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BffiRl Gida Kom ertziala
orain, ttipi-ttapak 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. 

i /  Zure anuntzioa sartzeko aukera eta tarifa desberdinekin.

ttipi-ttapa

Baztan,
Bortziriak,
Leitzaldea,
Malerreka

eta
Saraldeko

PROFESIONAL 
KOMERTZIO 
LANTEGI eta 
ZERBITZUAK

Nola anuntziatu
Modu bat baino gehiago dago, bakoitza bere tarifarekin

L e t r a  b e ltz e a n .
Horrela, letra arruntean daudenetatik 
nabarmenduz.
Adibidez... (Osiña eta Okane)

HARATEGIAK
ARANTZA

OSIÑA
Osiña Auzoa, 8 ................................................................... 634188
MACICIOR lARRALDE, F. Karrika Nagusia.......................... 634114

BERA
BORDA - Patxi - Bidasoa, 16...................................... 630082/631406
PRIETO IRAZOOUI, J. A. - Errotazar..................................... 630088
OKANE
Kanttonberri, 4................................................................... 630018
PAGOLA - Altzateko Plaza, 28...................................................630054
PANDO ROjO, C .-B ldasoa ,7 l................................................630452

M o d u lo e ta n  s a r tu z .
Neurri eta prezio desberdinetakoak daude. 
Adibidez...

ELEKTRIZISTAK
TXIMISTINDARANDUEZA (M o d u lo  b a t )

" x i m i s t i n d a r
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 ( O r r ia ld e  e rd ia )

4
DESINFEKZIOAK
DESINSEKTIZAZIOAK
DESARRATOITZEAK

©  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.

r
T

ESTABLEZIMENDU etaZERBITZU PUGIZIDEN ERREGISTRO OFIZIALA NA-I44-TZenbakiduna

Eskatu informazioa konpromisorik gabe * © 63 I I 88
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ELKARRIZKETAs ^ w v v ^ w v v w v w w w v w v ^

DATUAK.

<♦  Mariado 
Donmnariako 
Igurin auzoako 
Utxunean bizi 
da.

Bertze bi 
anairekin 
batera, 
baserrian 
esneko behiak 
dituzte; 127 
azinda buru 
ttiki eta 
haundien 
artean.

*> Berriki,
EHNEko bertze
emakunieekin
batera,
Zaragoza
aldean ibilia da
hango
baserriko
emakumeekin
hartu emanean
eta haien
esperientzi eta
bizipenak
ezagutzen.

*> Inportantzia
haiindia
ematen dio
emakumeak
'etxe-zulotik'
ateratzeari.

Testua:
JOXBMANUEL IRIGOIEN  

Argazkia: 
K a r m e l e  TOLOSA

M a ria d o  ITURRALDE:
«Baserrian emakumea faltatzen 

bada, martxa galtzen da»
O hartzen  o te d a

GIZARIEA BASERRIA- 
RENIRAUPETEAN EMA- 
KUMEAK BETETZEN 
DUEN RAPERAZ?

Baserriko emaku- 
meari lan pilaegiteato- 
katu zaio beti. Eta ez 
hori bakarrik, adineko 
emakumeak baserriko 
lanabereeginbehaiTen 
barnean ikusten du, be- 
re obligazioa balitz be- 
zala, eta gizonak ere, 
ez dio emakumeak egi- 
ten duen lanari aparte- 
ko balorerik ematen. 

O r d u a n ,  e m a -
KUMEAREN LANA EZ 
DA BALORATZEN?

Begira, nik zera 
ikusten dut; baserri ba- 
tetik emakumea falta- 
tzen denean baserriak 
ez du hain ongi segi- 
tzen. Faltatzen denagi- 
zona baldin bada, nor- 
malean, emakumea ka- 
paz da baserria ain- 
tzineraateratzeko. Niri 
hala iduritzen zait. Gi- 
zona ohituratua dago 
gibeltik emakumea 
edukitzera, bainan ba- 
karrik gelditzen dene- 
an, orduan ohartzen da 
haren faltaz.

O r a in  s e k t o r e a
BERA KRISIAN DAGO- 
ELA, DIBERTSIHKAZIOA 
AIMTZEN DA, ETA BA- 
DIRUDI EMAKUMEA- 
REN BIZKAR DAGOE- 
LA BASERRIA BIZIRIK

MAN1ENTZEA?
Bai, hala iduri du. 
Eta z u r e  ustez ,

ZER BEHAR DU EMA- 
KUMEAK APOSTU HO- 
Rl AINTZINERAT ERA- 
MA1EKO?

Nire ustez informa- 
zioa behar du jakiteko 
zertara jokatzen ahal 
den baserri hori aintzi-

I ^Etxetik ateri eta gaiiza diferenteak 
ikusten dituen emakumeak, 
ikastaroetara joaii eta bertze tokietako 
eniakumeak nola jokatzen diiten 
ikusten diienak... bere biiriia kapaz 
ikusten du gauzak egiteko. ^

nerat ateratzekotan. 
Gero formazioa behar 
du, gauzak nola egin 
behardiren ikasteko... 
eta gero laguntzak ere 
behar ditu, etxetik ate- 
ri eta gauzak ikusteko. 
Etxetik ateri eta gauza 
diferenteak ikusten di- 
tuen emakumeak. ikas- 
taroetara joaten den 
emakumeak, bertze to- 
kietako emakumeek 
nola jokatzen duten 
ikusten duen emaku- 
meak... bere buruaka- 
paz ikusten du gauzak 
egiteko. Bertzenaz, 
iduritzen zait hemen-

go emakumeak ez due- 
la baloratzen baserri- 
ko lana, eta izaten ahal 
den lanik okerrena de- 
laiduritzenzaiola. Nire 
ustez, baserrikoa ber- 
tze lan bat bezala da. 

H o r t a z ,  in p o r -
TANTZIA HAUNDIA 
EMA1EN DIOZU EMA- 
KUMEAK ELKARTZEA- 
R l?

Bai, funtsezkoa da. 
Bertzenaz bakoitzagel- 
ditzen gara geure e- 
txean geure probleme- 
kin eta hortxe itotzen 
gara. Bizitza soziala 
arras inportantea da.

95-111-2 •  153. zbk. • ttip i-ttapa 3



i !  HAIZE-ERR01AK LAISTER 
i |  AILEGATUKO DIRA GURE 
“  MENDIE1ARA

Naiarroako Energia 
Hidroelekirikoak (EHN) 
Erreniegako (El Perdon) mendi 
gainean parafu xuen argi indarra 
sortxeko lehen haixe parkea joan 
den abenduan. Hurrengo bortx 
urteeian, guxtira berrehun haixe- 
errota ixanen dituxten sei parke 
eraikitxeko asmoa du Nafarroako 
enpresa honek, osotara 16 .000  
milioi pexetako inbertsioa eginex. 
Errota horietatik batxuk gure 
eskualdeko mendietan kokatuko 
dituxte.

Testua:
A it o r  AROZENA

Argazkiak:
K a r m e l e  TOLOSA

h asiera batean, 
Leitza, Eratsun 
eta Ezkurrako 
mendi kaxkoetan 
jartzeko asmoa 
dago, eta proiek- 
tuaren berri ema- 
teko, Donama- 
rian bildu ziren 

duela zenbait hi labete EHNko 
ordezkariak eta hiru herrio- 
tako alkateak. Ageri denez, 
Leitza aldean egindako az- 
terketen ondotik, emota hauek 
ezartzeko inguru egokia de- 
la egiaztatu zuten EHNkoek. 
Alkateek begi onez ikusi zu- 
ten proiektua, energia mota 
garbia, berrigarria eta aki tzen 
ez dena izateaz gain, urtero

:H onebb diru sarrera bat lortzea loteria tokatzea 
da gurea bezabko herri pobreentzat»

■  Zer mesede ekarriko dio 
herriari haize parke bat 
jartzeak?
□  Mesede haundia. Urtero 
ordainduko digute eta ber- 
tara joateko bideak mol- 
datzeaere beraien kontu iza- 
nen da. Guri urtero 3 milioi 
t'erdi emanen digute eta hor- 
taz gain,segunzenbatener- 
gia sortzen den, arabera har- 
tara diru portzentaia ere 

emanen dute. Nere us- 
tez urtean 4 bat milioi- 
tan ibiliko da.
■  Eta kalterik sortzen 
ahal du?
□  Ez, deus ere, larre hu- 
tsa baitago Iruñarri in-

guru hortan, ez dago ez ar- 
bolik ez baserririk. Azien- 
dak ere zimendajearen in- 
gururaino trankil joaten ahal 
dira bazkatzera, inolako pe- 
ligrorik gabe. Energia oso 
garbia da, gainera, eta ez du 
kalterik sortzen.
■  Beraz, balorazio bat egi- 
tekotan?
□  Herri pobre hauetan di- 
ruz oso gaizki ibiltzen ga- 
ra, gastuak haundiak izaten 
dira eta oso ongi etorriko da 
honelako diru saiTera bat. 
Herri guztiek argi eta garbi 
ikusten dugu komeni dela. 
Guretzako loteria tokatzea 
bezala izandu da hau.

herriarendako diru sarrera 
garrantzitsua suposatuko due- 
lako. Eratsun eta Ezkurra be- 
zalako herri ttikien kasuan, 
diru problema asko saneatzen 
dituzte eta bi herrietako al- 
kateak. auiTeraegiteko inten- 
tzioa agertu bidenabar, oso 
positiboki baloratu dute ini- 
ziatiba. ‘'Oraiii arte, iirtea 
jiixtii Juxtii pasatzea zen he- 
rriotako helbiirua, eta diru 
honek, edozein inhertsio egi- 
teko lasaitasiina einaten du" 
adierazi du Pello Zestau 
Ezkurrako alkateak. 
E r r o t a  b a k o it z e k o
BERREHUN MILA PEZETA
Lur eremua uzteagatik urte- 
ro diru bat hartuko dute. 
Errota bakoitzeko 200.000 
pezeta fijoak dira, eta horre- 
taz gain, lortzen den poten- 
tziaren araberako sari bat. 
Urtetik urtera tarifa elektri- 
koarekin batera igoko da kuo- 
ta hau. Kalkuluak egin on- 
dotik. hiru milioi t'erdi jaso- 
ko ditu urtero Eratsunek, lau 
t'erdi Leitzak eta bortz t'erdi 
inguru Ezkurrak. "Gainera, 
kontrata sinatzearen triike 
niilioi bana aiirreratii zigun 
enpresak" aipatu du Rufino 
MariezkuiTena, Eratsungo al- 
kateak. Hori bai, hurrengo 65 
uiletan EHNren eskuetan ego- 
nen dira lur horiek. 
NoizkojaiTiko dituzten ez da- 
go garb i o ra in d ik  eta  
Donamarian izandako bile- 
ran ez omen zen zehaztu. "Ez 
dago Jakiterik, bainan hile- 
ran esandakoaren arabera 
lehenik Leitz.akoak Jarriko di-
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Leitza, Ezkurra eta Eratsun inguruko mendiak ederki itxuraldatuko dira 
HAIZE errotaz osatutako ‘parke eolikoak’ jartzen dituztenean

luzlela uste clut eta gero 
Ez.kurra eta Eratsungoak'\ 
Ezkurrako alkateak azaldu 
duenez.
Eratsungo alkatearen ustez 
ere "konlua luz.e joanen cla, 
izan ere errota hakoitz.ak 80 
inilioi pezeta gostako cla eta 
diru hori iortu ondotik iuisi 
nalii dute lanean".
K a lte  e k o l o g ik o a k
IKUSTEKO DAUDE
Sortzen ahal diren kalteak ere 
ez dira atzendu behar ordea. 
Alde batetik, tresna hauek 
sortzen duten soinua eta he- 
gaztiak kolpatzeko eta hil- 
tzeko arriskua aipatzen dute 
Naf'arroako talde ekologis- 
tek. Gurelur taldea adibidez, 
haize parkeen aldekoa da, 
bainan neurriz eginez gero. 
Talde ekologista honek ko- 
munikabideetan plazaratu 
duenez. "EHNk ez. du parke- 
ak ez.arri nalu dituen lekue- 
tan ingurugiroari huruzko

az.terketarik egin". 
Alkateek ez dute arrisku 
haundirik ikusteii. Pello 
Zestau, Ezkurrako alkatea- 
ren esanetan, "Perdonekoa 
jarri zutenean. ekologistak 
i.xilik egon z.iren, heraz, ez 
dut iiste kalte haundirik egon- 
go denik. Inpakto hisuala- 
rena -dio Zestauk- iz.aten 
ahal da arazo hat 
eta Era- 
kurri

inguruan ehiz.a pos- 
tii hatz.uk hadaude, 
hainan ikusi arte 
ezin da esan no- 
lako kaltea 
egingo

duen. Nere 
iistez ez da 
h a u n d i a 
i z a n g o ” . 
Iritzi berdin- 
tsua du Juan 
Oronoz, Lei- 
tzako alkate- 
ak, A ritz  
m e n d i a n 
79.500 me- 
tro karratu- 
ko ingurua 
hartuko du- 
ten ha- 
ma-

