8.
mailakoen ikas-bidaiarako erabiliko da
G arbiñe

eta

E lixabet

Abenduaren 17an
burutu ziren eskolako
haurren antzerki ekitaldiak. Denetara. bortz
antzerki saio eskeini
ZLiten eta jende franko
bildu zen. Eskolako bi
zarien zozketak ere
bertan egin ziren.
Z e n b a k i s a ritu a k ,
.7.525 eta 2.765 izan
ziren. Sarreran. borondatearekin irabazitako diruarekin 7. eta
8. inailakoek ikasbidaiara joateko laguntza iz.anen dute.

Sei
olentzero
ateri ziren
Abenduaren 24an
sei olentzero talde herriko karriketan barna
kantari ibili zirenetxez
etxe. Biharamonean
berriz, olentzeroari

Eskolako neska-mutikoen antzesianek ikusmina sortu zuten
Arg.: ELIXABET

a g Li r r a e m a t e k o
haurrentzako jokuak
antolatu ziren. Gero,
talde bakoitzak olentzero alboan zuela,
eguberrietako abestiak
kantatuzituen. Lehia-

t t ip i- t t a p a

o kindegia

JA TE TX E A
Tfnoa; 63 70 27 LESAKA

S . ^O O A<vifrCdedccH'

SANDERS Pentsuak

2 0 . 0 0 0 inaAcvde

Eztegara 41, Tfnoa: 63 08 99 - BERA

Lñ N C H ñ S *

• Parketak - Tarim ak

• K utxillatzea eta bernizatzeak
• E staldura o ro k o rra k

Bera ® 630735 » IRUN © (943) 622305

GRUPO

Orain erregeen esperoan gelditu dira herriko neska-mutikoak.
Berganea eta plaza aldean esperatuko dituzte eta elizan jasoko dituzte opariak.

SAROBE

5(ATURETXE/\
^ ii-

ketako irabazleak, 7.
eta 8. mailakoak izan
ziren eta bigarrenak
eskolaurrekoak. Azkenean, ohitura denez,
olentzero guziak erre
esjin ziren.

i* Garbiketa
zerbitzua
Rosarito Larretxea
izanendabertzeurtebetez eskola eta
mediku kontsultako garbiketaren arduraduna. Azken
Lirteotan, Rosarito
bera izan da lan
hauekegindituena.
Zerri puxken
anaiisia
Le he n He r r i ko
Etxeraeramaten ziren zerri puxkak
analizatzeko.Orain
aldiz, zerria hil eta
Lesakako Osasun
zentroraeraman beharko dira puxkak,
astelehenetik ortzegunera, goizeko
9etatik 12etara.

ZURICH

ASEGURO
OROKORRAK
Itzea, 4 — BERA — ® 63 07 63

ANSONEA

lATETXEA
Kontsultatu menu bereziak
Foruen Plaza I , Tfnoa: 630072 • B E R A
I49. zbk. • 95-I-5

• ttip i-tta p a
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E R i HE
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Gabon eta Eguberri egunetako
ohiturak mantendu dira aurten ere
Ttikienak olentzeroarekin ateri ziren eta biharamonean gazte
koadrilak etxez-etxe eskean ikusi genituen
IXABEL ETA JOSUNE

Gabon eta Egubeiri
egunak arras giro onean pasatu ditugu aurten. Alde batetik.
Gabon egunean herriko haurrek eta gaztetxoek, 80-85 bat lagun
bi olentzerorekin kantatu zuten herrian zehar. Bertze aldetik,
Egubeiri eguneko ohitura segituz, gazteak
eskean ibili ziren. lehendabiziko herrian
eta afalondotik baserriz baserri. Aurten
gaztebizkorki ibili da,
29 lagun. Erran behar
da herrian, mutikoekin batera 15 neska
ibili zirela kantari. Ez
ZLiten nolanahiko giroa jarri.
Eguberri biharamonean ere bazkaldu
ondotik besta honekin

Gaztetxo koadrila polita bildu zen olentzeroarekin kantari

segitzen dute gazteek.

Mus
tx ap e lk e ta
Urtarrilaren 7an,
bapateko mus txapelke ta has iko d a
Ulibeltzak elkartean.
Txapelketa gaueko
lOetanJokatLikodaeta
bi astetik behin Jokatuko da.

Eguberri egunean, ongi afaldu ondotik baserrietara joaten dira gazteak

ihauteriak urtarrilaren 27tik 29ra
Urtarrilaren 27,28
eta 29an ospatuko diren ihauteriak prestatzen ari da Jendea.
Hau probcxtLiz, emakumeak ere afari bat
egitekotan dira. Afari
honetan, adin guztietako emakumeak par-

te hartzen ahal du eta
elkartean eginen da.
Parte hartu nahi duenak bere izena eman
beharko du elkartean
edo losune, Ainhoa,
Rakel edo Ixabeleri
erran urtarrilaren 25a
baino lehen.

U holdeak
.'\urten ere ia ia
Liholdeak izan ditugu
herrian. Abenduaren
22an. lotcria ez zitzaigun tokatu baina
SListo e d e r r a b a i .
Zenbat etxetan ura
agertu, beharrik agerketa bertzerik ez zela
izan.

G A Z T A N D E G IA

Etxeko Ardi Gazta
Petxenekoborda
Tfnoa: 45 08 62
SUNBILLA

Parrokia 11, Tfnoa: 45 01 12 - DONEZTEBE

M oble eraku sketa haundia
T Edozein klase eta neurriko altzariak egiten ditugu,
3 Haritz, gereziondo, gaztainondo eta pinuzkoak.
D Armario enpotratuak, ate korredera edo normalakin

Koltxoia aldatzeko aukera berezia aprohetxa ezazu.
1. kaiitateko koitxoiak oso prezio interesgarrietau.
Rosa Seminario z/g Tfnoa: 45 02 58 - DONEZTEBE
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Pisu tutelaluak egileko
lizenlzia onetsi du udalak
Bertzalde, Aseguru Sozialeko bulegoak
egiteko epea luzatu da
T xem a

eta

K armelo

Babeseko pisuak
edo pisu tutelatuakegiteko lizentzia ematea
onetsi du udalak, aldeko lau boto eta kontrako birekin. Alkateak. M“ Jesus Perurenak. Tomas Ezkurrak
eta Honorio Tabernak
alde bozkatu zuten eta
Jose IgnacioZabalaeta
Jose Antonio Artazkozek kontra.
Malerrekako ZerbitzLi Mankomunitateari
udalaren lur baten jabetza uztea dela eta, udalak bere garaian egin
eta paratu z.ituen baldintzen onarpena agiri baten bidez aurkeztea eskatzen zuten bi
zinegotzi hauek. Honetaz gain. pisu hauen
bideragarritasun ekonomikoaaurkezteaeskatu zuten. eraikitzearena, baita geroko funtzionamenduarenaere.

Zubietako Benantzio Baleztenak irabazi zuen Erreka elkarteak zozketatutako zare bikaina. Errekako Tomas Utergak eman zion saria,
13.912 zenbakiaren truke. On egin!

baimenik gabeko urhartzeak), kontadore
guziak begiratu eta
kontrolatuko ditu udalak. Honelaonartu zen,
Lir eta argiez arduratzen den batzordeak
egindako lanaren ondorioz.

Allcalea Eslcola
Konlseiluan

Ur konladoreen
...egoera kaxkarra
dela eta, zenbait kasutan. bertze arrazoiensatik (udalaren

Plenoak Miguel
San Miguel alkatea aukeratu du eskola kon-

tseiluko udal ordezkari bezala. Berak hiru
boto lortLi zitLien eta
Jose Ignacio Zabala
zinegotziak bi.

Aseguru
Sozialeko
bulegoak
CAISSedoAseguru Sozialeko bulegoak egiteko epea atzeratu egin da. Doneztebe bezalaestatumailan hamazazpi leku-

tan ere egoera berdinada. Denaden, aurten eginen direla uste da.

Nafarroako
Itzuliaren •••
Etapa baten bukaeraetaerlojupeko igoera antolatzeko prest
dago Lidala, Errekaelkartearekin batera.
Honelajakinarazi dio
behinipein Nafarroako federazioari.

Taberna eta
zapaladenda
berri banaidekitzeko baimena eman
du Lidalak. Taberna
OsasLin Etxearen
parean egonen litzateke eta zapatadenda berriz, Merkatari karrikan.
San Migeleko
bidea moldatzea,
AzpirozetaSaralegi
eraikuntza enpresak
eginduberriki.Zola
botatzearen kostoa
2.822.606 pezetakoa izan da.
Udal kideen
soldatak
Alkateak 343.125
pezeta, ordezkoak
123.750 eta gainerako zinegotziek
61.875 pezeta kobratuko dute iazko
lansariagatik.
Kaxerna
tabernan
Guardiazibilak sartu eta laneko arropazjantzirikzeudelako edaria ez serbitzeaerabakizuten
bertako nagusiek.
Honegatik koartelera eraman zituzten tabernariak. Protesta eta elkartasun
gisara, ostalariek
barra itxi zuten asteburu batez.

t t ip i- t t a p a

FUNERARIA ZERBITZUAK
DON

5 . 9 0 0 ^an^Udeduit
2 0 . 0 0 0 Otedkccde

LDAERREKA, S.L.
SANTAMARIA
Ja te tx e a
j

Z \A K
7 4 04

o a.

Espezialitatea euskal sukaldarltzan
Eguneko menua eta karta
Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE
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H E K HE
U rlea akitu ondotik, Errege
egunari begira
Ohitura zaharrari eutsiz, Eguberri bezperan haurrak etxez etxe
ibili ziren kantari
H ilzald ia

Ainhoa MUTUBERRIA

Eguberriak oraindik ez dira amaitu.
erregeei ongietorria
ematea gelditzen zaigu. Lehen, opariak
egun honetarako izaten ziren, baina duela
Lirte batzuk olentzero,
gizon potolo eta maitagarri hori, gero eta
gehiago entzuten ha.si gara. Jende askok,
abenduaren 24an egiten ditu erregaloak.
Bestelako ohitura zaharrak ere mantentzen

Javier
Muguruzak
euskal
musikari
buruz egin
duen hiztegia
erakutsi
zuen.
Arg.: Artxiboa

ditLigu. Eguberri bezperan haurrak, inoiz
baino gutxiago bazi-

ren ere, etxez etxe
abesten ibili ziren.
Datorren uiterako gaz-

tetxo gehiago animaizea espero da, lotsak
alde batera utzita.