1 a u 
haizeeiTO- 

ten eragina 
aztertzera- 
k o a n : 
" E nerg ia  
garhia da, 
b a i n a n 
a r r a r o a 
izanen da 
heti garhi 
ikiisidugun 
mendia ha- 
p a t e a n 
errotaz he- 
tea ikus-  
t e a " . 
R u f i n 0

Eratsun

Ezkurra

Leitza

Iruñarri

MariezkuiTenaren ustez, Era- 
tsungo terrenoetan ez du kal- 
terik sortuko. alde batetik de- 
na larrea delakoz. baserri eta 
zuhaitzikgabekoingLiruaeta 
bertzetik, “ehiza erennia ez 
delakoz, kiloinetro erdira edo 
hadira postuak, hainan in- 
guru hori ezkutuan dago". 
B e r t a k o  l a n g il e a k ?
Alkateen aldetik, errotetan 

lanean aritu behar dire- 
nak bertakoak izateko 

intentzioa badago 
ere, EHN enpre- 

sarekin eginda- 
ko b ile ran  

garbi geldi- 
t Li z e n 

langile 
e s -

pezia- 
lizatLiak behar 
direla. Eratsungoal- 
kateak ziurtatu duenez, 
“herrietako langileak 
sartzea nahi genuke, 
haina liaiek esan zuten 
horko langileak ofizio- 
an prestatuak hehardu- 
tela izan. Beharden ho- 
ri heinen ez hada kan- 
potik etorri beharko di- 
rela zioten". Halere, 
langile asko behar iza- 
ten dira eraikuntza la- 
nak egi teko eta hor “ba- 
da intentzio osoa he- 
rrien aldetik lanpostu 
hat edo beste bertakoa 
izateko". ■

3.500.000 pzta

'Aritz^

5.500.000 pzta
....

^^4.500.000 pzta
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E txe n ike , K oro  Ira zo k i, M ixe l 
G erendia in, Jacgueline, E lixabet 
Itu rr ia , G a rb iñ e  M a iz , O s k a r 
Txoperena, A lberto  Sansiñena, 
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GAURKOTASUNEKO G AIA

Bertizko Partzuergo Turistikoa: gestioaren halantzea
Hasieratik zonako Orain arte egindakoaz
jendeak ez du parte hausnartzeko
hartu, edo ezin izan du tenorean gaude

Turismoaren gorakada 
bailara guztietan 
nabaritu da

Xobier OLLO 
ACIS enpresokoo

Udal eta Elkarte 
Profesionalez o- 
satua dago Par- 

tzuergoa. Helburua zonalde- 
ko ekonomia turistikoa gara- 
tu eta bultzatzea da, zonaide- 
ko eginkizun ekonomikoak di- 
bertsifikatuz. Bi urteotan egi- 
niko lana hasi da emaitzak 
ematen, hain epe motza bada 
ere. Alde batetik, hurbiltzen 
diren turista kopurua haundi- 
tu da; uda honetan azken urte- 
etako zenbakiak ia bikoiztu di- 
ra. Turismo aroa luzatu da. U- 
daz gain 'temporada media' 
sortzenhasiada,Aste Saindu- 
a, ekaina eta udazkenean. Eta 
turismoaren gorakada Bailara 
guztietan nabaritu da. Bai turis- 
ten kopurua gehitzeak, bai 
denboraldia luzatzeak, turis- 
moaren dirusarrerak izugarri 
haunditu dituzte, lanpostuak 
sortu eta mantentzen lagun- 
duz. Gainera, Partzuergoaren 
Proiektuak ilusioa sortzen du 
zonaldean; establezimentu be- 
rriak irekitzean eta proiektu 
berrietan ageri da. Bertzalde, 
Bertiz eta Partzuergoaren An- 
tolaketa Inguruko herrialde 
eta Estatuko bertze erakunde- 
ek eredutzat hartu dute.

re buruaz bir- 
planteamendua 

ari da egiten orain; Zer da kon- 
tsortzioa? Turismoaren noLa- 
ko desarroiloa nahi dugu?... 
Bi urteotan indar, ilusioeta di- 
ru aunitz (ia 100 milioi pta.) 
gastatu da kontsortzioa 'bluf' 
bat ez izateko, bainan espekta- 
tibak ez dira bete. Gaur zonal- 
deko iidal eta elkarte profesio- 
nalokproiektusendobatenai- 
tzinean egon beharko genuke, 
denbora honetan denon arte- 
an adostutako proiektu baten 
aitzinean, hain zuzen ere. Bai- 
nan zoritxarrez ez da horrela. 
Hasieratik jendeak ez du pro- 
iektuan parte hartu, edo ezin 
izan du, eta inpLikazio falta- 
ren ondorioa da kontsortzioa 
bi iirtez norabiderik gabe ibil- 
tzea. Aldeonbataipatzekotan, 
kanpora begira sortu duen iru- 
di ona legoke, bainan barnera 
begira alde negatiboak daude: 
desinformazioa, iniziatiba au- 
nitz blokeatuak, garbi tasun es- 
kasa adjudikazio eta kontabi- 
Litatean, gestoreak (ACIS) plan- 
tea tutako aktuazio planatik ez 
du %10a ere bete...

Glor'o
Berob bntzeiob

Zonako garapen 
ekonomiko glo- 
balazkezkatuak, 

Bertizko PartzuergoTuristikoa 
udaLen iniziatibaz sortu zen. 
Garai hartan behar batzuk 
agertu ziren: nekazari eta abel- 
tzainen arazoengatik, popula- 
zioarenzaharkitzeagatik, gaz- 
teendako pizgarri falta neka- 
zaritzarekin segitzeko, eta zer- 
bitzu sektorea ere zaharkitua 
eta pizgarrien beharrean. 
Horrela, guztioi zuzenduko zi- 
gun gerente batek gidaturik, 
Udal eta Elkarte Profesionalak 
funtzionatzen hasi ginen. 
Gauza aunitz lortu dira, Espai- 
nian barrena Bertiz ezagutzera 
eman da, bainan orain arte 
egindakoaz hausnartu eta balo- 
razioa egiteko tenorea ailega- 
tu da. Baliteke hau garrantzi- 
tsuagoa izatea, bere horretan 
gauzak egiten segitzea baino. 
Orain hasten dira zail tasunak, 
bainan ez du zergatik horrela 
izan behar, berez, zonako ga- 
rapen ekonomiko integrala bi- 
latzen badugu.
Zera hauetaz hausnartzen ani- 
matuko nuke: zer nahi dugun, 
nortzLik nahi dugun, zertara- 
ko eta zeintzuk nahi dugun.

Aldizkari honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du
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BOTA BERTSOA IRAKURLEAK M IN T Z O

N a f a r r o a k o
B e r t s o la r i
tx a p e lk e ta

X abier LEGARRETA

Goizueloko Berlso Eskob 
Doinua: Ailo izeno...

Nnfanva eta Iparraldea 
kantiian jarririk plazan 
kanporaketak Alduden eta 
Donezteben jarri martxan 
fiiinlaiirrea Barañainen da 
egiz beliar bada esan 
pasea enki edo ez euki 
denok finalean Leitzan 
anrrcrapansu geliioren bila 
hobetzeko esperantzan (bis).

Lclienik eta beliin beliar gendiike 
entziilearen babesa 
bi epaiiiialiaiko berri daiizkagii 
ez daiikate lan erreza 
kanporaketan pasatzen denak 
finalaiirreko proiiiesa 
ta finalera pasatzen denak 
liark daiika arazo beltza 
besterik ezin nezake esan 
onenak irabaz beza (bis).

Emakumearen 
eguna dela eta
Zeriduritzenzaiguizan be- 
harkolukeelaegunhonek? 
Eta.,.zerdabenetanegun 
hau? Bigalderahauei.se- 
guraski, ezinizanendiegu 
erantzun bera eman; izan 
ereazkenurtehauetanha- 
sieran izan zuen zentzua 
edo esanahia galdu du. 
Emakumeon aldarrikape- 
nak kanporatzeko erabil- 
tzenzenegunhau,jaiegun 
gisahartzendelaiduritzen 
zaigu. Nahiz eta askok, 
emakumeak lortu duena- 
rekln nahikoa duela uste 
izan, oraindiklan askoda- 
go egiteko eta ‘gehiago’ 
esango genuke; hau da, 
langabezia dela eta ema- 
kumea da zigortuena eta 
lanerako aukera gutxien 
daukana.
LeitzakoKulturTaldebeza- 
la arlo honetan ere ema- 
kumeengan,emakumega- 
ren aldetik inguratzen gai- 
tuzten arazoetaz kezka 
sortzeagustatukolitzaigu- 
ke, Bakoitzak egiten duen 
lana, (nonahi edo zeinahi 
lanetan) garrantzizkoade- 
la eta baloratzen jakin de- 
zan, aurten hiru eguneta- 
rako ekitaldi desberdinak 
antolatu ditugu.
Lehena, 'autoestima’renin- 
guruan izanenda, bigarre- 
na irratsaio baten antola-

keta eta azkena gure gor- 
putzaz jabetzen lagundu- 
ko digun tailer bat. 
Leitzako etainguruko adin 
guztietako emakumeak eki- 
taldi hauetan parte hartze- 
ra animatzen zaituztegu. 
Honelakoaukerarikezdu- 
gu noiznahi izaten eta in- 
teresgarriak etaaberatsak 
gerta daitezke ekitaldi 
hauek denontzat.

Leitzako Kultur Taldea

Goizuetako
zabortegia
Zabortegiaren egoera io- 
tsagarria salatu nahi nuke 
lau hitzetan. Nik ez dakit 
zenbatmilioigastatuzituen 
Udalak zabortegia eraiki- 
tzen orain dela 2 urte, bai- 
na ikusi egin behar da ze 
egoera tamalgarrian da- 
goen. Deskargako itturritik 
hasi eta Olatxoraino za- 
baldu da zaborra. Zaborra 
eustekoeginzenparetaas- 
paldi gainditu zuen zabo- 
rrak eta beheko pistaraino 
zabaldu zen. Beheko pis- 
tan, pasadizoa egiteko, 
aguazilak ere eskabadora 
berriarekin pistako zabo- 
rrak errekara bota ditu behin 
baino gehiagotan. Zabor- 
tegia inguratzen zuen sa- 
rezko hesia ere beheko al- 
deantxikitutadago,etaber- 
tako barrakoiaren ateak ere 
hautsi eta lurrean daude. 

oi pila batekin txapuza

ederraeginzuteningurugi- 
roa hondatuz. Hasieran 
‘Cervezas El Leon’ekoei 
bota zitzaien errua, baina 
gauzak berdin (okerrago) 
segitzen dute.
Adierazi nahinukeereGoi- 
zuetako herritar batzuz lo- 
tsaetanazkasentitzendu- 
dala. Duela hiruzpalau ur- 
te Arranbide eta Agoñoko 
erreka bazterrak garbitzera 
mobilizatu ziren, ekintza 
sinbolikoaeginez.Etaorain 
bertako paraje polita nola 
izorratu duten ikusi eta he- 
men aipatutako hoiek ez 
dute behatz bat ere mugi- 
tu. Askoz ere hobeki iza- 
nen litzateke zaborra Ola- 
txon bertan botako balitz 
errekara. Horrela Urumea 
besterik ez litzateke ku- 
tsatuko eta ez orain beza- 
la,mendikoitturrietatikha- 
si eta itsasoraino. Era be- 
rean Goizuetako HBko al- 
kateari gaidetu nahi nioke 
hitzabetetzen noizhasi be- 
har duen. 94ko udan za- 
bortegikoinguruak garbia- 
razikozituelaaginduzuen, 
bainan berdinsegitzendu. 
Goizuetako HBko udalak 
hobe izanen luke kanpoko 
polltlkakontuakutzietaber- 
takoak hobeki egiten saia- 
tuko balitz.

A.J.E.A.
Goizueta

' ^ G U t z a r e n  b i l al e h i a k e t a
Izen-Deiturak....................................................................
Helbidea...........................................................................
Herria..................................... Tfnoa:...............................
Gillzd........... orrialdean (Iti'ju. Zchcizki, zeiii lokilaii'

Hurrengo lau hilabeteotan, otsaila, martxoa, apirila eta maiatzean, 
bi lagunendako 8 otordu (15.000 pezetako afari edo bazkaria) 
zozketatuko dira Euskadiko KuixAren giltza aurkitu 
dutenen artean.
Giltza aldizkari honetako edozein tokitan egoten ahal da. Orrialde 
honetako publizidadekoak ez du balio. Bilatul eta aukitu duzunean, 
bete ondoko kupoia edo deitu beheko telefonora.

Kupoi hau moztu eta Bera, Doneztebe, Leitza edo Lesakako 
Euskadiko KuTXAren sukurtsaletan utzi lehenbailehen.
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Aldi honetako jatetxeak 
ZALAIN etaESKISAROI CA|A LABORAL
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PRENISATIK BILDUTAKOAK 1 l  .GALDERA LABUR

«Ni arrunt gnzten 
nintzeltt, Iturengo 
gizon ztthar batekin 
jarri genituen Foruen 
Plaztt Herriko 
Etxearekin lotzen diien 
bideko harri-xabalak. 
Orain baino sasoi eta 
indarhobea nuen». 
Genaro ITURBIDE 
Beroko jubiloluo 
Bgunkorio 95-11-23

«Orain bi urte, 
Aliistizarekin batera

EGUNKARIA 95-11-23

Titin eta Arretxeri 
irabazitako txnpela eta 
binnknko lehendabiziko 
txapela dira nere 
oroitzapenik poUtenak, 
bigarren mailako eskuz 
banaknko txapelaren 
ondotik».
Antton MAIZ 
Aronlzoko pilolorio 
EGIN 95-11-15

4 Zein dituzu klienterik onenak?
❖  Gehien etortzen direnak emakumeak dira.
4 Jendeak aunitz saltseatzen du?
❖  Ez, gehiago begiratu beharko luke.
4 Nola gogotu zitzaizun bazarra 

jartzea?
❖  Lanik gabe nengoen, eta honelako 

negoziorik ez zegoenez...
4 Nondik lortzen duzu jenero 

merke hau?
❖  Orientekoak dira. Han arras merke egiten 

dute lan.
4 Beti gauza berdinak eskeintzen 

dituzue?
❖  Ez, egunero ailegatzen dira gauza berriak.
4 Zer iduritzen zaizkizu etortzen

diren turistak?
❖  Jende lasaia dela.
4 Zer iduritzen zaizu karreteran 

egiten ari diren obrak?
❖  Ongi, beharrezkoa da espaloiak egitea.
4 Lore naturalak edo artifizialak?
❖  Naturalak, dudarik gabe.
4 Lore bat?
❖  Gardenia.
4 Udako bestak edo negukoak?
❖  Udakoak, alaiagoak dira.
4 Telebistako programa bat?
❖  ^Quien sabe donde?

®631076*BERA

KIROL2SK ZELA
A ltza te  6, ©  63 05 98 

BERA

oKim
H A R A T E G I A  •  U R D A I T E G I A

GRUPO ^  ZURICH
AS EGUR O OROKORRAK
I tz e a , 4 —  B E R A  —  ©  63  07  63

M O LiN El^
P I N T U R A K

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio problemak 
moldatuko dizklzugu eta galnera, barne edo kanpoalderako 

behar dltuzun plntura plastikoen araberako prezioetan.

Eztegara 19 • ® 63 02 40 • BERA
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K ristina BOAN

Okalarreko aterpe- 
aren inguruan, gerra 
ondotik militaiTen fut- 
bol zelaia izandakoan 
jarriko dute hemendik 
aitzi nerat Berako obre- 
tako zaborrak botatze- 
ko zabortegi berria. 
Orain arte zabortegi 
hau Ibardingo bide 
bazteirean zegoen, bai- 
nan ur-zikinaksortzen 
zituenez, ixteko agin- 
dua hartua zuen uda- 
lak. Zabortegi berria 
kokatzeko han eta he- 
men begira ibili ondo- 
tik, Okalarre aldean 
jailzeaerabaki du udal- 
batzak.
R a m o n  T elle t x ea
ATXILOTUA

Ramon Telletxea 
'Otsango’ gazteintsu- 
misoa atxilotu zuen 
guardiazibilak otsaila- 
ren I8an. Atxiloketari 
buruzko informazioa 
emateko batzarreak 
egin ziren egun bere- 
an eta igandean mani- 
festazioaatera zen Ra- 
monen askatasuna es- 
katuz.

Zabortegi berria 
obretako hondakinentzat
Ibardin aldekoa itxi eginen da eta Okalarre 
inguruan berria zabaldu

elkarr
Elkarrik mahaingurua antolatu du Ansonean martxoaren 3rako.
“Nafarroa gaur eta etorkizunean’’ izenburuarekin, Pello Apezetxea 
(apeza), Jose Arribillaga (ELA), Jose Luis Etxegarai (PNV), Iñaki 
Gogorza (HB), Lourdes Indaburu (EHNE), Jose M“ Irazoki (Toki Ona), 
Erramun Martiarena (Ikastola), Julen Mitxeltorena (LAB), Jose M“ 
Rodriguez (Eskola) eta Jose Luis Semper (EA) arituko dira martxoa- 
ren 3an. arratsaldeko 7etatik aitzinera Ansonean, Moderatzaile lane- 
tan Xorroxin Irratiko Joseba Igarabide izanen dute. Mahainguru hau 
publikoarentzat zabalik dago eta nornahi joaten ahal da.

LOGSEari buruzko hitzaldia  Kultur Etxean
Martxoaren I3an 

(astelehena), 5,30etan 
izan en  da K u ltu r 
Etxean. Datorren ikas- 
turtean, 7. mailaeta le-

hen hezkuntzako ikas- 
ketak bukatzen dituz- 
tenentzat Hezkuntza 
Erreformaren lehen zi- 
kloa martxan jarriko

denez, gai honi buruz- 
ko hitzaldia antolatu 
du Toki O na ins- 
titutuko guraso elkar- 
teak. Nafarroako Go- 
bernuko ordezkariak 
etaToki Onakoak par- 
te hartuko dute.

BOAN
TAILERRA
CITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

^  63 06 23 • BERA

Emakumeen
Eguna
M artxoaren 8an 
Emakumeen Eguna 
izanendelaetazen- 
baitekitaldi antola- 
tu ditu emakume tal- 
deak. Honela, laain- 
bat honetan hasi eta 
martxoaren 8ra ar- 
te emakumeek egin- 
dakoeskulanen era- 
kusketa izanen da 
Kultur Etxean. As- 
teartean (7), depre- 
sioari buruzko hi- 
tzaldia emanen da. 
eta 8an. ‘Como agua 
para chocolate' fil- 
mea em anen  da 
Egun berean afaria 
izanen dute Zalain- 
en. Izena emateko 
630967ra deitu. 
inlzolako 
zabortegiko 
ur-zikinak Berako 
ur-zikinen sarera 
biltzekoobraegiten 
ari dela probetxa- 
tuz, bidenabar, bide 
hortan dauden ba- 
serrietako ur-ziki- 
nak biltzeko eraba- 
kiahartudu Udalak. 
Zaharretxe 
berriko obrak 
Inguruko etxeetako 
bajeretan arrailak 
agertu zirela  eta 
denbora batez gel- 
dirik egon ondotik, 
berriz hasiak dira.

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK
Altzate, 5 Tfnoa: 63 00 83 BERA

SA R O B E
okindegia

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

Ortziraletan, lOetan Mus Txapelketak
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A itor AROZENA
Enpresaren ardura- 

gabekeria salatu dute 
fabrikako sindikatuek, 
otsailaren 22an egin- 
dako batzarrean. Ber- 
tan, sindikatu guztiak 
deituta 500 langile in- 
guruk parte hartu zu- 
ten. aspaldiko urtetan 
egindako batzarrerik 
haundiena beraz.

Langileek birmol- 
daketaren aplikazioa 
kontraesanez betea da- 
goela  ad ieraz i zu- 
{en:“aurrejiibilazioa- 
ren bidez lanpostiiak 
murriztu diren bitar- 
tean, ordu extrak sar- 
tzen ari da jendea eta 
badaude 58 urteko lan- 
gileak jubilatu gabe". 
Cuadros sindikatuak 
“inbertsio falta” ikus- 
ten du fabrikan. Gai 
hauetaz konsultatzen 
negoziaketa komisio 
bat ibiliko da fabrika- 
ko sekzio guztietan. 
Arkupe-n
BATZARRA

Arkupe pilotazale- 
en elkarteak larunbat 
honetan, martxoak 4, 
arratsaldeko betatik

'Enpresaren arduragabekeria' 
salatu dufe sindikatuek
500 bat langilek parte hartu zuten otsailaren 
22an egindako batzarrean

Igeriketa ikastaroak 80.000 pezeta jaso ditu Artxiboa

Kiroletarako milioi erdiko dirulaguntza jaso du udalak zonaldeko kirol bulegotik
Joandenurteanan- 

tolatutako kirol ekital- 
dietarako 5 15.000 pe- 
zetako dirulaguntza ja- 
so du udalak zonalde- 
kokirol koordinatzai- 
letik. Banaketa egite- 
rakoan. igeriketa ikas- 
taroak 80.000 pezeta,

patinaje ikastaroak
60.000, sa.skibaloi es- 
kolak 40.000, masaia 
ikasttu'oak 50.000, txi- 
rrindularitza eskolak
70.000, jubenilen fut- 
bol sariketak 40.000, 
mendi-bizikleta ibi- 
laldiak 75.000. txirrin-

dulari konzentrazioek 
50.000, xake edo aje- 
drez eskolak 10.000, 
haundien futbol sari- 
ketak 10.000, lera-za- 
kur laisterketak 10.000 
eta Mendiko Asteak 
20.000 pezeta jasoko 
dituzte.

aitzinera burutuko du 
urteroko batzar oro- 
korra. Kontuen egoe- 
ra eta joan den urteko

aktibitateen balantzea 
egin ondotik, aurten- 
go ekitaldien egitaraua 
eta aurrekontuak aur-

keztuko dituzte. Azke- 
nean, zuzendaritzaba- 
tzorde berria aukera- 
tuko dute.