Abenduaren 16an.
Javier Muguruza herrira etorri zen hitzaldia ematera eta musikaeuskaldunari buruz
egin zuen hiztegiaerakutsi zLien.

Sulea
Abenduaren 29an
SLitea izan zen Xapako
Txikia Fermintxo eta
Arantxaren etxean.
ItXLira batean. beheko
sLiak txinpartaren bat
bota, aulkia erre eta
hortik solairura zabaldu zen sua.

FDTBOLIN TXAPELKETA

( 0

Doneztebeko AMEZTIA Ostatuan
0 Ortziralero, gaueko lOetatik aitzinera.
0 Izen ematea: 500 pezeta bikoteko.
OTxapelketa Urtarrilaren 13an hasikoda
Bildiitako dirua lehendabiziko hiru bikoteen artean banatuko da.

Izen em atea:

AM EZTIA
© 450028 • DONEZTEBE
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Bortziriak, Goizueta, Leitzaldea eta Malerrekako
Euskaltegiak 10. Zenbakia
IKA-ren Argitalpena
1994ko abenduan

-

0\(or da? 9{or da?
- 9{i naiz, urte Berri.
■Zer daldtrzu Serri?

IRAKUR EZAZU

Solstizioak lurra eguzkitik hurbilen dagoenean gertatzen dira: negukoa abenduak
24 eta udakoa ekainak 24. Ikusten dcnez gatir cgtin jai nagusiak dira Etiskal Herrian.
Kristautasunak Jesusen jaiotza neguko solstizioaren egun berean paratu zuen.
Azkuek eta Barandiaranek diotenez EGUBERRI hitzak "eguzki berri" erran nahi
du, momentu horretatik aitzinera eguzkia gero eta denbora luzeagoan egoten delako
gure gainean.
Lehen euskal gizakiak eguzkia jainkotzat hartu zuen. Eguzkia zen bizitzaren
bultzatzailea, berak zuen indarra, ontasuna eta bai sutea ere. Horregatik gau honetan
enborra konsagratzen zaio. "Gaboneko enborra", "Gaboneko zuzia", "Gaboneko
mokorra" izenez ezagutzen dira. "Olentzero egun" horretarako arratsaldean berotzeko
erabiliko den suan normalean baino handiago den egur puska paratuko du etxekoandreak. Joandako garaietan, erdi erreta zegoen enborraren ondarrak atarian jartzen
ziren, aziendak hura zanpatu eta gaitzik harrapa ez zezan.
Olentzero lanbidez ikazkin da, Oiartzun eta Bidasoako herri guztietan sinesten
dute. Berastegin otearekin karga- karga eginda datorrela eta igitaia dakarrela diote.
Betiere suarekin du erlazioa. Lesakako 1928. urteko txosten batek dio: "prozesioan
daramaten panpina da, bedeinkazioak partituz doa eta herriko plazan erretzen dute".
Olentzero hitza nondik ote dator? Oles arotik zenbaitek dioen moduan? Izan ere,
zenbait koplatan ageri denez, "oles” edo eskean ibiltzera datoz, eskean aritzeko sasoia
baitzen.
0

ORAIN ZUK AURKI ITZAZU

C

GUREKIN JOSTETAN

A) Lotu itzazu hitzak bere definizioarekin:

1. - SOLSTIZIOAK

A.- Diru edo janari eskean ibiltzea Eguberrietan,Santa Agedan eta Ihauterietan-eta ohitura.
da.

2.- EGUBERRI

B.
- Eguzkia lurretik hurbilen dagoen urteko bi
garaiak.

3.- OLES EGITEA

C.- Eguzkia berritzen den garaia. Hau da:hortik aitzinera eguzkiak denbora gehiago goxatuko gaituela.

NOLA DEITZEN ZAIO?

A.-

1. - Gabonetan sua egiteko paratzen den enborrari?

c

ZER DA?

B.- IKAZKINA

2.-.

GAIZKIIDATZIAK ZUZENTZEN
Azpian dauden hitzak zenbait akats dituzte eta zure lana horiek zuzentzea izanen da,
horretarako testuak lagunduko dizu.
1. - CRISTAUTASUNA
4.- IDUZKIA
2. - EGONENDELA
5.- URBILEN
3. - ORREGATIK
6.- ORTAKO

ZER DIO ?

Kaixo Bittoriana!

- Oroitzen al zara zure ume edo gazte denboretako
gauzez?
- OroitLiko ez naiz ba, bai horixe!
-Kontatuko al zeniguke nola igarotzen ziren garai
hartan Eguberriak?

Goizuetako
Bittoriana

- Bai, bai, oso ongi pasatzen g en itu en guk Eguberriak,
bamabi bat lagun bildu eta fam ilia giroan eta umore ederrean
e g o te n ginen.

- Olentzero gauean esate baterako otordu berexiren
bat egiten al zenuten?

- Bai, m in g a in a saltsan ja te k o ohitura genuen eta gure amak gainera o s o ongi
prestatzen zuen, sukaldari ona baitzen. M ingaina e g o s i, albardatu eta saltsa berdean
paratzen zuen. P ostretako,berriz, sagar erreak. Hamarrak aldeko afaldu, sutondoan kontu
batziik esan eta ham abietan gau erd ik o mezatara Joaten ginen.

-Eguberri eguna ere fam ilia artean igaroko zenuten ezta?
- Bai, egun horiek horretarako izaten zirenez berriz cre lagun m ord oxka biltzen ginen
mahai inguruan eta bazkari g o z o -g o z .o a izalen genuen egun hartan ere, zerriaren azpizainak jaten b aikenituen. A z p iz a in a k labean erreta, ondoan patata purea zutcla, cta
postretarako,berriz, arroza esn e a . Turroia ere, Eguberri seinalea bezala edo, pixkat izaten
zen.

-Elkarri opariak edo egiten al zenizkioten?
-E z, orduan Eguberritan ez zen oparirik egiten,hori geroztik ako kontua da, eta gaincra
A m eriketatik heldu den ohitura da hori. Guk erregetan izaten g en itu en erregaloak, zapata
paratu eta beti zer ed o zer izaten zen

-Eskerrik asko Bittoriana,horreIaxeko memoria eta umorearekin urte askoz jarrai
dezazula opa dizugu.

ARIKETA:

e ran tzL in it z a z u h u rre n g o g a ld e ra k k o n p a ra k e ta k e r a b iliz

1. - Orain b ezain ugari afaltzen al zuten Bittorianaren garaian?
2 . - Guk adina gastatzen ote zuten gure aiton-am onek?
3 . - Guk Bittorianaren garaian baino g eh ia g o gastatzen al dugu?
4 . -Errege e g u n a O le n tz er o baino geh iago ospatzen al zen?
5.- Guk b e z a in b e ste luxu al zuten garai hartakoek?

4

EGIN ZUREA

d Z i)E K L IN A B ID E A
Euskaraz hitzek, egiten zaizkien galderen arabera, bukaera diferenteak hartzen dituzte.
Bukaera eta aaldera hauei deklinabidea deitzen zaie.
HITZA
mutil

NOR etorri da?
mutilA

NOREKIN joan zen?
mutilAREKIN

NORI erran diozu?
mutilARI

Hala ere ez da horren sinplea eta maiz ez ditugu behar bezala erabiltzen.
Adibidez: LagunAK ekarri dute. (gaizki)
LagunEK ekarri dute. (ongi)

Hementxe dauzkazu lehenengo hiru kasuak:
NOR

LagunA etorri da (sg.)
LagunAK etorri dira(pl.)

ZER

Guk etxeA egin dugu (sg.)
Guk etxeA K egin ditugu (pl.)

NORK

LagunAK etxea egin du (sg.)
LagimEK etxea egin dute (pl.)

ZERK

EtxeAK anitz balio du (sg.)
EtxeEK anitz balio dute (pl.)

* singularra (sg,)= bat
plurala (pL) = bat baino gehiago

NORI

LagunARl ogia enian diot (sg.)
LagunEI ogia eman diet (pl.)

ZERI

EtxeARI teilatua erori zaio(sg.)
EtxeEI teilatua erori zaie (pl.)

ARIKETAK:
1. Aldatu pluralera ondoko esaldi hauek?
A.
B.
C.
D.
E.

-

Zakurra joan da
Apezak egin du
Etxeak pareta sendoak ditu
Alkateari erran diot
Emakumeari gona altxatu zaio

A.
B.

- Zakurrak joan dira.
- ...........................

C .

- .........................................

D.
E.

- ............................
- ............................

A.
B.

- Zu etorri zara............
- ...........................

2. Zuzendu gaizki dagoena:
A.
B.
C.
D.
E.

- Zuk etorri zara
- Nor egin du hori?
- Txoriak kaka egin dute
- Mutikoeri oihu egin diet
- Oiloakeri lumak erori zaizkie

C .

- ........................................

D.
E.

- ............................
-............................

KUTXA ZAHARRA

^ ly S A R I O ZAHARRA

Eguberri garai honetan, badira zenbait ohitura, bertso, kontaera, kanta.
e.a.
Konta iezaiguzu zuk dakizun horrelako zerbait. Hona hemen bat:
Orain dela urte gutxi arte urte zahar gauean, auzoko gizonetatik
bat, baserriz baserri koplatan hasten zen baserrietako etxekojaun guztiak
bilduz. Goizaldera arte sekulako parrandan ibiltzen ziren. Hori bai, emaztea
etxean "
"

C ^ J IZ T E G

IA ^ ^

Ba al dakizkizu lurreko suaren inguruan izaten ziren edo diren tresnen izenak?
Guk "LARATZA" besterik ez dugu ezagutzen eta gehiago ikasi nahi genituzke.
LARATZA,

ERANTZUN ORRIALDEA
CT^RAIN AURKI n ZAZU"~;:>
GUREKIN JOSTETAN:
I,-______
2,-______

3.-

NOLA DEITZEN ZAIO:
A,-_________________

ZER DA?
2.-

GAIZKI IDATZIAK ZUZENTZEN:
2.-_
3,DI o T

4.
5.

-

6.

-

^

2 . - _

3.
4.
5.

-_
-_
-

C 7 E G I N Z U R E A J2>

d

etorri zara.
©2.- )A.-..Zu
B.
-..................