- Poesia 
emanaldia
izanen da Matxin- 
beltzenean mar- 
txoaren 9an, or- 
tzeguna, arratseko 
7etan Juan Kruz 
Igerabideren es- 
kutik. Martxoaren 
I6an berriz, kan- 
taldia eskeiniko 
du Erramun Mar- 
tikorenak gaueko 
lOetan.
Mendiko
suteen
kontrako azpiegitu- 
ra h o b e tz e k o  
proiektuaeginendu 
Eoresna-Zurgaiael- 
karteak, Pagolleta- 
Domiko-Aritxulegi 
ingururako. Herri- 
ko Etxea, Nafarroa- 
koBasoelkarte ho- 
netakokideeginda 
azken plenoan. 
Manipuladore 
karneta 
ateri edo berritu 
nahi baduzu deitu 
6-37264ra.TaIdebat 
sortuz gero. Iruñe- 
tik etorriko lirate- 
ke harat joan gabe. 
San Fermin 
jubilatu elkarteko 
75 kidek Iruñeko 
katedrale berritua 
eta Planetarioa bi- 
sitatu zuten otsai- 
laren 18an, CANen 
eskutik.

KOXKILA
OSTATUA

5(ATUmXE/\
sñ::

J A T E T X E A  
Tfnoa: 63 70 27 LESAKA bitxikeriak • opariak • eskulangintza

Zarandia, 4 - LESAKA

EKAITZA kafetegia
SSSaBOñlE, BHSBGOBTñlE, ‘OHM M I

toUi
Piaza Berria, 1 3 
^  948 - 62 75 47 
LESAKA

EftOSU
L E S A K A

Kaiitate-prezio atieko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago

Bittiria, 67 - ® 637264
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HERRIZ HE
FTTTVTTTTTTTTTT^

Pello eta A lberto

Nafarroako Gober- 
nuko ikuskari edo ins- 
pektoretik duela hilabe- 
te batzLik erakutsi beza- 
la, Lanaburukoetxebi- 
zitza hobetzeko alda- 
ketak egin behar dira. 
Horren arabera, zortzi 
ohatze izan beharrean, 
pentsatLi zen bezala, 
zazpi izanen dira, bai- 
na egoiteko toki haun- 
dixeagoa. Ur berozko 
kalefakzioa eta biga- 
rren solairua hobeki 
probexteko lanak ere 
egin dira. Zazpi milioi 
pezetako kostua duen 
proiektLia udalak one- 
tsi du. Etaegin? Nafa- 
rroako Gobernuak di- 
rulaguntza luzatzen 
duenean, erdia bede- 
ren emaitea segurutzat 
jotzen baita. Ezjakin 
noiz emanen duen.

Urtzain gizen! Urtzain gizen!
Goiz eta arratsalde, haurren gozatzea

Karrikaz karrika soinuarekin A rgazk iak : p e l l o  Mozorro ikusgarriak zituzten neska-mutikoek

Goizeko eskea

Behien segurantzarako kofradiaren batzarra otsailaren 5an bildu zen
OtsailarenSeanbil- 

du zen behien seguran- 
tzarako kofradiaren 
urteko batzarra. Beti 
bezala, bazkaldu eta 
urteko kontuak eman 
ondotik, l995erako 
Auzo-gizonak hauta- 
tu ziren: Tolareko Bor- 
dako Pedro Galarregi 
eta Antsoneko Bor- 
dako Juan Gallardon 
Orizki auzorako; In-

tzeko Bordako Jose 
Ariztegi eta Elizal- 
deko Bordako Klaudio 
Espelosin Lakain, Go- 
rosLirreta eta Lurrizti- 
ederra auzoetarako; 
Behekozubiko Pedro 
Berruetaeta Armitxe- 
ko Jose Luis Etxarte 
U rri tzokieta eta Larra- 
pil-Sarriku auzoetara- 
ko. I994an tximistak 
galdutako haziendarik

ez bazen izan ere, eri- 
tasLinagatik hil eta ko- 
fradiak ordaindutako- 
ak hiru izan ziren: To- 
lareko  B ordakoa , 
Mendiondoko Borda- 
koa eta Mitxeleneko 
Bordakoa. Kofradia- 
ren lehendakari Men- 
diondoko Bordako 
Jose MaiT Pikabeak se- 
gituko du bertze urte 
batez.

IRU BIDE
Tfnoa: 637127 

L E S A K A

Zalain Auzoa 
® 63 09 67 

BERA
EO UN EKO  M E N U A  ETA KARTA

Beda eta bankeleak emalen dira

« U S O A »
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat 
pentsurik egokiena 

Tfnoa: 63 52 14

ETXALAR

koxkonta
;£}gar£iotegw*

“D eitic

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

HERRIKO
OSTATUA
IJatetxea

e-i&ciA-te
e te t & c i ' i ' ie i t t f c i t . . .  ncecccc 

6^e'iefict& fi'ieatoUfctc dOcei
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ERRIZ HE
FTTVTTTTTTTTTTT'^MEaEar;:-

OSKAR TXOPERENA

Ortzegun Gizenare- 
kin eman zaie akabila 
aurtengo iñauteriei. 
OhitLira den bezala, ez 
da haurrik falta izan e- 
txe guzietan eskean 
(noizko mozorro jan- 
tziak?). Aintzineko 
egunean, eskolako 
haurguztiak mozorro- 
turik ibiliak ziren he- 
rri guzian barna, ttiki- 
ak pirataz eta koxko- 
rrak, berriz, mairuz.

Aintzineko astean 
eginak ziren iñauteri 
nagusiak. Inoiz baino 
gaztegehiagoibili zen 
herri eta auzoetan bar- 
na, 30 guztira. Giro po- 
lita paratu zuten, larun- 
bat arratsaz ezin gau- 
za bera erran. Herriko 
Etxeko Jatetxea itxita 
esjcn izanak bere era-

Jendearen parlehartxe haundiagoa 
eskalzen dule iñauteriek
Heldu den larunbatean mus eta partxis txapelketaren finalak 
Biltokin, hurrengoan berriz, urteko batzarra

behin egiten denez, ga- 
mintzi haundikoak iza- 
nen dira bertan eraba- 
ki beharreko gaiak eta 
bazkideen paitehartzea 
eskatzen da. 

B a r a t z o n d o k o
OBREN AZKEN 
UKITUAK

Akautzeko punttuan 
daude zahar etxea, te- 
nis pista eta piszinak. 
Langileak azken uki- 
tuak ematen ari dira, 
zuhaitzak, loreak, eta 
kanpoko itxidura be- 
har bezala paratzeko 
lanean ari baitira . 
Eguraldi epelagoaren 
esperoan omen daude 
falta diren belar zatiak 
ereiteko eta tenis pis- 
taren argiak ere abudo 
paratu behar omen di- 
tuzte. Inaugurazioofi- 
ziala bertzerik ez zaio 
falta erabiltzen haste- 
ko.

Familia osoak omendu zituen Bixente eta Oliba otsaiiaren 11an. 
igantzin meza entzun eta gero Berara joan ziren elkarrekin 
bazkaitzera. Argazkian, Trantxetar iloba guztiekin ditugu A r g : a r a n a

gina izanen zuen, bai- 
na halere, jendeak ez 
du parte hartzeko go- 
go haundirik erakutsi. 
Hagitzjende gutti iku-

B ilt o k in  z en b a it
EKINTZA

Hurrengo bi larun- 
batak garrantzitsuak 
izanen dira Biltoki el- 
kartean. 11 n, nesu oso-

an jokatutako mus eta 
partxiseko finalak jo- 
katuko baitira eta hu- 
rrengo larunbatean, 
I8an, urteko batzarra 
izanen delako. Urtean

ORDOKl
S LT Z K B tK K

E s tilo  g u z ie ta k o  m o b le a k

ERAKUSKETAK: Bittiria 30 eta Plaza Zaharra 26 
SALMENTAK: Plaza Zaharra 27 • Tfnoa: 637034 - LESAKA

f  M o b le  e ta  tr e s n a  z a h a r r a k  e ro s te n  d itu g u . E z  
d u  in p o r ta  z e in  e g o e ra ta n . J o a n -e to r r ia  ez  
d u g u  k o b ra tze n .

Tfnoa eta Faxa: 943-610193 
IRUN

ANSONEA
lATETXEA

K o n t s u l t a t u  m e n u  b e r e z i a k

Foruen Plaza 1, Tfnoa: 630072 • BER A

12 ttrp i-ttap a  • 153 . zbk. • 95-IH-2



HERRIZ HE

Garbiñe eta Elixabet

D a n o n e k o
LANGILEEN ALDE

Ultzamako Danone 
ixtearen kontra bertze 
25 Lidalek hartutako 
erabakiarekin bat egi- 
tea erabaki zuen udal 
batzarrak ahobatez. 
Danone lantegia ixtea 
eta honek ekarriko di- 
tuen ondorio .sozial eta 
ekonomikoak negati- 
boak direla eta iritzi 
publikoaren aurrean 
langileekin elkartasu- 
na adierazi nahi dute. 
Eraberean, erakunde 
publikoei lantegiaren 
Jarraipena eta bertako 
lanpostu guztien man- 
tentzeaeskatu nahi die- 
te.
It o iz k o
URTEGIAREN
KONTRAKO
ERABAKIA

Plenoberean. Itoiz- 
ko urtegiaren gaur 
egungo egoera ikusi- 
rik, Longidako udalak 
hartutako erabakiare- 
kin bat egin du Aran- 
tzakoak. Gai honi bu-

San Jose egunean apostu bikaina 
izanen da fronloian
Juan Bautista Bergara motozerrarekin eta Joxe Miguel eta 
Oskar arpanarekin arituko dira

‘Banana’ motozerrarekin eta Joxe Miguel eta Oskar arpanarekin. San Jose egunean apostu 
ederra ikusiko dugu, dudarik gabe

Martxoaren I9an, 
San Jo se  eg u n a , 
eguerdiko I2,30etan 
herri kirol apostu bi- 
kaina izanen da Aran- 
tzako frontoian.

Juan Bautista Ber-

gara ‘Banana',48 ur- 
teko muti la ari tuko da 
alde batetik motoze- 
rrarekin, 60 ontzako 
enborrari hogeitama- 
bortzebakialdi lehen- 
baitlehen eaiteko in-

tentziocU'ekin. Bertzal- 
de, l9ui1ekoJoxeMi- 
gueleta2l urtekoOs- 
kar arituko dira arpa- 
narekin eta kanaerdi- 
ko enborrari hamar 
korte egin beharko

dizkiote.
Alde bakoitzetik 

100.000 pezetajoka- 
tuko dira eta apostua 
egin nahi duenak, 
Primitibo ostaturajo- 
an beharko du.

ruz, Nafarroako Go- 
bernuak eta Herrilan 
ministeritzak azaltzen 
duten ixiltasuna eta 
presioak salatzen dira 
eta aldi berean, Itoizko 
Lirtegiaren lanak gel- 
diaraztea eskatu da, 
ahobatez.

Amaia Telletxea txapelketan
Amaia Telletxea 

bertsolari aranztarrak 
Nafarroako txapelke- 
tan parte hartuko du 
aurten ere. Lehenbizi- 
ko kanporaketa Aldu- 
deko kulturetxean iza-

nen du igande honetan 
(martxoakS) arratsal- 
deko 4etan. Bi alditan 
parte hartu du Amaiak 
txapelketan eta bietan 
finalera ailegatu da. 
Animo!

Maria de Rueda
I9 urteko gaztea 
Arantzako eskolan 
m a g i s t e r i t z a k 0 

praktikakegitenha- 
sikoda, hilabete ba- 
tez goi zikloan.

KfiTTU
OSTATUA

JATETXEA
M .V ’i ’ X I N  ] { B  i / r  z p: x  b  a

Arretxea, 22 • Tel.: 62 75 73, Faxa: 62 75 53 • LESAKA
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IXABEL ETA JOSUNE

Aurtengo futbol-sa- 
la txapelketa aurrera 
doaie eta bigarren fa- 
sera pasatzeko gauzak 
ez daude batere erre- 
xak. Horretarako bo- 
rrokan ari diren talde- 
ak, hauek dira: Burrun- 
ba. Xanpale, Arizkun, 
ElgoiTiaga, Ulibeltzak 
A eta B, Titi ostatua 
eta BKZ.

Dena den. aipatze- 
koa da duela aste pare 
bat Narbarte eta Ekai- 
tza arteko partiduan 
izandako arazo eta is- 
tiluak. DenaEkaitzako 
jokalari batek Narbar- 
teko jokalari bati sa- 
rrera gogorra egin zio- 
nean hasi zen, epaile- 
ak bi minuturako kan- 
pora bidali zuelarik. 
Hortik aitzinera dena

Fulbol-sala txapelkela 
bigarren fasean sartzeko punltuan
Arazo larriak izan ziren Arantzako Ekaitza eta Narbarteko 
taldearen arteko partiduan

Julian Diaz de Rada- 
rekin elkarrizketa izan 
zuten. Honek. Karrika 
Nagusiko proiektua 
onartu dutela jakina- 
razi zien, Errekalde ka- 
rrika ezik. Dena den. 
karrika honi buruzko 
txostena aurkeztuko 
duela adierazi zuen. 
It o iz k o  u r t eg ia r i
BURUZKO MOZIOA

Udalak ahobatez 
onartu zuen Itoizko ko- 
ordinadorak aurkeztu- 
tako mozioa. Mozio 
honetan, Itoizko urte- 
giaren lanak berehala 
geldiaraztea eskatzeaz 
gain, Estatuko Herrilan 
ministeritzak eta Na- 
farroako Gobernuak 
afera honetan erabil- 
tzen ari diren indarke- 
ria eta azaltzen duten 
ixiltasLinaetapresioak 
salatu zituzten zine- 
gotzi guztiek.

1982. urtean herrian atera zen lehendabiziko taldea. Oraingo taldeek 
paper ona egiten badute ere, lehengoa ez zen nolanahikoa

okerretik okerragora 
joan zen, Ekaitzakotal- 
dearen partez gaizki 
erranak epailearentzat, 
sarrerak eta azkenean 
talde horretako batek, 
epailea kolkotik hartu

eta lixtua bota zion 
aurpegira. Ondorioz, 
Ekaitza taldeak ezin 
izanen du inoiz herri- 
ko txapelketan jokatu 
eta talde horretako jo- 
kalari batzukezin iza-

nen dute jokatu, ezta 
bertze talde batekin 
izena emanda ere. 
K a r r ik a  
N a g u s ik o
SANEAMENDUA

Udal zinegotziek,

‘ V T i v 7 A

izun
G A Z T A N D E G I A
Etxeko Ardi Gazta

P etxenekoborda  
T fnoa: 45 08 62 

S U N B IL L A

SANTAMARIA
J a te tx e a

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

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

Z U R E Z h C O  PERFILAK
AZKENEAN, ATE-KORREDERAK 
ZURE LOGELAREN ESTILOAREKIN 
BATERATU AHAL IZANEN DITUZU
AKABERAK ZURE GUSTORA EGINAK 
Z U m  BEREZKO DUEN DOTORETASUNA 
ZURE LOGELAREN ESTILORA
EGOKITZEA ESKEINTZEN DIZUGU

______ R osa S em ina rio  z/g T fnoa: 45 02 58 - D O N E Z T E B E
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Berlsolari txapelkefako bigarren 
kanporaketa marlxoaren 12an
Martxoaren lOean, ortzirala, Xabier Amurizaren hitzaldia eta 
Lizaso eta Egañarekin bertso afaria Ameztian

Txema eta K armelo

Nafarroako Bertso- 
larien Lagunak anto- 
latutako txapelketa be- 
rriro ere Doneztebera 
iritsiko zaigu, martxoa- 
ren 12an, igandean, 
arratsaldeko 4,30etan, 
Bordatxo dantzaleku- 
an izanen baita biga- 
rren kanporaketa. Bi- 
ttor Elizagoien txapel- 
duna, Joxe Fermin Ar- 
giñarena, Kexus Arza- 
llus, Laka, Iñigo Olae- 
txea, Josema Leitza 
(berria txapelketan), 
Estitxu Arozena eta 
Estitxu Fernandez iza- 
nen dira bertsotan ari- 
ko direnak.

Saio honen antola- 
kuntzaz Langarra eus- 
kara taldea arduratuko 
da. Egun horretan, 
eguerdiko 2etan baz- 
karia eginen da ber- 
tsolariekin jubilatuen 
Jatetxean. Bazkariaren 
balioa 1 .SOOpezetakoa 
izanen da eta edozein 
etordaiteke.Txartelak 
Belarra kafetegian eta 
Jubilatuen ostatuan 
(Donezteben), Mugitz 
Jatetxean (Sunbilla),

Bertsozaleentzat asteburu polita izanen da hurrengoa, Txapelketako
saioa, bertso afaria eta bertsolaritzari buruzko hitzaldia izanen dira

Argazkia: Artxiboa

Elgorriaga, Ituren, 
Zubieta eta Donama- 
riako herriko ostatue- 
tan eskuratzen ahal di- 
ra dagoeneko. Goiz 
partean eta bazkalon- 
doan trikitilariak ari- 
tuko dira herrian bar- 
na. Bertso Jaialdirako 
sarrerak 500 pezeta ba- 
lioko du eta arestian 
aipatutako tokitan sal- 
gai egonen dira azken 
astean. Arratsaldeko

3,30etarako Bordatxo- 
ko ateak zabalik ego- 
nen dira.
X a b ie r
A m u r iz a r e n
HITZALDIA

X abier Am uriza 
bertsolariak hitzaldia 
emanen du martxoa- 
ren lOan. ortzirala, 
arratsaldeko 7,30etan 
liburutegian. Gaiaber- 
tsolaritza izanen da 
noski, eta helburua be-

rriz, igandeko saiora- 
ko giroa berotzea eta 
animoak piztea.

Aipatzekoada, Do- 
nez teb ek o  udalak
250.000 pezetarekin 
lagundu duela Nafa- 
rroako bertsolari txa- 
pelketa hau, ahobatez 
onartu baitzuen udal 
batzaireak, Nafamoako 
Bertsolarien Lagunak 
elkarteak egindako es- 
karia.

Bertso afaria
izanen da martxoa- 
ren lOan, gaueko 
9etatik aitzinera 
Ameztia Jatetxean. 
Bertan Xebastian 
Lizaso eta Endoni 
Egaña arituko dira 
etatxartelakeroste- 
ko epea martxoaren 
5an ak ituko  da. 
Bertsozaleen gus- 
tuko asteburua iza- 
nen duguberaz.hu- 
rrengoa.

< * Herrian 
zirkulatzeko 
arauak
betetzen ez direla 
eta, Patx iku  eta 
Tomas langileei 
dauden ordenantzak 
errespetarazi eta be- 
tearazteko agindua 
eman die udalak. 
Dantzarien 
iantzi
eta koroiak eroste- 
ko d iru lag u n tza  
eman dio udalak 
bertako dantza tal- 
deari

FUNERARIA ZERBITZUAK

MALDAERREKA, S.L.

24 ordutako zerbitzua 
Iruñea-Donostia-lrungo ospitaletatik 

edozein herritara trasladoak 
Tfnoa: 63 74 04 • LESA KA

INTZAko 
ATUA

ttipi-ttapa
6 .0 0 0  ^/vifrcctccliut 
2 0 .0 0 0  cncUiccilc

Parrokia 11, Tfnoa; 45 OT12 - DONEZTEBE
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Zubietako emakumeen afaria 
larunbat honetan ospatuko da
Ekitaldiaren antolakuntzan laguntzeko 50.000 pezetako 
dirulaguntza eman du udalak

A inhoa MUTUBERRIA

M artx o a re n  8a, 
emakumeen eguna da 
eta hori ospatzeko afa- 
ri bat antolatzea era- 
baki da. Egun hau as- 
tez denez, martxoaren 
4era, larunbata, alda- 
tu behar izan da, nes- 
ka-andre guztiek jai 
honetara elkartzea po- 
sible izateko. Agian, 
norbaiti garestia irudi- 
tuko zaio, 3.000 peze- 
ta, bainan kontuan har- 
tu behar da bertsola- 
riak eta musika talde 
bat etorriko direla, de- 
nak neskak noski. 
Udalak 50.000 peze- 
tako laguntza eskeini 
du ekitaldi honen an- 
tolaketan laguntzeko.

Mutil askok esan 
izan dute tontakeri bat 
delajai hori egitea, bai- 
nan ez dira kontura- 
tzen gizonezkoek iru- 
ditzen zaien guztietan 
egiten dituztela afariak 
eta emakumeak berriz, 
ez dutela aukera asko- 
rik izaten. Honttz, egun 
seinalatu bat badago 
“sexu debilarentzat"

Oitzko Irazabal inguruan 19 hektarea iandatuko dira Artxiboa

aitzaki hau aprobetxa- 
tu behar da juerga ga- 
lanta egiteko. 
B er t s o la r it z a
KLASEAK

Denbora galdu ga- 
be, bertsolaritza kla- 
seak hasi dira. Lehen- 
biziko saioan, hamar 
pertsona besterik ez di- 
ra bildu, bainan gero 
eta interesa gehiago 
izanen duen esperan- 
tzan daude. Kontu za- 
harren asuntua ere 
martxan dago.

Legasako fabrikara joateko»gzubia eg iten  hasiak dira
Fabrikara joateko 

zubi berria egiten ha- 
siak dira Legasan.