A.
B.

-..Zakurrak joan dira.
-...........................

C.

-.........................

C.

-.................

D.
E.

-...........................
-...........................

D.
E.

-..................
-..................

KUTXA ZAHARRA
USARIO ZAHARRA.

HIZTEGIA

TTIPI-TTAPAren LEIHOA
ZU AL ZARA IRAKURLERIK FINENA?
Zer da Plan Estrategikoa?......................................
Ramon Apezetxearen ustez zein da ikastetxeen zeregina?.
M. Petrirenaren ustez, zein izan beharko luke 1995erako Aktuazio Planaren helburu
naausiena?...........................................................................................................................................

Baserriko jaki lotea eta MARTIKOk emandako produktu
Uotearen irabazlea:_______________________________________
ALE H ONETAKO SARIA ERAM AN N A H I BADUZU:
1.

- Ariketak egin. (Ez duzu dena jakin beharrik. saiatzea da kontua)

2.
- Erantzunak erantzun orrialde honetara pasatu.
3.
- Bakarrik erantzun orrialde hau, korreoz bidali edo zuk zeuk euskaltegian utzi.Hona
hemen helbideak:
Leitzako Euskaltegia.Udaletxea ( Leitzaldekoek )
Bortzirietako Euskaltegia. Arretxea 22, Lesaka ( Bortzirietakoek )
Malerrekako Euskaltegia. Doneztebe ( Malerrekakoek )
Goizuetako Euskaltegia. Udaletxea ( Goizueta eta Aranokoek )
Udaletxeko bulegoa. Balleko Etxea. Elizoudo (Baztangoek)
4.
- Guk zLizendu eta itzuliko dizugu.
5.
- Bidaltzen duzuenen artean sari baten zozketa eginen da.
6.
- Zozketan parte hartuko dute hilbeltzaren 20a baino lehen bidaltzen dutenek.

HILABETE HONETAKO SARIA
"UREPEL KIROLAK" Leitzako dendan
IS.OOOpztako dim-txartela

SARIAREN ZOZKETARAKO DATUAK
Izena......................................
Abizenak.........................................................................
Adina.................
H elbidea.....................................................................Herria.
Telefonoa...........................................................................
rjrlD Aldizkah honek
Nafarroako Gobernuaren
dirulaguntza jaso du

8

Aldizkah honek
*
* Europako Komunitatearen Batzordearen
* * ^ * * dirulaguntza jaso du

HERRI/ HERR
rWrTWTTTTTTTWWW\

Kullur egunak ortzegunetik
larunbalera burutuko dira
Ibintza kultur elkarteak antolatutako ekitaldien artean, Bittor
Aiape eta Eragaitz taldeak larunbatean eskeiniko duten jaialdia
IBAN

ISASI

Azken urte hauetan
Ibintzakulturelkarteak antolatuta Eguben'i
garaian burutzen diren ekitaldiak antolatu ditu aurten ere.
Urtarrilaren 5, 6 eta
7ko egitaraua honako
hau izanen da.
Urtarrilak 5
Ortzeguna
G oizean pastelgintza ikastaroa haurrentzat. 5etan berendua eta opari banaketa. 6etan joaldun ttik ia k e ta g a u e k o
1Oetan. errege bezperako afaria Juan Mari
Lopez, Antton Etxebeste eta Carlos Aiz-

purua bertsolariekin.
Urtarrilak 6
Ortzirala
E ra k u sk e ta Askapena erakunde internazionalistaren eskutik egun osoan irekita. Herrialde ezberdinetako artisautza
e ra k u tsik o
da.
Arratsaldeko 6etan
futbolin eta nius txapelketak Aurtitz auzo a n e ta g a ue ko
lOetan zine emanaldia Herriko Etxeko
ganbaran.
Urtarrilak 7
Larunbata
Erakusketak irekita .segituko du. 6etan
hitzaldia. 8etan talo

Bittor Aiape rockero gaztea Iturenen izanen da larunbat honetan

eta gaztam jatea sagardoz bustirik eta

gaueko lOetan kontzertua, Bittor Aiape

eta Eragaitz taldearen
eskutik.

Iñauteriak asteburu honelan
ospatuko dira
Errege egunean baserrietan eta larunbatean herrian ibiliko dira
eskean gazte kuadrilak
te bertsolari baten laguntzarekin. Hau idazterakoan segurtatzerik ez badago ere, larunbaterako ahare
apostu bat prestatzeko asmoa zuten antolatzaileek.
Bukatzeko, bazkaria eginen da igandean. hiru egunez Jotake soinulari aritu diren Elortza anaiak trikitilariekin batera.

E zkurra

Erregeeguneanhasiko dira inguruko lehendabiziko iñauteriak, Ezkurrakoak hain
zuzen. Ohitura denez.
lehen egun honetan
baserrietako buelta
egingo dute gazte kuadrilak. Trikitixaren
soinua zoko guzietara iritsiko da aurten
ere. Larunbatean gisa
berean eskean ibiliko
dira. baina oraingo honetan herrian. Urtero
bezala bazkaria eta
afaria eginen dute
'Mañukorta’ eta bes-

Baserriz baserri eskean ibiliko dira gazteak

Arg.: Reyes GONIk utzia

❖ Langarra euskara
taldeak antolatuta, ponietan ibiltzeko aukera izan zuten haurrek
Inoxente egunean.
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HERRIZ HERRI
Ligaren lehen fasea ahazlu nahi
du Umore Ona futbol-sala taldeak
Jai egun hauen ondoren ekingo dio bigarren faseari, hirugarren
mailara ez jeisteko helburuarekin
E steban

AROZENA

Umore Ona futbol
salako ekipoarentzat
aurtengo denboraldia,
orain arte behintzat,
ez da iazkoa bezain
oparoa izan. Lehengo
urteko igoeraren ondorioz, Gipuzkoako
bigarren mailan neurtu diru indarrak Umore
Onak, eta ligaren lehen zatia ezin okerragojoan zaio, zoitzi talden ailean azkena sailkatu baita. Dena den,
Ibon Elizegi delegatuak esan zigunez itxaropentsu ekingo diote bigarren faseari, batez ere, azken partiduetan eman dutenjoko m aila ikusirik.
Orain arte, hiru multzotan banatuta zeu-

Amnistiaren aldeko olentzeroa aurten ere
eskean ibili da
Argazkiak: Xabier Mikel UITZI

Umore Ona elkarteak bazkari batekin ospatu
zuen bere hamargarren urtebetetzea

den 24 ekipok lau talde osatuko dituzte kopa deitzen dioten konpetizio honetan, hau
da, bakoitzean sei ekipo. Lehen faseko hamabi hoberenak igoeraren bilaborrokatuko dute. Beste hamabik aldiz, Umore Ona

orain pilota atalaren
garaipenak aipatuz, estatuko kluben arteko
txapelketan lehen dibisioan jokatuko baitu hurrengodenboraldian. Bizpahiru urte
bigarren mailanjokatutakoan. pixkanaka
helburuak betetzen ari

barne, hirugaiTen mailara ez jeistea izango
dute helburu. Beraz,
oraindik ez dute deus
galdu goizuetarrek.

Pilola laldea
lehen mailara
Umore Onarekin
seaituko duau. baina

Euskararen eguna ospalu
zen lehenengo aldiz
Umeek prestatutako bertso saioak, pailasoek
eta herri kirol probek animatu zuten eguna
JuANA M ari

SAIZAR

Euskararen eguna
ospatu zen lehendabiziko aldiz abenduaren
8an. Eguraldicik gehiegi lagundu ez bazuen
ere. herritar dexente
azaldu zen plazara,
han baitzeuden eskolako umetik, egun hoiretarako prestatutako
bertso saio batean.
Pailasoak giro polita
jarri zuten, guraso eta
umeak lanean jarriz
jokuen bidez. Arratsaldean, herrikogaz-

te batzuk herri kiroletan parte hartu zuten.
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Herriko
neskamutikoek
olentzeroren
bisita izan
dute aurten
ere.
Arg.: Juana Mari

eta ikusminik haundiena herriko gazte-

txoak sokatiran ikusteak sortu zuen.

diraUmoreOnakoak,
herriko pilotariei dagokien kategoria lortuz. Badirudi, hurrengo urtean Apezetxeak
ere Umore Onarekin
jokatukoduelaetahorrek asko indartuko du
ekipoa inolako zalantzarik sabe.

Aziendak
dituzten baserritamikudaletxetikpasabeharkodute katastroa egitera, beharrezkoa baita
1995eko subentzioa kobratzeko.
Egur loteak
markatuak daude
dagoeneko. Egurra
behardutenek udaletxetik pasa beharko dute.
Fax berria
jarriduteudaletxean eta herrilarren
zerbitzura dago.
Bi ordenagailu
eta irakasleendako
dohaineko ikastaroa lortu dute eskolan.

ERRIZ HEREI
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Udal gestioari buruzko auditoria egitea
eskatu dio udalbatzak Kontu Ganbarari
Lanak kontratatzerakon ilegaltasunak salatu zituen Andoni
Esparza udal idazkariak
JOSEBA

AZPIROZ

Prentsaedo irratiareii bidez honez gero
ikasiko zenuten udalean istiluak sortu direla udal idazkariak
aurkeztutako txosten
b a te n i n g u r u a n .
Inl'ormean. herriko
obrak egiterakoan
idazkariaren ustez
egin diren irregulartasun eta legez kontrakoak salatzen dira eta
Kontu Ganbarari aztertzeko eskaera ere
Jasotzen du. Gai honen inguruan, abenduaren 23an egindako aparteko batzarrean, Udalak HBk aurkeztutako m ozioa
puntuz puntu eztabaidatu zuen.
Lehen puntuan,
“iiiformeareii ecliikiluik orokorki egiazkotz.at eiiiaii eta geiire gaiii hartii clagozkigiiii eraiitz.iikiz.iin
giiz.tiak, norherarenak, ncihiz. kolektihocik" eskatzen zen. HB
eta independienteen
aldeko botoa. Barberiaren abstent/.ioa eta
EAren aurkakoa jaso
ZLien. Bigarren puntuan, txostena Kontu
Ganbarara bidaltzea
eskatzen zen. bertan
aztertua izan dadin.
Puntu hau ahobatez

Alkateak adierazi duenez, idazkariak emandako datuak ez dira
egiazkoak
Arg.: a r t x ib o a

onartLi zen eta EAk
proposatLita, auditoria
I983az geroztik egite a e s k a t u k o da.
Ikerketa hau egiterakoan lagLintza guztia
emateko prest agertu
ziren udalkideak.
Azken puntuan.