Herri lanetarako 
kontseilariak bere 
egunean lan hau ai- 
tzinera eramateko 
onarpena eman ondo- 
tik 102 milioi t'erdi- 
rekin finantziatuko du 
Nafarroako Gober- 
nuak. zLibiaz eain, Iru-

ñea-lrun errepidean 
rotonda bat egitea ere 
auiTeikustenda. Modu 
honetara, fabrikara 
sartzeko ez da herri- 
tik pasatu beharko.

Lanak ‘Navascues 
Obrasy puentes, S.L.’ 
eta ‘Alcer’. S.L. en- 
presek eginen dute eta 
sei hilabeteko epea 
izanen dute akitzeko.

Oilzko
Irazabalingumabir- 
landatzeko 11 mi- 
lioipezetakoaurre- 
kontua duen proiek- 
tuaonartu du Nafa- 
rroako Gobernuko 
N ekazaritza  eta 
mendi sailak. Plan- 
tazioak I9hektare- 
atan eginen dira. 
Nafarroako Gober- 
nuaren asmoa ber- 
tako arbolak sartzea 
daetaezpinuakedo 
gisako zuhaitzak. 
Doneztebeko 
hiltegio
edo mataderoaren 
funtzionamendu 
okerrak zuzentzeko 
egin behar diren 
gestioak eginen di- 
tu Lidalak. Hilbel- 
tzaren 9an, Nafa- 
rroako Gobernuko 
Ingurugiro zerbi- 
tzLiko zuzendariak 
idatzi bat igorrizion 
Lidalari, funtziona- 
mendu oker horien 
berri emanez.

SALDIASko zerrategia
Eraikuntzarako estrukturak  

eta embalajeak

Zubizarra, SALDIAS • Tfnoa: 615108, 615044

IBARROLA
î Haurrendako A rropa • MERTZERIAi

agfliertikd a ile p ti da UDABERRi efa UDAKO mooa
Parrokia 6 • Tfnoa: 45 04 63 • D O N EZTEBE Leitzarako errepidea, & 450333 • DONEZTEBB
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Mikeli Fagoaga 
da musika 
mini-kalearen 
irabazlea

IB A N  ISASI
AuiTeko alean ai- 

patzen genuen orain- 
dik ez zela agertu imi- 
sika mini-katettren zen- 
bakiaren jabea. Azke- 
nean ageilu da eta etxe- 
ko paperen artean on- 
gi begiratu ondotik, 
Lasagako Maitxeneko 
Mikeli Fagoagari suer- 
tatu zaio hain entzu- 
tetsua den sari hau.

Oroitarazi beharda 
Ibintza kultur taldeak 
antolatu zuela zozke- 
ta hau eta Iturengo 
Harriberriko Lazaro 
Erregerenari suertatu 
zitzaiola bizikleta.

Zuhailzaren Eguna eskolan
Otsailaren20an Itu- 

rengo eskolako hau- 
rrak beraien irakasle- 
ekin ospatu zuten 
Zuhaitzaren Eguna eta 
iortLi ZLiten azkenean 
Ameztiako inguruetan 
arbolak landatzea. 
Aspalditik zeukaten 
hau egiteko asmoa, 
bainan eguraldi txarra 
zela eta ekitaldia gi- 
beleratzen Joanak zi- 
ren. Egun osoa men- 
dia eman zuten.

Sagardotegirabidaia
Gipuzkoako sagar- 

dotegi batera joateko 
bidaia antolatu du gaz- 
te koadrilla  batek. 
Izena emateko ohiko 
lekuetarajoan beharda 
lehenbaitlehen, epea 
akitzeko punttuan bai- 
tago. Martxoaren 1 lan 
joanen dira eta aulo- 
busez eginen da bidaia, 
nahi izanez aero.

Dirulaguntza Doneztebeko kirol taldeei
Doneztebeko uda- 

lak I994ko bigarren 
urterdiari dagokion 
dirulaguntza eman die 
Kirol Elkarteei. Ho- 
nela, Erreka elkarte- 
ari 304.232 pta., La-

xoaelkarteari 24.400 
pta., etaTxaruta Pilota 
elkarteari 8.040 pta. 
kendu (lehendabizi- 
ko 6 hilabetean gehie- 
gi emanzitzaiolako). 
Hiru elkarteek gas-

tuak aurkeztu zituz- 
ten, (2.081.000 Erre- 
kak, 199.900 Txaru- 
tak eta 359.425 La- 
xoak) bainan bakar 
batek ere ez zituen di- 
ru sarrerakegiaztatu.

Langarra
taldeak egindako es- 
kaeraonartudu Do- 
neztebeko udalak 
eta zinemaren kar- 
telak euskeraz ere 
eginen ditu C ANek.

ESKA EZAZU "AZALERAK 1995" LAGUNTZA
CAJA RURAL DE NAVARRAn

"Azalerak 1995" Laguntza zerbitzuari esklusiban emana dagoen espezialista 
taldeari eta automatizatutako sistemari esker, Caja Rural de Navarrak zure 
eskaera aurkezteko modurik bizkor eta eraginkorrena eskeintzen dizu.

Etor zaitez Caja Rural de Navarrara eta laguntzarik onena aurkituko duzu.

"Azalerak 1995": nekazal esplotazio 
hauen jabeei zuzendufoko lagunlzak; 
zerealen laborantza, oleoginosok, 
proleaginosak, gari gogorrarendako 
suplemenluok, lekadun aleak, 
bozkalekuok, haragitorako betabereak

(obeltzain dentsilale faklorearen 
kolkulua|. Guzli hauek eskaero bokor 
bat aurkeztu behar dute ' 1995erako 
Lurgorri eto 1995eroko uztarako 
ereinlzo Plangintza'rekin logunduto.

is v iv
u s \^ o ^
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JUANA M ari SAIZAR

Iñauteriak ospatu 
genituenotsailaren 10, 
11 eta 12anetaegural- 
diak ederki lagundu 
zuen. Ostiralean. 14 eta 
16 urte arteko gazte- 
txoak afari bat antola- 
tu ZLiten eta ondoren 
herrian zehar kalejira 
txistu eta akordeoiare- 
kin. Larunbatean.egun 
garrantzitsuena, gura- 
so batzuk ijitoz mozo- 
rratu ziren, beraien ka- 
rroza eta guzti. Oso po-

Ustegabekorik gabe aurtengo 
Umore Onaren asanblada
Bestalde, martxoaren 4ean Trabuko taldearekin dantzaldia 
Korrikaren alde

Esteban  AROZENA

Umore Ona elkar- 
tearen lehenengo urte- 
etan ematen ziren asan- 
blada luze eta sutsu 
haiek azken urteotako 
labur eta baketsuei 
tx an d a  u tzi d ie te . 
Honen eredu, joan den 
larunbatean zortzikoa 
izan zen, asanblada ez 
ohikoaren puntu ba- 
karra, eta arruntaren 
hamaikak, ordu t'erdi 
inguruan eztabaidatu 
eta bozkatu baitira.

Komisioa osatuko 
duten karguen hauta- 
keta ere azken aldi ho- 
netan eta oso kriterio 
onez, paktatua izaten 
da. Horrela, garai ba- 
teko sorpresarik ez da 
izaten gaur egun hain

Umore Ona elkarteak eragin haundia du herriko ekitaidietan Artxiboa

garrantzitsua den pun- 
tu honetan eta botoak 
kontatu aurretik, ko- 
misiokide berriak di- 
ren Patxi Olaizola, 
Miren Huizi eta Jon 
Etxegiaren izenak ahoz

ahozebiltzan asanbla- 
dan bildutako ia 50 la- 
gunen artean.

Umore Onako baz- 
kide berri izan nahi zu- 
ten zortzi herritarrek 
ez ZLiten inolako ozto-

porik aurkitu helburu 
hori lortzeko, ezezko 
bizpahiru boto baka- 
rrik jaso baitzituzten, 
beste guztiak 40tik go- 
ra, baiezkoak izan zi- 
relarik. Beraz, herrian

hainbesteko eragina eta 
presentzia duen elkar- 
te hau indarberriturik 
atere zen aipaturiko 
asanbladatik beste ur- 
te beteko lanari aurre 
egiteko.
DantzaldiaTrabulcotaldearekin

‘Egan’ talde fama- 
tuaren zatiketaren on- 
d o r io z  sortLitako 
‘Trabuko' talde berria 
ezagutzeko aukera 
ederra eskeini digute 
goizuetairei mozorron 
komisioak eta Gazte 
Asanbladak, laister he- 
rrian edukiko baitugu, 
hurrengo larunbata 
gauean frontoian bu- 
rutuko den Korrika- 
9ren aldeko dantzaldi 
batean.

Iñauteriak giro onean igaro 
genituen
Aspaldiko partez, karroza bat ere prestatu zen

Nola aldatu diren iñauteriak. Orain mozorro gehiago, bainan giroa... Arg Gereñoneako Kontxik utziak 

lita zegoen, lana eta mozorro guztiak ka- liziren. Igandean.gau- umeak zir
gogoajarria zegoen ho- 
ri egiteko eta plazako

rrozaren gamera igo 
eta heirian bueltaka ibi-

pasa egindako jendea pixko bat 
nekatua zegoen eta zutenak.

en martxa 
mantendu
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JOSEBA AZPIROZ

Irusuko etxearen 
ustiapena lehiaketaren 
bidez esleitzea eraba- 
ki du udalak, bertan 
jatetxe-ostatu bat jar- 
tzeko. N afarroako 
Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen denetik, 
20 eguneko epea izan- 
go da pleguak aur- 
kezteko. Eskeintza 
ekonomikoa gutxie- 
nez hileko 45.000 pe- 
zetakoa izan behardu 
eta etxea hartzen due- 
nak jarri beharko ditu 
sukaldea, altzariak, 
elektratresnak, ontzi- 
teria, etabar...

Ustiapena bost ur- 
tetarako izango da, ur- 
tero prorrogatu ahal 
izango delarik haniar 
urte egin arte. Astean 
gutxienez sei egunez 
eduki beharko da os- 
tatua irekia. 
O r d e n a g a ilu z
EGINDAKO
DISEINUA

Ordenagailuzegin- 
dako“AutoCadvHo" 
diseinu ikastaroaizan- 
eo da Leitzan mar-

Irusuko etxean ostatu-jalelxea 
jartzeko asmoa du udalak
Erabili nahi duenak hogei eguneko epea du bere eskeintza 
aurkezteko

Beruetera egindako ibilaldian 95 lagunek parte hartu zuten. Sekulako 
giroan egon ziren, musika eta guzi. Arrakasta ikusirik Aurrerak 
ibilaldi gehiago egiteko asmoa azaldu du z o z a i a

txoaren 6tik apirilaren 
112abitarte, astelehe- 
netik ostegunera, 5eta- 
tik 7,30ak arte (ordu- 
tegia ez da erabat fin- 
koa). Matrikula saria
2.000 pezeta izango da 
eta izena udaletxean 
eman behar da, mar- 
txoaren 2abaino lehen. 
Martxoaren 6an, aua- 
tsaldeko 6etan bilera 
bat izango da ikaslee- 
kin Lanbide eskolan.

Jende gulxi agertzen  da zinem a em analdietara
Leitzako zinemako 

arduradunak kezkati 
azaldu dira zinemak 
daraman martxarekin, 
oso jende gutxi doa- 
lako astero, ostiral eta 
igandetan egiten diren 
emanaldietara.

Horrelasegituz ge- 
ro, zinemaemanaldiak 
bertan behera utzi be-

har izatea etor daite- 
ke. Izan ere, orain ar- 
te bezala segitzekotan 
diru galera haundia 
izango da denboraldia 
bukatzerakoan.

Gauzakhon-ela,es- 
fortzu bat egin behar 
genuke denok, kultur 
ekitaldi honen aurre- 
ra segitu dezan.

3 .1 4 4  biztanle
zitLien Leitzak urte 
hasieran udal errol- 
daren arabera. joan 
den urtean baino lau 
gehiago. Iaz22haur 
jaio  ziren eta 14 
pertsona hil. Herri- 
tik aldegin zutenak 
59 lagun izan ziren 
eta 46 etorri ziren 
Leitzara bizitzera. 
Patinaje 
ikastaroa 
Eskolako Guraso 
Elkarteak patinaje 
ikastaro bat antola- 
tudueskolakoikas- 
leentzat.Otsailaren 
22an hasi eta ekai- 
naarte, asteazkene- 
ro3etatik4,30akar- 
te arituko dira pilo- 
talekuan.

' 680 kiloko 
Nafarroako sokati- 
ra txapelketa buru- 
tukodapilotalekuan 
larunbat honetan, 
martxoak 4. Bost 
taldek parte hartu- 
ko dute.

ORAIN EUSKARAZ!
EGIAZKO T^iotteefi liburuak 

Kike D iez de U ltzu rru n  kazetariak itzuliak 
• 3 eta 8 u rte  arteko  haurrentzat (Baita gaztelera, 
ingeles eta frantsesez)
Ikastoletan PRO M O ZIO  KANPAINA, hiru 
argazkiren D O H A IN EK O  IMPRESIOA:
H aurrarena, klasearena eta ikastolarena

Informazio eta eskaerak Tel*Fax: 173433* BARANAIN
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HEffi HERR
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JOSEBA IGARABIDE
Elizondon dauden 

59 komertziantetik 43 
joan ziren otsailaren 
17ko udal-batzarrera. 
Lehenagotik, udalba- 
tzak onartua zuen afe- 
ra honen inguruko 
Udal Ordenantza egi- 
tea. eta egun horretan 
behinbehinekozonar- 
tuko zela espero zuten 
komertzianteek, bai- 
nan azkenean hurren- 
go Lidal batzarrea egin 
artio, mahai gainean 
gelditu zen erabakia 
hartzea. Komertzian- 
teen ordezkaria den 
Jose Luis Belzunegik 
TTiPi-TTAPAri adierazi 
d ionez , «badi rudi  
udaikideek ikaraga- 
rrizko beiditrra diote- 
ia erabaki bat iuir- 
tzeari».

Elizondoko komer- 
tzianteak kexu dira or- 
tzegunetako merka- 
tuan karrikako salmen- 
tak izan duen goraka- 
darekin. Talde guzie- 
takoordezkariekin bil- 
du ondotik, idatzi bat 
aurkeztu zuten udale- 
an egoeraren berri 
emanez baina batza- 
rrak ez zuen gaia tra- 
tatu, “idatzi bat epez 
kanpo aiirkeztii zeia- 
ko“. Komertzianteen 
erranetan, erabaki hau 
“iotsagarria" da.

Karrikako salmenla 
erregulalzeko ordenanlza 
mahai gainean geldilu zen
Elizondoko komertzianteak arras kezkatuak

Iruritako Olari ostatuan antolatutako III. mus txapelketan Ernesto 
Villoria eta Modesto Ustariz izan ziren irabazleak

Korrika antolatzeko bilera egin  zen joan den ortziralean
Baztango AEKk 

deituta, Korrika-9 an- 
tolatzeko bilera egin 
zenjoan den ortzira- 
lean. A urtengoan , 
martxoaren 21 ean (as-

teartea) ailegatuko da 
Baztanera. Izpegitik 
etorrita, gaueko bede- 
ratziak pasatuta ailc- 
gatuko da Iruritara. 
Hortik Elizondora. ge-

ro Oronozera (hamar 
t'erdiak inguruan) eta 
Almandoztik aterako 
da Arraitzeko Bentak 
aldera euskararen al- 
deko laisterketa hau.

Baztandarren Biltzarraren 3 2 . ediziorako  kartel lehiaketa martxan
Baztandarren Bil- duteBaztandanen Bil-

tzarraren 32. edizioa 
iragarriko duen kartel 
lehiaketan parte har- 
tzeko epea zabal ik da- 
go dagoeneko.

Lanak. apirilaren 
15eko eguerdia baino 
lehen egon beharko

tzaiTaren esku (22 P. K, 
31700 Elizondo).

Kartel guzietan tes- 
tu hau agertu beharko 
da: Baztandarren Bil- 
tzarra 95-Elizondon 
Uztailaren 16an "Eus- 
karak batzen gaitu'.

Gainerako ezaugarri 
teknikoen berri elkar- 
tean emanen dute.

Epaimahaiakapiri- 
laren 22an emanen du 
sariaren berri. Irabaz- 
leakeskulanoroigarri 
bat eta 50.000 pezeta 
jasoko ditu.

Iruritako
parrokian
zenbait moldaketa 
egin dira. teilatua 
konponduz, zola 
berrituzetaparetak 
pintatuz. Lan hauek 
eta Nafarroako ber- 
tze bi elizetakoak 
laguntzeko bortz 
milioi t'erdiko la- 
guntzaemanduNa- 
farroako Gober- 
nuak.
Erralzun 
kontzerlua 
Martxoaren 11 n, la- 
runbata, gaueko 
11 etatik aitzinera 
rock kontzertua iza- 
nen da Erratzuko 
frontoian. Baldin 
Bada. Etsaiak, Pa- 
tagoniaeta Beltzez 
taldeak arituko di- 
ra, Korrika-9aren 
aldeko ekitaldi ho- 
netan. Sarrerakohi- 
kolekuetan.aurrez 
bOOpezetaetaegun 
berean. 800 peze- 
ta.
Xabier Idoale
Lekarozko margo- 
lariak hirugarren 
saria eskuratu du 
Iruñeko Sanfermi- 
netakokartel lehia- 
ketan. Kontuan htu- 
tu behar da 400 bat 
lanaurkeztLidirela.
Aranabia
pilotalekuan ema- 
kumeen frontenis 
txapelketajokatzen 
ari da. Bi mailatan 
banatu dira pilota- 
riaketabakoitzean 
zazpi bikotek jo- 
katzen dute.

(iBsrl5l5awi 
jatetxea

Jaime Urrutia, Tfnoa: 580013 
E L IZ O N D O

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA
KIROLTROFEOAK

Tfnoa: 580 445 - ELIZONDO

JATETXEA
Tfnoa: 580101 

Sanliago 1 
ELIZONDO
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IZ  HERRI

8.055 bizlanle zituen 
Baztanek urte hasieran
Urtetik urtera gizonezko gehiago eta 
emakume gutiago ditu bailarak

Pablo MENDIBURU
Joan denurtean bai- 

no boilz biztanle gehia- 
go zituen Baztanek ur- 
te hasieran udal errol- 
daren arabera, 8.055 
hain zuzen. Gizonez- 
koen kopuruak goiti 
egin du aurten ere, eta 
emakumezkoenak be- 
rriz. behiti.

Biztanle kopurua 
haunditu bada ere, he- 
riotza gehiago izan zi- 
ren joan den urtean 
(100) jaiotzak baino 
(51 beitzerikez). Beraz 
erraten ahal da kanpo- 
tik etorritako jendeak 
haunditu duela baila- 
rako biztanleria (1.17 
lagun etorri ziren ber- 
tze herrietatik eta 10 
bertze estatuetatik. 
Herritik kanpora bi- 
z.itzera 109 baztandar 
joan dira. Herriz he- 
rriko jendea agertzen 
ez bada ere, baztanda- 
rrak Elizondo eta El- 
beten biltzen dela erra- 
ten ahal da, bi herri 
hauek ezik bertze guz- 
tiak duela uite bete bai- 
no biztanle gutiago 
baitzuten.

A zp ilk u e ta k o  e m a k u m e e n  a fa ria n  53 lag u n  e lk a rtu  z ire n

Iruritako industrialderako lur esk aria ren  berri 
iak iteko  deia  luzatu du udalak

Iruritako Loizu in- 
guruan (Irurita eta Le- 
karoz artean, tren esta- 
zioa zegoen lekuan) 
egin nahi den industri- 
alderako lur eskaria- 
ren berri jak iteko , 
d e ia ld ia  luzatu du 
Baztango udalak.

E raikigarria  den 
metro karratu bakoi- 
tzak 5.500 pezetako 
prezioa izanen du, ur-

banizazio lanak ere 
barnean direlarik.

Interesatuekidatziz 
eman beharko dute ho- 
rren berri, Baztango 
udalaren Industri zine- 
gotziaren eta Cederna- 
Garalur erakundearen 
bulegoan, martxoaren 
l5eko eguerdiko lak 
baino lehen, zenbat 
metro kaiTatu behar di- 
tuzten aipatuz. Gisaho-

netako sondeoa lehen 
ere egin zen erantzun 
ona bilduz enpresarien 
aldetik, bainan denbo- 
ra dexente pasatu de- 
nez, berriz eginen da.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero aipa- 
tutako bulegora ager- 
tu astearte eta asteaz- 
kenetan, goizeko 9eta- 
tik 2etara, edo 580561 
telefonora deitu.

Ikasleeit greba
ElizondoetaLeka- 
rozko institutuko 
ikasleekgrebaegin 
zuten otsailaren  
22an, selektibitate- 
aren aurka eginda- 
ko deialdiarekinbat 
eginez.Geromani- 
festazioa izan zen 
Elizondon. 
Sendotza 
Iruritan
O tsailaren I9an 
IruritakolOgaztek 
sendotza edo kon- 
firmazioa egin zu- 
ten. Bertan izanzen 
Femando Sebastian 
Nafarroako apez- 
pikua.

>> Euskara 
teknikaria 
Baztango euskara 
teknikaria aukera- 
tzeko azterketak 
martxoaren lehen- 
dabiziko astean egi- 
nen dira.

>:* Zuhaitzaren 
Eguna
Iruritangiltzaurrak 
eta gaztainak lan- 
datu dituzte. Eran- 
tzun ona jasotzen 
ari da alkatearen 
deialdiaketazuhai- 
tzak landatu ondo- 
tik xingarrada iza- 
tenda. Baztan ikas- 
tolako haur eta gu- 
rasoekharitzaklan- 
datu zituzten.

M E N D I
OSTATUA
Santiago 25 - ©  580313 

E L IZ O N D O

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

i M M
DESINFECaONES

A R R O P A  D E N D A

FillVTXIKE
E L t Z O N D O

CERVANTES
HELVETIA SEGUROS

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

J u a n a  M . U r ru t ia

® 63 01 55 
BERA

FUNERARIA
H ilkutxen Erakusketa eta 

Salmenta • T rasladoak 
Jaime Urrutia 53 • E L IZ O N D O  
Tf'noak: 580924-580814-580373

M ENDIALDE Jatetxea
Etxeko gasnak saltzen ditugu

D antxa rinea rako  bidean, 66. k ilom etroan

AMAIUR-T fnoa:  4 5  3 0  6 0
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Otsailaren 19ko Bertsularien 
Eguna paregabea izan zen
Ehun eta berrogeita hamar bertsozale lekuko zirela aritu ziren 
bertsolariak saio on eta umoretsu batean

M ixel eta J acoueline

Joan den igandean 
ginuen Saran Olhain 
ikastolak Euskal Kul- 
tuiErakundearekinba- 
tera antolatzen zuen 
Bertsularien Eguna. 
Eguraldi paregabea 
egin du etajende mul- 
txo polita bildu da saio- 
rako. Bazkarirat berta- 
ko 50 bat lagun jin da, 
Alkat eta Elizagoien 
bertsulariek ere parte 
hartzen zutelarik, bai- 
ta Mixel Itzainak, egun 
hortako aurkezleak. 
Lastima da beharbada, 
holako otuntza batean 
jende gehiago ez aur- 
kitzea bainan aurten 
aroederra litaike men- 
turaz hogenduna!