“cilkcitearen etci zinegotzi guztien oiulareen aiiclitoria hcinci,
norherarencinahizfainilicirenck’ egitea eskatu zaio Kontu Ganbarari. HB, UIL eta
Barberiaren aldeko
botua jaso zuen pun-

tu honek, EAko zinegotziak kontra azaltzen ziren bitartean.
Plenoberezi honek
ikusmina sortu zuen
leitzarren artean eta
horren erakusgarri, 30
bat lagun bildu zirela
batzar aretoan.

Esp alo ietako obren 1 2 m ilioi t'e rd ik o
azk e n o rd ain keta egin du u d alak
Polemikaz betetako batzarre honetako
beste puntLi batetan.
Azpiroz y Saralegui
enpresari egin beharreko espaloietako
obren azken ordainketaz inintzatLi ziren
( I 2.432.287 pezeta

guztira).
HBko zinegotzien
ustez ez zen oraindik
ordaindu behar, zenbait lekuetan obrak bukatzekoak daudelako
eta egindako lanak ez
direlako behar bezala
egin, auzokoen kexak

adierazten duten bezala. Halere, gainontzeko korporazio kideen ustez, enpresak
agindutakoa bete duenez ordaintzea erabaki zuten, Herri Batas u n a k o e n a b ste n tzioarekin.

Uhaldeeit
kalteak
moldatuz
Leitzaran eta Gorriztaran erreketan,
I993ko urte bukaeran uhaldeek sortu
z itu z te n k a lte ak
moldatzeko lanak
eginen ditu Nafarroako Gobernuak,
5.278.777 pezetako
aurrekontuarekin.
Gehien bat BordatxLiri aldekoezpondak moldatukodira
eta horretarako paretak .sendotukodira.
Amnistiaren
aldeko afaria
Amnistiaren Aldeko Gestorak, afari
bat antolatu du ostiralhonetarako(hiIak6),gaueko9etarako, eskolako jangelan. Bertan Xagu
ta Xator ta Satitxus
Band tald e are n
emanaldi paregabea
ere izanen da.
Pilota partidua
Urte Zahar egunean, jokatzekoa zen
L e i tz a n D i a r i o
Vasco eta Euskal
Telebistak antolatutako finalaurreko
partidu bat.

ITUREMGO KULTUR EGUNAK
Urtarrilaren 7an (larunbata),
ibata).
gaueko lOetan KOMTZERTUA

^
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ERRIZ HERR
Hautagai bakarra izaterakoan 15
aikateak automatikoki aukeratu ziren
Zigako batzarreak ez zuen hasieran alkategaia onartu, baina
batzar nagusian Lorenzo Kerejetari eman zitzaion kargua
6 3 m ilioi
herrietako
arg ite ria
hobetzeko

JOSEBA ETA P a BLO

BotLiak kontatzen
ez da lan haundirik
izan a u r t e n g o a n ,
Baztango ISherrietan
alkatetzarako hautagai bakarra aurkeztu
baitzen. Honela, automatikoki alkateak
iz e n d a tu z itu z te n
Zigan ezik. Lorenzo
Kerejeta bertako alkategaia, karguak elizarekiko duen eginbeharrak betetzeko
pre.st ez omen zegoen
eta horregatik, batzarreak ez zuen alkate
bezala izendatu hasiera batean. Gero, batzarnagusian beraaukeratu zuten kargu horretarako.
Zigakoarekin batera, bertze zortzi herritan alkate berria izanen dute. Bernardo
Amiano (Amaiur),
Fermin B arazabal
(Azpilkueta), Juan
Luis K a rrik a b u ru
(Erratzu), Lorenzo
Bikondoa (Arizkun),
Ramon Irisarri (Elbete), Pedro Mari Oskariz (Lekaroz), Jesus
Mari Gamio (Beiroeta) eta Pedro Jose
Arretxe (Almandoz),
Bertzesei herrietako alkateak, azkeneko legealdian aritu ondotik bertze bi urte ge-

A lkate guziak autom atikoki izendatu zituzten, herri bakoitzeko
hautagai bakarra aurkeztu baitzen
A rg : o n d ik o l

A m a iu r , A niz,
Airaioz, Azpilkuetako
Apaioa eta Zuaztoi auzoak, B erroeta,
Gartzain, Irurita eta
Zigako argiteria hobetuko da, Hirurteko
plangintzaren barnean. ProiektLi honen aurrekontua 63 milioi
pezetakoa izanen da,
% 65 a Nafarroako
Gobernuak ordainduko duelarik, l995ko
aurrekontuaren kargura.

hauek izanen dira:
Baztangoizan Jose
Manuel Mariezkurrena (Azpilkueta).
Elizondon, Juan Jose
Etxeberria (Lekaroz),
Herberean Gregorio
Pagazaurtundua (Gartzain) eta Basaburuan,
Rafael Agerre (Almandoz).

Lekaroz, Elizondo
e ta A z p i l k u e t a k o
UiTasLin aLizoko argiak
moldatzeko asmoa zegoen hasiera batean,
b a in a N a f a r r o a k o
Gobernuaren aginduan ez dira ageri.
Ustekabe hau ikusita.
Baztango udala afera
lehenbaitlehen moldatzen saiatuko da.

hiagoz karguan segituko dute: Jon Eranzesena (Elizondo),
Juan Arretxea (Gartzain), Juan Meoki
(Irurita), Jose Antonio
Bergara (Arraioz),
EIorentinoGoñi (Oronoz) eta Jaime lantzi
(Aniz).
Zigako afera mol-

datu ondotik, hurrengo bi Lirtetarako alkate kargua beteko dute
arestian aipatutako ham ab o rtz lagunek.
Abenduaren 26ko batzarrean lau kuarteletako Junteroak eta
mendiko komisionatuak aukeratu ziren.
Junteroak honako

Elizondo sarreroko platanoak mozlu ondolik kexu agerlu
dira herritarrak
Elizondoko sarreran, Santiago kanikan
zeuden bortz platonondo zahar (80 urtetik goitikoak) moztu
d i t u z t e B a lle k o
Etxearen aginduz, es-

paloi berria egiteko asmoarekin.
Honek, hainbat bizilagunenhaserreaeta
kexua agertartizi du eta
elizondotarbatek, Ana
Marin pintoreak hain

MENDIALDE Jatetxea
Etxeko gasnak saltzen ditugu
Dantxarinearako bidean, 66. kilometroan

AMAIUR *Tfnoa: 45 30 60
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zuzen. Lopez Border ia s , N a f a r r o a k o
Gobernuko Herrilan
kontseilariari luzatu
dio bere protesta.
Miguel Angel Adin
alkateordeak udalaren

erabakia defendatu du,
bere erranetan ez baitzegoen bertze aterabiderik. Halere, zuhaitz
gehiago ez omen dira
moztuko, bere ekimenez behinipein.

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA

KIROLTROFEOAK
T fn o a : 5 8 0 4 4 5 - ELIZONDO

HERRIZ HERR
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Ardi esnearen prezioak
g o ilira egin du

'> Margo
erakusketa
Urtarrilaren 2tik
27ra, Lucia Belzunegi margolariaren
lanak ikusgai egonendira Arizkunenea Kultur Etxean.
> Zigako plaza

Baztandarren Biltzarraren gazte sailak
kartutxoak bildu ditu inguruko mendietan
Pablo MENDIBURU

Ardi esnearen litroa
ia/. baino 10 pezeta
gehiago. 120 pezeta
ordaindtiko zaie nekazariei. Baztangonekazariak ere Danonerekin kontratna egin
berri dute. Urte beteko kontratoa eskeini
z.Liten. Oinarrizko prez.ioa48 pezetii/litro neguan eta 45 pztti/litro
Lidan. Bertze kualitateak kontutan hartuz,
dexente igotzen da
prezio hori.

Kartutxo
b ilke ta •••
egin z.Lien Baztandarren Biltzarraren
Gazte sailak inguruko
mcndietan. Bertzalde,
l'utbito txapelketa bat
ere antolatu dtite.
G uztira I 6 taldek
enian dute izena. horietatik 4 neskenak.

konpontzen ari dira. Zola gaizki zeg o e n e z , p la z a r i
itxLira berria eman
zaio, zementuzko
adokinez estaliz
zola. Lanean Goienetxe enpresakoak
ari dira herritar batzLien laguntzaz.

> Ikatzateako
Benta

Ikastolaren 25. urteurrena ospatzeko antolatu diren ekitaldien
barnean herri crossa burutu zen abenduaren 18an
Argazkia: o n d ik o l

Erreg eak...

Eg u berriak B asaburuan

opariz beteak etorriko zaizkigu. Elizondo, Irurita eta Erratzun
kabalgata egiten dituzte. Oraindik olentzeroak baino ohitura
haundiagoa du.

(ig ^ k i^ a r o t

jatttxea
Jaim e Urrutia, Tfnoa: 580013

E L IZO N D O

Olentzeroa atera
z.Liten pasiatzera Aniz
eta Berroetan. Egun
berean Almandozen
izugarrizko besta egin
zLiten Benito ostatuan

A R R O PA DENDA

eta Zigako haurrak etxez etxe ibili ziren
kantari, beraientzat
goxokiak eta gerrako
gaixoentzat sendagaiak e.skaluz.

CERVANTES

FM TXiKE
JA tM E U R R U T tA .2 9
T F R O . 5 8 0 3 12
E L iZ O K D O

Tfnoa: 580101
Santiago 1
ELIZONDO

H ilk u tx e n E r a k u s k e t a

E r a g u z ie t a k o a s e g u r o a k
E s k a it z a z u a u r r e k o n t u a k
J u a n a M. U rru tia

Jaime Urrulia .S.T • ELIZONDO
Tfnoak: .S80924-.S80814-.S80.T7.1
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OSTATUA
Santiago 25 - ® 580313

eta
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San M a r tz ia i, 7 - 4 .
IR U N

• Asma
• Larru-azaleko alergia
• Buruko mina
• Zizareak

IKU SM ENA REN
BERRESKURATZEA

MENDI

> Presoak
bisitatzeko
asmoarekin,jendez
betetako autobusa
joan zen Urtezahar
egunean Valladolid
aldera.

FUNERARIA

HELVETIA SEGUROS

JATETXEA

ELIZONDO

inguruan.gasnakooperatibaren ondoan.Erratztikookindegiaz gain likore
fabrika bat egiteko
asmoa dago.

• Oinen izerdia
o S

• Prostata...

Bista alfertua
Hipermetropia
Estrabismoa

Bixkortzea
Artritia, Erreuma
Artrosia

Begi lausoak-kataratak

Lunbalgia

K O N T S U L T A O R D U T E G IA

Bihurdurak

Arratsaldetan letatik lOetara. Ordua eskatu
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HERRIZ HERR
Olentzeroak opariak ekarri
zizkien ikastolako neska-m utikoei
Bertzalde, Sarako hamar bat artisten lanen erakusketa zabalik
da urtarrilaren 29a arte ospitale ohian
M ixel

eta

Ip arraldeko
3 3 . mus
txap elketa
|okoan

J aco u elin e

Abendoaren 20a
zen. neguak ez zuen
oraino bere hotz mina
erakutsia eta Olentzero herriko ikastolatik pasatu zen. Gure
ikazkinak zer utzi ote
zien ikasle ttikieri?
Ikatza?Bai.pixkabat
erraiteko adina; bazuen bertzerik ordea
bere ikatz zakuan. opariak eta goxokiak.
Beraz burasoek. haurrek eta erakasleek
arratsalde zoriontsu
baten iragaiteko parada ukan zuten. Erran
gabe doa heldu den urtera k o h itz - o rd u a
oraindanik finkatua
dagoela.
Aurtenbezala.opariz betea etorriko zaigu Euskal Herriko
mendietako ikazkina.

Olentzero opariz betea etorri zen ikastolara

S arak o artisten e rak u sk eta osp itale ohian
Abendoan hasi eta
urtarrilaren 29an bururatuko da ospitale
ohian dagoen erakusketa.

Horbertan bilduak
dira Sarako hamar bat
artisten lanak. izan eltzegile, margolari edo
marrazkilari. Guztiek

ZAlDi

badute zer erakutsi.
Ailelanguzti hauen
ikustera gonbidatuak
zarete, merexi dute
eta!

Iparraldeosoanjokatzen den hogeita hamairugaren mus txapelketari dagozkion
kanporaketak hasiko
dira urtarrilaren hasieran.
Sarako kanporaketei dagokienez, bi lekutan burutuko dira
aurtengoan. Talde bat
Portua jatetxean arituko da eta bertzea berriz, Herriko Etxeko
edantegian (urtarrilaren 6an).
Mustxapelketahonetan aritu nahi duenak, bere aukera egin
dezala eta bi lekuetarik batean bere izena
eman dezala lehenbaitlehen.

HERRiKO ETXEKO E d M l i m
A A icN el e + a Kaf+ii'A
(O ^ u e re rv cliain
Tfnoo; 59 54 25 19
64130SARA

M artin Lizasoain Adansa

Zaldubia Poligonoa • ® 5 8 0 5 6 2
IR U R IT A

- B A Z T A M

SUKALDE ETA
B ainu /'Uobleak
I)ana.tzaii&
iaim&ndaa
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JOSE ANTONIO ELIZONDO jauna • API 129
INFORMAZIOA;45 15 ISTfnoan • DONEZTEBE
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• BRACCO ALEMAN Arrazako 3 hilabeteko zakurra
salgai, uso eta oilagor ehizirako espeziala.
Prezioa: 18.000 pezeta. Bildotsak ere onartzen dira
trukean

HERRiZ HE
rTTTTVTTTTTTTTTl

Eguberriak giro ederrean joaki
dira
Errege eguneko erregaloen zain daude oraindik gaztetxoenak
Alizia OLAIZOLA

1 9 9 4 . urteko errep aso a

Abenduaren 22an
eskolako haurrek besta izan zuten. Hantxe
ibili zirenen Olentzeroarekin kantuan
eta dantzan bi akordiolariz lagundurik.
Bainan ikuskizun
gchiago cre antolatuak
zituzten. Eguberrietako saskia eta hiru
opariren zozketa, adibidez. Berehala ezagutu ziren sarituak.
Eta egun huntan
aurtengo hirugarren
haurra ere sortu zen,
Maddi Halty Agerralde.
Urtc zahar al'aria
aurten ere Indianoah a ita n e g in z e n .
A nini az io ha Lind ia e ta
dantzaldia Modestorekin uoiz.alderaino.

• Ezkontzak (3):
G urutze A riztia
(niaiatzaren I4an),
Txoniin Iribarren (uztailaren 2an) eta Jose
Antonio Menta (azaroaren l2an)esposatu ziren.
• Jaiotzak (3):
Iban Inda (urtarrilaren 24an), Eneko
A riztia (apirilaren

Heriotza
Erregeen
opariaren
esperoan
daude
neska-

T'utiko
Arg.: Aiizia
Baztan, Bortziriak, Leitzaldea,

Gida 95

14an) eta Maddi Halty
(abenduaren 22an)
jaio ziren,
• Heriotzak (3):
Miguel ItLirburua
(otsailaren I5an, 85
urte), Martina Cordoba (inaiatzaren 9an,
92 Lirte), Josefa Iturburua (abenduaren
4an, 80 urte) hil ziren
aurten.

Malerreka eta Sarako

Abenduaren 14an Irungo
Patxi Gomez, 23 urteko gaztearen heriotza izan zen.
Herriko jatetxe batean egiten
zuen lan eta gazteen laguna
zen. Urtarrilaren 7an, 5etan,
n ieza
a te r a k o
d io te
UrdazLibiko elizan bere lankidc cta laguiiek.

t t ip i- t t a p a

PROFESIONAL, KOMERTZIO ETA
LANTEGI guztien

Gida Komertziala

5 , ^OO A<vt^Udedu*t
2 0 .0 0 0 Ouz/icviCe
ZURE
ARGAZKIAK
ORDU BATEAN
EGITEN o rru G u

Zonako etxe guzti-guztietan
✓

sartuko den Gida Komertziala
Profesional, komertzio eta lantegi

✓

guzti-guztiak bilduko dituena.
Herrika eta aktibitateen arabera

✓

klasifikatuak.
U rte osoan eta momentu guzitan

bZK.ON'fZF.TAKO ERKHPORTMAK
lA 100 U r t ^ K ai it a i ka et / a
PR OFES IO'n ALT AS U N A E .SK E 1N I /.

kontsultatuko dena.
✓ Zure anuntzioa sartzeko aukera eta
tarifa ezberdinekin

ttipi-ttapa

Eska ezazu informazioa
konpromisorik gabe • © 63 II 88

ELIZONDO

DONEZTEBE

Tel. 58 01 55

Tel. Fax. 45 08 25
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JAIOTZAK
Jose Javier Abad Viela eta Gema
Navarro Mangado, Zaragozakoak
(Baztanen), abenduaren 19an,

Ibai Z u garram urdi E lizald e,
Goizuetakoa, abenduaren 20an,
Maddi Ane Txoperena Iribarren,
Lesakakoa, azaroaren 23an,
Xabier Arriola Perez, Lesakakoa,
abenduaren 5an.
Arritxu Mujika Carrion, Lesakakoa,
abenduaren 13an.
Maddi Halty Agerralde, Urdazubikoa, abenduaren 22an.
Imanol Bizente Sanzberro, Etxalarkoa, abenduaren lOan.
Ana Sarratea Arregi, Doneztebekoa,
azaroaren 20an.

4 0 E S T A B L E Z IM E N D U
Z U R E Z E R B IT Z U R A
13 arropa denda, kirol denda bat, optika bat,
2 oihal denda, lentzeria bat, zapata denda bat,
4 kafefegi, inprimategi azkar bat, kristaldegi bat
2 banketxe, bulego materiala, argazki 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 bal, moketak eta pinturak,
etxe saltzaiie bat...

D en etarik g au zarik hoberenak.
Irun erd i-erd ian . Parkina eta guzi.
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149. zbk.

• 95+5

Nicolas Arruabarrena larza, Lesakakoa, abenduaren 1lan, 77 urte.
M“ Luisa Albistur Mikelerena, Lesakakoa, abenduaren 17an. 92 urte.
Jose Inda Iturralde, Donamariakoa,
azaroaren 30an, 79 urte.
Isabel Irigoien Azkona, Elizondon,
abenduaren 5ean.
Victoria Ruiz Martinez. Elizondon,
abenduaren 7an, 99 urte.
M" Jantusa Etxenike Iturriria, Iruritakoa, abenduaren 13an, 83 urte.
Micaela Lakuntza Navarro, EI izondon. abenduaren 15an, 80 urte.
Patxi Gomez Arretxea. Irungoa,
abenduaren 14an, 23 urte.
AntonioEspelosin, Etxalarkoa, abenduaren 19an. 96 urte.
Patxiku Ibarra, Sunbillakoa, abenduaren 1lan, 87 urte.
Antonio Altzugarai, Sunbillakoa,
abenduaren 22an, 70 urte.
Inozentzia Iriarte, Sunbillakoa, abenduaren 25an, 81 urte.
Sabino Korta Apeztegia, Berakoa,
abenduaren 4an, 96 urte.
F rancisca E txeberria Unsain,
Berakoa, abcnduaren lOan. 52 urte.
AntonioEspelosin Zelaieta. Berakoa,
abenduaren 19an, 96 urte.
Jesus Juanena Aldabe, Donezteben,
abenduaren 3an, 41 urte.

HONTAZ ETA HARTAZ
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Arkupeak elkarteak 1995erako
programa presenlalu zuen
800 jiibilatu elkartu ziren Donezteben urteari akabera emateko bestan

SOS Nafarroa eta
Urgentziak.......................... 088/061
Osasun Zentruak
Elizondo............. 452367/580235
Donezlebe.......................... 450300
Le saka.............. 637428/637336
Leitza................. 510248/510573
Nafarroako Ospitaleak
Nafarroako Ospitalea.... 102100
SSko Urgenlzi
Zerbitzua..............................246750
Virgen del Camino
Erresidentzia.................... 109400
Gurutze Gorria..................226404
Gipuzkoako Ospitaleak
Irungo ospitalea............... 614600
Gipuzkoako ospitalea.... 460299
Erresidentzia.................... 453800
Anbulatorioak
Irun...................... 630264/621106
Anbulantziak
O ilz .................... 450242/450342
DYA
Lesaka
(Larrialdiak)........... (943) 464622
Doneztebe
(Larrialdiak).........................171717
FUNERARIA
Doneztebe......................... 637404
Elizondo............................... 580924
Le saka...................................637404
Suhiltzaileak
Oronoz-Mugairi................. 592255
Garraioak
Bidasolarra..........................631150
Baztanesa......................... 580129
Leitzaran...............................515018
Aberiak:
Iberduero.......... 450335/450336

A/kcncanabendLialen 13ra aurreralu behiir izan zuten urteari
agurraematekocginohi
tluten besta. Goiz. goizelik, ingtiruko hcrri
guzietatik autobusez
hurbildu ziren jubilaiLiak, eta I letan Mez.a
Nagusia entz.Lin ondotik, Lirtearen balantzea
ela aurtengo aktibidadeen berri entzun z.uten Donez.tebeko zinean. Eguerdiko 2ak alder;i, bazkari;i iz;in zulen kasik 800jLibilatuk
Bordatxo d;intz.alekLi;in. eta pentsatzekoa denez, ondotikezz.cnanimaz.iorik ralt;itu.
A u rten g o
P rogram a

Kultur;itscdenezko
aktibit;iteei d;igokiencz,
Irtiñeko Planetarium-a
eta katedrala hisitatzea,
'A rk u p e k o l e h ia li la ' ;istcro Xorroxincn egiten
dLiten irratsaioa, "Ez.kil
errepik;!' lehiaketa,
■Arkupeak' aldizkaria.
ginmasia ikastaroak.
herrikoetaherrialdeko
mus txapelketak, hitz.aldiak. iubilatuen cskLilan erakuskcta eta
Pilota Egun;iantolatzea
Llira garrantzitsLienak.

Arkupeak 2.300 bazkide ditu momentu hauetan

Erlijio;ik crc t;irte zabala izanen du Xabier.
UxLie. Lurdes, Arantz.az.Li, Urkiola eta Lcz.ora

Bidaiei dagokienez. EstatLi Batuak. Graii C’aiiaria. Benidorni. Puciite Viesso bainuetxea...

eginen diren erromeriekin. Ciainera, herri
bakoitz.ean Jubilatuen
Bestaketaomeiialdiak.

Bertizko Partzuergo Turistikoak ere 94ko
balantzea eta 95erako asmoak aurkeztu ditu
Irtiñean emandako
preiitsaurreko bate;ui,
Pedro Pcrez lehendakariak.,lulian Lekuona
iLlazkariak eta .lavier
Roz.as ‘Acis’eko gcrenteak positibotzat
baloratu zuteii iaz
PartzLiergoak egindako lana. Kasik 50 nii-

M iN 4 i\i m m x
IN STA LA ZIO ELEK T R IK O A K
Instalazio zaharren berritzeak
IRO AOTOAMTIKOAK

lioi pta. gastatu z.uten
i;iz. eta urte hoiietarako. LiLlalen aldetik laguntzaliaundiagoaeskatu dute eta baita
PartzLiergoan parte
hartzen duteii elkarteen aldetik ere.
Bertz.alde.TLirismo
PartzLiercoan bildurik

daudeii Merkatarienelkarteko21 merkatarik
parte hartu dute abenduareii I4tik I6ra,
Juaiiseneako erakusleihoen ikastararoan.
Lehendik. Marketiiig ikastaroa ere egiiia ZLiten nierkatari
hatiek.

Zure Ingurua klase guzitako insektuz
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu...) ela
arratoi-xagutxozgarbitu nahi baduzu, deitu! Gu
arduratuko gara horretaz.
Termita eta Polillen kontrako tratamendua

DESINFECCIONES
® 63 01 55
BERA

Eskatu aurrekontua konpromisorik gabe
Jau ie gie la , 1 2

C urtidores, 5 - 1 . ezk.
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® (9 4 3 ) 61 2 4 2 4
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Ortziraletan, lOetan Mus Txapelketak

T fn o a : 6 3 0 2 5 9
9515 • 149. zbk.

• ttip i-ttap a 25

KIROUK
Koteto EZKURRA:

❖

Koteto
Ezkiirra, 21
urteko
erremontelari
doneztebarra
da.

«Etorkizunean erremontelari
onena izatea da nere asmoa»

❖

Eizagirrekin
batera 40-30
irabazi zien
abenduaren
18an Altuna
eta Angel
Eekunberriri
txapelketaren
finalean.
Izarren
txapelketa ere
irabazi du
aurten herriko
Etxeberriarekin

❖

Hamasei
urtekin
debutatu zuen
profesionaletan
Euskal Jai
Berrin.
Aitzinetik
laxoan eta
eskubaloian
aritua zen.

❖

Bere aita
Josetxo Ezkurra
pilotaria zen.
Eskuz binaka,
munduko
txapeldun
suertatu zen
Montevideon
1955ko
txapelketan.

T estua:

A itor AROZENA

26 ttip i-tta p a •

B l TX A PELK ETA
N A G U SIA K IRABAZI
O N D O T IK , ZER BALANTZE EGITEN DUZU AURTENGO DENB O R A L D IA Z ?

Balantze arras positiboa egiten dut, nere
karreraren sendotzeko
urtea izan baita. Esperientzia irabazi dut
eta hori txapelketetan
nabttritzen da. Orain tirte promesa bat nintzen
eta txapelketa hauen
ondotik,jendeakerrealitate bat bezala ikusten nau.
F in a l e n e z z in e TEN FABORITOAK ETA
ERREX IRABAZI Z E NUTEN. N O N EGON
ZEN G IL T Z A ?

Kantxara ateratzerakoan bi bikoteek izan
genuenjarrera izan zen
neretzat klabea. Beraiek kuzkurtuak atera
ziren eta gu beiriz lotsagabekeriahaundiz. Eta
egun batean suertea alde baduzLi, gauzak ongi ateratzen d ira...
Neretzat ere beraiek ziren faboritoak forma
onean iritsi baitziren finalera, baina sorpresa
ematea espero nuen.
Z U LAXOAN HASl Z IN EN . H a RROBI
O N A DA L A X O A
ER R EM O N TER A K O ?

Bai, pilota jotzeko
modua ia berdina baita. Oinani berdintsuak

ditu eta laxoan aritu denak erremontean ongi
m oldatzeko arrisku
gehiagodu. Erratebaterako, gaur egun profesional bezala Doneztebe eta Iruritako hirunaerremontelari gabiltza. guztiak laxoatik
ateratakoak.

21 URTETAN B lN AKAKO T X A PELK E-

I ^Aurtoigo denboraldiaz arras
balorazio positiboa egiten diit, nere
karrera sendotu baitut. Jendearentzat
promesa bat izatetik errealitatc bat
izatera pasatii naiz^

149. zbk.
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TA INPORTANTEENAK
IR A B A Z I D IT U Z U .
E t o r k iz u n e r a k o
ZEIN ASMO DITUZU?

Buruz buruko txapelketa orai ndik hor dago eta nere aspiraziorik haundiena, aurrelarien artean koadroko
erremontelari onena
izatea da.
A u r t e n p a r t id u
AUNITZ JOKATU DlTU ZU . E Z DAGO SOBERA KARGATZEKO
A R R IS K U R IK ?

Bai, egiaerran denboraldi hasieran ongi
jokatzen hasi nintzen

eta partidu aunitz jarri
zidaten, sobera, hilabetean hamabortz edo
hamasei. Gero nerone
arduratu nintzen partidu gutiago jokatzeaz.
hiru hilabetetik hamabi edo hamahiru. Erregulartasun bat mententzeko behar beharrezkoa da.
A k it z e k o , n o r i
ESKEIN TZEN D IOZU
AZKEN TXAPEL H A U ?

Txapelafamiliaguziari eskeintzen diot eta
partiduetaraanimatzera joaten diren jarraitzaile guziei.

Hirugarren m ailako goleatzaile onena da
M ike l Garbalena futbolari baztandarra
Hogeitahiru urteko Arizkungo aurrelariak hamabortz gol sartu ditu lehendabiziko
hamazazpi ihardunaldietan
Lehendabiziko hamazazpi partiduetan
hamabortz gol sartu ondotik. Nafarroako hirugarren mailako goleatzailerik onena bezala ageri da Mikel
Garbalena. Baztan taldeko aurrelaria.
23 urtekoarizkundarraren erranetan. ''cnirtengoa cla nere bizitzciko cleiihoralclirik
onenci". Kategoriako
■pitxitxi'aren ustez
maila haundiko Jokalariak daude Baztan aldean eta "BeUitegatik
eta /riiñeraino danden
kiloinetroengatik ez. halitz, gntienez doz.ena erdi haijokalari higarren
inailan jokatz.en aritnko z.iren la.sai ederrean".
Taldearen martxari
dagokionez, "Unai
Meoki eta Garaikoet.xeci itz.tdi direnez gerozlik annitz. Iiohetn cln-

Mikelek baloiez bete ditu kontrakoen sareak
Arg.:ONDIKOL

gn" dio Mikel Garbalenak. Aurten. seigarren postua eskuratze-

ko helburua du Baztanek, "giiretz.at ctrra.s
postn ona haita".

Mikel Senar Nafarroako hirugarren
mailako aizkolarien lehen txapelduna
Abenduaren I8an
burutu zen Etxarri
Aranatzen Nafarroako
hirugarren mailako lehen aizkolari txapelketa. Lau aizkolarik
parte hartu zuten lehen
txapelketa honetan:
Mikel Senar (Lizarraga), Juanito Andueza
(Lakuntza), Josetxo
Telletxea(Arraioz)eta
R a fa el
U n tx a lo
(Ituren). Egin beharreko lana berriz, 4 enbor
moztea. bi kanaerdikoak eta bertze bi 45
ontzetakoak.
Senar izan zen txa-

Juan Tellelxea
aizkolariak
desafioa bota du
Juan Telletxea. 19
Lirteko aizkolari doneztebarrak apostu
baterako desafio egin
die M alerreka eta
Bortzirietako aizkolari guziei. Mikel
Mindegai eta Donato
L a rre tx e a ri ezik.
Guttieneko lana 54
ontzetako hamar enbor moztea izanen da.
Abenduaren 26a baino lehen erantzunajaso badu apostu ikusgarria izanen dugu.

Pilota
txapelketa
Olaizola goizuetarrak eta Almandoz
lesakarrak osatutako bikoteak aukera
polita ZLien urte zahar egunean Leitzan. Euskal Telebistak eta Diario
Vasco egunkariak
antolatutako pilota
txapelketaren finalera ailegatzeko.
Bertze goizuetarra,
Apezetxea alegia,
finalaurretan kanporatLi ZLiten.
Goizuetako
pilotariekin segituz,
Umore Onaelkartekoak estatuko kluben arteko txapelketan lehendibisioanjokatuko dute hurrengo denboraldian.

Hamabostaldiko

Jo k a la la

Doneztebekoerremontelaria.

B e ti G azte eta
U m o re O na futbol-

21 Lirteko aurrelariak
bigarren txapel garrantzitsua bururatu du
Lirte bikain baten ondotik. Ikuskizuna emateaz gain emaitza onak
ere eskuratzeko gai dela erakutsi du aurrelari
onena izan nahi duen
doneztebarrak.

sala taldeak
Lesakarrak eta goiztietarrak Gipuzkoako 2.
mailanjokatzenduteeta
lehen fasean azkeneko
bi postuetan gelditu dira. Orain kategoriaz ez
Jeistekointentzioarekin
arituko dira 2. fasean,
beraz, animo!

K o te to E z k u rra

Lehen aldiz hiru mailetan banatu dituzte
Nafarroako aizkolariak

p e I d u n a (9' 3 8 "),
Anduezak 8 segundu
gehiago behar izan zituen. Eskualdeko ordezkaiiak motelaao tu'i-

tu ziren. T elletxea
arraioztarrak II' 59"
behar izan zituen lana
akitzeko eta Untxalo
iturendarrak 13'04".

95+5 • 149. zbk.
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AGENDA PRAKTIKOA

AGENDA
EGUNEZ
EGUN

ERREZETA

E L IZ O N D O

I Urtarrilaren 2tik
27ra Arizkunenea kulhA° Josefa

tur Etxean Lucia

Osagaiak
• Ahate paparra edo magret-a
• koñaka • oporto • espainiar
saltsa • esnegain likidoa • piperbeltxa (hautsean eta pikorretan) •

Belzunegi margolariaren erakusketa.
Astegunez 5,30etatik
Setara eta jai egunez
eguerdiko 1 2etatik
2etara.

I Urtarrilaren 8a

Prestatzeko manera

arte Sobrino ostatuan

Ahate paparra su-eztian jarri egiten oliorikbotagabe.Bueltabatzuk eman eta botatzen duen

Tomas Sobrinoren
margolanak ikusgai.

gantza-olioa kendu eginen diogu. Bertze ontzi
batean, oportoa, koñaka eta piperbeltz pikorrak eta piperhautsa jarrikoditugu.Guzi horiberotu denean, sua eman alkohola erretzeko. Erre denean espainiar saltsa botatzen da eta 5
minutuz irakiten utzikodugu, esnegain-likido zurrutada eder bat
botaz.

ARRETXEA
Ameztia
Jatetxea
•DONEZTEBE*

Bertze 5-10 minutuz utzi saltsa
loditu arte.
Serbitzeko, moztu paparra xerretan. Plateraren alde batean
xerrakjarri eta botagainetiksaitsa. Nahiden lagungarriazapaingu(arrozxuria,patataegosiak).

B A S E R R IA

KULTUR EGUNAK
ITUREN

I Urtarrilaren 5, 6
ZERRIKIA

eta 7an. Errege bez-

• Z e rrik u m e a (20 kilokoa);
5 .8 0 0 pzto.
• Z e rri gizena (95-IOOj: 160
pzta/kilo
• Z e rra m a k : 1 10 -1 2 0 pzta ./kilo bizirik.

peran, herri afaria
Juan AAari Lopez,
Antton Etxebeste eta
Carlos Aizpurua bertsolariekin. Errege

Pf

egunean Askapenaren
erakusketa eta zine

BEHIKIA

emanaldia Herriko
Etxean. 7an, talo eta

• A retze gizenak:
• Id ixko a k: Pzto/kg. Kanal
Extra.................................6 0 0
1 .k o a ................................5 7 0
2 .k o a ................................5 4 0

gaztain jatea, sagardoz bustia. lOetan
kontzertua Bittor
Aiape eta Eragaitz taldearekin. Xehetasun

OR

gehiago 17. orrian.

Uiaa 73

• U rruxak: Pzta/kg. Kanal
Extra............................... 6 0 0
1. k o a ............................. 570
2 . k o a ............................. 540
Ohorra: Preziohauek 300-340
Kg. konalean dauzkoten idixko
eta 200-250 kg. dituzten urruxentzako.
• A retze ttik ia k
(15 egun ingurukoak):
N abarrak: urruxak 2 3 .0 0 0 eta
idixkoak 3 4 .0 0 0 Pzta.
Mestizoak:urruxak23.000eta
idixkoak 3 4 .0 0 0 Pzta.
Behi zaharrak:
Behi nabar gizena: 4 2 0 Pzta./
Kg. Kanal. Behi gorri ona: 4 9 0
Pzta./Kg. Kanal.

Datu Iturriak: EHNE, Zubiria
Mindegiak, Kiwi Baztan...

rs rs
FRUTONDOAK
Hiru urteko landare bakoitza
• B ertako sa g a rro nd o a 9 3 0
• U dareondoa 9 3 0 pzta.
• G ereziondoa 1.050 pzta.

n
BARAZKIAK

•P ip e rtxo rize ro zie n toa 800.
• P iper m o rro zienloa 800.
• P ip e rm in a k zienloa 600.

Baztan, Bortziriak, Leitzaldea, Malerreka eta Sarako
p r o FESIONAL, KOMERTZIO ETA LANTEGI guztien

G id a K o m e r tz ia la

EZKURRA

I Urtarrilaren 6tik
Zonako etxe guzti-guztietan sartuko den Gida Komertziala

8ra . Larunbatean

Profesional, komertzio eta lantegi guzti-guztiak bilduko dituena.

bazkaria eta afaria
bertsolariekin.

^ Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatuak.

Igandean bazkaria trikitilariekin.

✓

Urte osoan eta momentu guzitan kontsultatuko dena.
Zure anuntzioa sartzeko aukera eta tarifa ezberdinekin

Eska ezazu informazioa konpromisorik gabe • <£ 63 11 88
28 ttip i'tta p a •
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AGENDA PRAKTIKOA

AGENDA
EGUNEZ
EGUN

T e le fo n o a
DO NEZTEBE

k o n tr a ta tz e k o

I Urtarrilak 6, 7
eta 8an. Los

z e n h a it a h o lk u

Picapiedra'.

lUrtarrilak 14-15.
Teletbnoaren eskaera liiru
modutaraegin daiteke: enpresara joz, 004 telefono
zenbakira deituz edo delegazioraeskutitz bat igorriz.
Gauza batzuk Jakin behar
ditugu:
1. - Gauregun, 20egun baino gehiago itxaroten duenak ez du telefonoa kontratatzeagatik ordaindu behar.
2.- 64 urtetik goitikoek eta
elbarriek ez dute lehenengo kuota ordainduko, hau
da, ez telefonoaren alokamendua, ezta linean jartzea.

'En tierra peligrosa'.

LEITZA

I Urtarrilak 6-8.
'Fresa y chocolate'.

I Urtarrilak 8. El
reino del oso polar '.

lUrtarrilak 13-15.
Beharrezkoak ditugun zerbitzuak bertzerik ez alokatzea
kontutan hartu behar dufu telefonoa paratzerakoan

telefonorik gabe egon gada, deiak pausotan neurtzen
ren denborari dagokion kuodirelarik.
3.
- ‘Eskuzkozerbitzua' de-ta itzuli beharko digute.
lakoa, operadoraren bitar• Erosi tako telefonoak ezik,
era normalean, hau da, ontez egiten ditugun deien baTelefonoaren
lioa da.
gi zainduak dauden telefo4.
- Aipatutako zerbitzueinoen konponketak dohaiordainkela
nik izango dira.
dagokion BEZa edo IVA,
Bi hilabetero egiten da bi
Kontratuarekin batera, es% l2koada.
modalitateen bitartez; betikubide eta betebeharrak
Lehenengo fakturan, ‘hako erreziboarekin eta fakonartzen ditugu:
sierako kuota' bat eta teletura detailatuarekin. ErreI.- Abonatua, instalazioa
fonoa alokatzeagatik orziboan agertzen dena ulerdaintzen den "cuota de cozaintzera behartua dago.
tu behar da:
nexion"ere ordaindukoditeknikoei etxean sartzen u1. - ‘Abonu kuotak' direlatzi behar die eta erreziboa
tugu.
koak, telefono lineaetaapadagokion epean ordaindu
ratoa izateagatik hilabeteAberiak
beharko du.
ro ordaintzen den kopurua
Aberia bat izanez gero, 004
2.- Telefonoaren mozketa
aurreko erreziboan orzenbakira deitu baino leakats batengatik izanez gedaintzen da, nahiz eta telehen, gure eskubideak ezaro, beste linea dohainik izafonoa ez erabili edo telefogutu behar ditugu:
teko
eskubidea daukagu.
noa kentzeko eskatu.
• Telefonika, ahalik eta az2.
- ■Automatiko zerbitzua’
karren konpontzera behar‘IRATXE’ N afarroako
delakoa, hilabetean egiten
tuta dago. Konponketa, 6
K o ntsumitzaileen E lkartea
diren deieii2 atik ordaintzen
eaunetik gora eginez gero.

nR TC K nm
TALDEA
“ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA ^BORALA
L E S A K A :
• Asteazkenero, goizeko lOetatik arratsaldeko Oetara.
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04

IR U N E A :
• Bulego Zentralean: ARTEKARI, S.L., Tfnoa: 17 55 40
Non: Rloja Eforbidea 6, Atzekaldea Behean.

^ Langlle Autonomoak
Nekazarlak eta mendi langlleak
Nomlnak eta Aseguro Sozlalak
^ Lan-kontratutarako laguntzak
^ Enpresa berrl ezberdinen sortzea
^ Diru-laguntza ezberdinak
^ Kontabilitateak
IVAeta IRPF
^ Errenta aitorpenak
Elbarritasun eta jubilazio espedienteak
^ Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

'Filadelphia '.

E LIZO N D O

I Urtarrilak 7an.
Gaueko lOetan, frontoian Mikel MARKEZ
eta Amaia ZUBIRIA.
Baztan ikastolaren
25. urteurrena ospatzeko ekitaldia.

ITUREN

I Urtarrilak 7an.
Gaueko lOetan, Bittor
AIAPE eta ERAGAITZ
taldearen kontzertua,
Kultur Egunen barnean.

I Urtarrilaren 2tik
8ra Lesaka, Sunbilla,
Elizondo (Lezaun) eta
Goizueta.

I Urtarrilaren 9tik
15era Bera, Ituren,
Elizondo (Iturralde) eta
Goizuefa.

I Urtarrilaren 16tik
22ra Etxalar,
Narbarte, Elizondo
(Lezaun), Urdazubi,
Leitza eta Goizueta.

951-5 • 149. zbk,
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MERKATU
niKIA
f WV W
ZURE IRAGARKIAK HEMEN AGERTZEKO DEITU (9) 48 - 63 11 88 ®ra

g " j" jç g g l2 |" p 2 A K
LEGASA. Etxeasalgaiherrian bertan, 240 m-“ko baratzearekin. s 450652.
B E R A . P isu a s a lg a i
E zte g a ra k a rrik a n . ^
637184._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Baztan-Bidasoainguruan
bsrda edo baserria erosikonuke. g 396502 (Lurdes).
Borda bat erosiko nuke.
Berdin zait eroria edo zutikegotea.s (943) 550979
(Alfon).
DENETARIK
Neska batbeharda Iruñean
pisu bat o s a tz e k o .
581177._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Gerezietaintxaurplantak
salgai. ® 453037 (3etatik
4etara)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Olivetti CT606 idazmakina elektronikoa salgai.
Memoriaduna da eta estreinatu gabe dago.
580570._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Miniorganoa SK200 eta
bere altaboza salgai.
510250.________
Kartelak, afitxak, Bisita

G id a

txartolak, Talonarioak...
egiten ditugu. Merke eta
azkar.'S'631188. Bulego
orduetan._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Edozein gisako mobleak
etanekazaltresnakerosikonituzke.etorkizunean
museo bat osatzeko. ®
-----------------Gaztelunganbaraetasotoa salgai. ^ 451518.
Dendarakoestanteak.balantza, mozteko makina,
kontuak egiteko makina,
frutaerakustailea.erakustaile frigorifikoa... salgai.
Hagitz merke. 630680.
SANGO markako karrodenda salgai. Bi ohe zabal
etaabantzea ere badu. •^r
610738.
..... A ZIE N D A K ....
Zakur gazte bat galdu da
Leitzako Leitzalarrea mendian. Braccoarrazakoada,
grisiluna-beltzakolorekoa.
tJ 510343.
Katakumea salgai, pertsiar arrazakoa. Ahal bada, ongi zaindukoduen norbaitek eramatea nahiko ge-

nukG. ® 631331.
Zakurkumeaksalgai, brako aleman arraza garbikoak,18.000pezetatan.-ff
451518._ _ _ _ _ _ _
Zakurttikibatoparitzeko
daukatetaetxeanhazitako q ghate eder salgai.
514213 (Goizueta).
Z a k u rk u m e a k salgai,
Husky Siberiar arrazakoak, Espainiako txapeldun
eta bi Pirenatan parte hartudutenzakurrenkumeak
dira. 637008.

AK, 1991koa. Bi kaskoa,
moto-trajea, botak eta eskularruak oparituko nituzke. g 630793 (2-2,30).
Isotermo kajoia, Frigicoll
hozkailu ekipoarekin salgai. 3.500 kg.arteedozein
ibilgailuarendako baliagarria.Errebisatua.^ff 631157.
Patrola 4x4, furgoi gisakoa, 4 zilindro eta diesel
m o to rra k in sa lg a i. ®
637704 (gauez). __
V espino motoa salgai
Lesakan. s 637173.

IBILGAILUAK

LANA

Autoak eramateko ‘Voca’
erremolkea salgai. Guti
erabilia. Galbanizatua, baskulakorraetafrenoedogaldaduna. 375.000 pezeta.
631157.
Suzuki Vitara, 3 urtekoa.
32.000 km.rekin salgai.
630289 (7etatikaitzinera).
Honda CR motoa salgai.
Egoera onean. 943620552 (Roberto)._ ___
Y a m a h a SZR 600R
Genesis motoa salgai, NA-

Ordenadorez edo makinaz lanak, bai euskaraz,
bai erdaraz pasatzen ditugu.^^r 637281 (ldoia).9etatik 1etaraeta5etatik8etara._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jostunlanakegitenditut:
kremailerak aldatu, galtzen
azpikoak hartu... Berako
Iturlandeta6,1.A(Molinero
gainean).
Irakasle tituluduna eta
EGArekin, urte osoan
Beran zein Lesakan klase
partikularrak emateko prest

(euskara, OHO, REM,
frantzesa...). 630182637839 (Klarisa).
AGURRAK
Zigako Pablorentzat zorionak bere urtebetetzean
(Abenduaren 11). Peña
Triputxin-en partez. _
Z orionak Jose Ramon
Intxaustiri.______
Nere 'Culo Poycho’-arentzat: azkenean ausartu
naiz:Gureaurreanetagure atzean dagoen guztia
ezdadeusgurearteandagoenarekin konparatuz.
Maitezaituen“pinpollo” baten partez.________
Etxalarko Joxe Ramon
Goienetxe eta Errenteriako
Joxeparendako, segitzekoligatzenfuerte. Bere lagur[ baten partez._ _ _ _ _
Berako Plazako mutilen
partez, Teresitak ez ixteko denda._ _ _ _ _ _
Berako mutilen partez.
Asier L. eta Edurne E, berriz elkarrekin ateratzea
nahi dugula.

Baztan, B ortziriak, Leitzaldea, M alerreka eta Sarako

9 5

P R O F E S IO N A L , K O M E R T Z IO ETA L A N T E G I guztien

Gida Komertziala
^ Zonako etxe guzti-guztietan sartuko den Gida Komertziala
^ Profesional, komertzio eta lantegi guzti-guztiak bilduko dituena.
^ Herrika eta aktibitateen arabera klasifikatuak.
^ Urte osoan eta momentu guzitan kontsultatuko dena.
^ Zure anuntzioa sartzeko aukera eta tarifa ezberdinekin
Eska ezazu informazioa konpromisorik gabe • ® 63 11 88
3 0 'ttipi-ttapa •
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y x f f f . BB^ñ SARftCET^

J. ^ieleteoeUiet ^onti^inieUi, ee&ueiteCeeitt
6 i^ etinettetU^eU euUoieU^ett eiet.
2 . - ‘ÇJiinet tneUlet O^eittett elina: e4- ^
ctete
evUe,
JO etet J J unte&oeUi,
t .- 16 unte 6eteedi ifeitt ieAevUio. eUt.
etet
J 2 unteti&, JOtemet.
2 . - .^ettteiii, 3 onni 6etitte
3
.
- Sdo^eitt ^eUet eue&evieif ie lñ ti^ .
^eittett eCinet etet tfteiiiitteti^ ideit^iei/i:
evtfitevteUu Cfei^eet etet eevU/ietevtet 6i3.
- Sd e^eitt (^etiet etciiietneif ideit'^iet,
detU^eu eUtetteUi, etOtueUuet ottevUeUio,
einfiteineUu i^eiJ&eet, etet eemi/ietetnet
etet..
CieCedtfett detettedi, etittteUftet, otteintedi»
4.
- AeuteUi; onni 6eU 6eUtto ^e
eiet.
&oeUi; etet 6inu onni 6eUtto ^uttiei^oJioeUi, ifeut 6e^evU^o
4 . - .deitt ^etftieiii,, efiieetnett i^ett etet ei&ifettet,
eiinet, eoJiuf eeto tHeUUttev^ ieieU^ieUi;
i^et^ett&ideet, tele^ttoet 6etUe onnitxa, 6eUeeut ieleU^ieUi
5.
- Oeieifte 6eUioit^eUi 6i ifittiu 6ieieUtfeu eiAevi d itu .
i^eitt 6eAevUie e tittv ^ .
6
.
.deut
<^u^tie/i., efiieevieu ii^eu etet ei6i^etteUi,, ^ufeu5.
- .^ettteUi, Tintevtnileviett 23et &eUtte leAett fetfett^iele
6ieieet,
tele^ouoet
etet eteiittet 6eite onnitxo 6eUeeut ieievt^totteteinet ^ieteUi/io- eiinet:
fieU i iJ^eut 6e6evUio d itu ^ .
'T X O 'K O ^ - •K 'Z iA I'^12. S /t'}d l^ 4
7 . - .deutet& eateii&i 6etteeut eevUutet ^ T l'^ S
S T 7 S < ^ /n ^ - s s i ^ m / 17/n ^ i^ o /i)
^TXOXiO^net XM itun Setilet ‘S S ^ i4 , untevmiievieu
6 . - Sevtiet oneifevtniet etet 3 0 .0 0 0 ^^tet&oet ifeittett det
2
3 u 6uiuo te^eu 6 id u ii 6eAon dinu.
etet efieUttteiAtnieUi etiftettHett 6ene/^iet ettteitt de^et&e.
2 .- 'Jfteiitet 6eUioitfetj, oevU 6eU iyu teu eiet: Onoi^einniet
etet ti6unu utoneio 6eU.
“
SidtiM ai, etet,
dinect idci^leettt^ett.

itK^tifuceut- &iji

Eskuturrcrako trlojua.

Splendid Elue azkar (4-7 litro) jokua.

Fagor Berogailua.

Pcrsonoliuciin
opciorrol.
inaiimo17digitos.

150.000 Pta. Urtebetera.

175.000 Pta. Urtebetera.

Thomson Musika-Ekipoa.

850.000 Pta. Urtebetera.
400.000 Pta. 2 urtera.
275.000 Pta. 3 urtera.

Oiivetii Fax • Telofono - Erantzungailua.

1.775.000 Pta. Urtebetera.
850.000 Pta. 2 urtera.
575.000 Pta. 3 urtera.

Zatoz Euskadiko Kutxara, egizu ezarpena eta eraman itzazu etxera dagozkizun interesak.
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