Horretaz gain ez de- 
zakegu egun hau aipa 
arratsaldeko ekitaldia 
baztertuz. Antolatzai- 
leen helburua saio

Iñ a u te rie ta n  e s k e a n  ib ili z iren  g a zte  ta ld e a k

Limoretsu eta on baten 
eskaintzea bazen. hau 
zinez hala izan da.

Alabainan 150 bat 
bertsozale zirela leku- 
ko aritu dira sei ber- 
tsulariak, sutagar. Ez 
da dudarik lekua eta 
entzulegoaezin hobe-

ak zirela eta gure ber- 
tsulariak gaitzeko tren- 
puan izanik giro bikai- 
nasortudutela. Bertso- 
zale ohitu batzuen eri- 
tziaren arabera, hone- 
lako saioak guti izai- 
ten dira eta oraindanik 
erraiten ahal dugu da-

Artxiboa

torren urtean ere ohi- 
dura berrituko dela.

Bukatu aitzin, nahi 
ginuke halarik ere az- 
pimanatu holako egun 
baten antolakuntza 
gastu haundia dela eta 
ezin litaikeela zutik a- 
txiki ez baginu Euskal

K orrika-9
Martxoaren I7tik 

26ra iragaitekoa du- 
gu Koirika-9. Aurten- 
goaGarazitikabiatu- 
ko da 17an arratseko 
Setan eta Senperetik 
pasatukoda 18an biak 
irian. Beraz, parte har- 
tu nahi duten sarata- 
rrek beren burua eza- 
gutarazten ahal dute 
Herriko Etxeko edan- 
tegitik. Honela hitz- 
ordua finka dezake- 
gu eta menturaz ere 
garraioa antolatu.

Kultur erakundearen 
sustengLia lortzen . 
Eskerrak beraz, ildo 
beretik ari diren eus- 
kaltzale eta kulturzale 
guzieri, gure urrats gu- 
ziak elkartuz ardietsi- 
ko baitugu gure hel- 
burua.

miDiisi
Martin Lizasoain Adansa

Zaldubia Poligonoa •  0  580562
IRURITA - B A Z T A M

SUKALDE ETA 
IBAINU /IIVOBLEAK

l>ana.tzaiie
/taimendaa

/7 7 1 \
A „ l _

SiKAlCUMO MKB(AX

HERRIKO ETXEKO EDKNTEGIK
A A ic K e l e fa  K a f+ iin  

u e  rte n d  i a  i LA

Tfnoa: 5 9  54  25 19 
6 4 1 3 0 S A R A

ZURE  
ARG AZKIAK  

O RDU BATEAN  
E O iT i|4 IH T U G U

h  /. K O  N T /  E T A K O E K R  F, P O R T A I A  K

I A 10 0 U K T B K  A L I T A r i; A E tfA  
P R O F E S I O’n ATL T A S LJ N A E S K E 1 N I Z

ELIZO NDO 
Tel. 58 01 55

DO NEZTEBE 
Tel. Fax. 45 08 25
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A lizia O LAIZOLA

Iñauteriei eskolako 
haurrek eman zieten 
hasiera, mozorrotu eta 
desfilea eginez. Ikus- 
kizun gehiago izan zi- 
tuzten bazkaldu aitzin. 
Arratsaldez ere besta- 
rekin segitu zuten.

Igandean, gazteak 
eskean hasi ziren, Dan- 
txarineako bentak egi- 
nez, denak mozorro- 
turik, Modesto akor- 
diolariaren konpainian. 
Astelehenean herritik 
urrunago gelditzen di- 
ren auzoetan egin zen 
eskea eta arratsean 
haur mozorrodunen 
desfilea eta opariak

Hiru koadrila ibili dira elxez etxe 
eskean Iñaulerietan
Otsailaren 26, 27 eta 28an ospatu ziren eta martxoaren lehen 
egunean, Hausterre eguna

izan ziren. Gauerdi al- 
dera berriz, haundien 
desfilea. Asteartean, 
azken egunean, azken 
auzoetan eta herrian

eskeaeginzen. Guzira 
hiru talde ibili diraes- 
kean. Taldebakoitzak, 
beren akordiolaria iza- 
nez. Hauen bazkariak

eta afariak Indianoa- 
baitan izan dira eta 
arratseko dantzaldiak 
Modestorekin.

Iñauteriak bukatu

G a zte  
k o a d rila  
ig a n d e a n  
hasi zen  
e s k e a n  
a u zo z  a u zo

etaasteazkenean, mart- 
xoak I, hausterre egu- 
na izan zen. Meza eta 
errauts hartzeak izan 
ziren.

2 0  bikolek parle harlu zulen 
Ansalas oslaluko mus Ixapelkelan
Joxe eta Ebaristo izan ziren txapeldunak

Koro eta Margari

O tsailaren I7an, 
Ansalas ostatuakanto- 
latLi zuen mus txapel- 
ketak arrakasta haun- 
dia lortLi zuen, 20 bi- 
kote jokatzen aritu zi- 
relarik. Bi bikote nes- 
kez osatLita zeuden, 
bainan leh en b iz ik o  
partidan elkarren kon- 
tra jokatu behar izan 
ZLitenez, bat kanpoan 
gelditu zen, Bertzeak 
hirugarren postuan bu- 
katu zuten.

I .: Joxe-Ebaristo 
(saski bat, telebistaeta 
guzti).2.: Iñigo-Mikel 
(bildotsa). 3.: Axun- 
Esther (edari loteak).

Irabazleak umil eta 
modestuak aaertu di-

re, ez baitzuten argaz- 
kirik atera nahi. gero

fama haundia hartuko 
ZLitelakoaren beldur.

' E g u b e r r ia k '
BUKATU DiRA

Ustez Eguberriak 
aspaldi pasatuak ziren, 
bainan gauza arraro bat 
gertatzen zen gauero: 
bonbilazko bi izar 
haundi eta ‘Zorionak' 
bat pizten ziren herri- 
koplazan. Despistatu- 
ak ginen, eta ez gina- 
kigun kalendarioari ka- 
SLi egin edo plazako ar- 
gi dizdiratsueri. Bainan 
afera konpondu da, eta 
ot.sailaren 2lan eken- 
du di tuzte bonbi I ak eta 
iñauteriak ospatzeko 
erran dakute (Ez zen 
gaizki izanen ‘Egube- 
rriak’ iraun dtitena 
iñauteriek irautea).
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JAIOTZAK
Amaia Bertiz Gaztelumendi, E1 izon- 
dokoa. otsailaren 5ean.
Xabier Sarratea Urrutia, Zigakoa, 
otsailaren 15ean.
Mathias Latasa, Sarakoa, otsailaren 
15ean.
Ander Andueza Etxebeste. Donez- 
tebekoa, urtarrilaren 20an.
Jon Gago Almandoz, Sunbillakoa, 
otsailaren 18an.

Josefa Ibarra Hualde. Legasakoa, 
otsailaren 15ean, 93 urte.
Maria Apezetxea Perurena, Goi- 
zuetakoa, otsailaren 16an. 71 urte. 
Anselmo Bereau Leiza, Elizondon, 
otsailaren 6an, 85 urte.
Emiliana Lorenzo Lerones, Leka- 
rozkoa, otsailaren 8an, 70 urte. 
Francisco Jorge Lekuberri Etxebe- 
rria, Lekarozkoa. otsailaren 11 an, 67 
urte.
FernandoEtxenike Arburua, Leka- 
rozkoa, otsailaren 16an, 82 urte. 
Simona Galardi Urtizberea, Lesa- 
kan, urtarrilaren 29an, 86 urte. 
Ramona Iparragirre Sorondo, Lesa- 
kan, otsailaren 12an, 93 urte. 
Gilberte Camino Urrutia, Sarakoa, 
otsailaren 1 lan. 57 urte.
Praxedes Adot Bertiz, Berakoa, o 
tsailaren 1 lan. 92 urte.
Fermina Arburua Elizagoien, 
Etxalarkoa Areentinan, 73 urte.

E s k e r  O n a k  

U r t e m u g a k  

E s k e l a k

Familiakoren bat edo 
lagunen bat hiltzen bazaizu 

ttipi-ttapak
eskelak, urteurrenak edo 
esker onak agertzeko toki 

bat eskeintzen dizu. 
Deitu gure telefonora:

©63 II 88

• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura Orokorrak

Bera ® 630735 
Irun ® (943) 622305
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©
SOS Nafarroa eta
Urgentziak...................... 088/061
Osasun Zentruak
Elizondo...........452367/580235
Doneztebe...................... 450300
Lesaka............637428/637336
Leitza.............. 510248/510573
Nafarroako Ospitaleak 
Nafarroako Ospitalea.... 102100 
SSko Urgentzi
Zerbitzua.........................246750
Virgen del Camino
Erresidentzia.................  109400
Gurutze Gorria...............226404
Gipuzkoako Ospitaleak
Irungo ospitalea.............614600
Gipuzkoako ospitalea.... 460299
Erresidentzia...................453800
Anbulatorioak
Irun .................  630264/621106
Anbulantziak
O itz...................450242/450342
DYA
Lesaka
(Larrialdiak)......... (943) 464622
Doneztebe
(Larrialdiak).....................171717
FUNERARIA
Doneztebe.......................637404
Elizondo.......................... 580924
Lesaka............................ 637404
Suhiltzaileak
Oronoz-Mugairi............... 592255
Garraioak
Bidasotarra......................631150
Baztanesa.....................  580129
Leitzaran..........................515018
Aberiak:
Iberduero.........450335/450336

Nafarroako berlsolari Ixapelkela 
igande honelan hasiko da
Finala Leitzan burutuko da apirilaren 2an

Igande honetan, 
martxoak 5. arratsal- 
deko 4etatik aitzinera 
Alduden eginen den le- 
hen kanporaketarekin 
hasiera emanen zaio 
aurtengo Nafarroako 
bertsolari txapelketari.
Bertan. Mixel Aire 
'X a lb a d o r ', Ernest 
Alkat. Fermin Mihura,
Jean PieiTe Mendiburu,
Manolo Arozena, Xa- 
bierSilveira, AmaiaTe- 
lletxea eta Xabier Le- 
garreta arituko dira.

Hurrengo igandean, 
martxoak 12, Donezte- 
ben izanen da saioa, 
arratsaldeko 5etan.
Bittor Elizagoein txa- 
peldunarekin batera,
Jose Fermin Argiñare- 
na.Jesus Arzallus.Jean 
Louis Harinordoki 
‘LakaMñigoOlaetxea,
Josema Leitza, Estitxu 
Arozena eta Estitxu 
Fernandez bertsolariek 
kantatuko dute.
B l SAIO,
FINALAURREA ETA 
L e it z a n  FINAUV

Bi saio hauetan le- 
hendabiziko bi postue- 
tan gelditzen direnak 
Leitzan apirilaren 2an 
arratsaldeko 5etan bii- 
rutuko den finalerako

Joan den urtean  B itto r E liza g o ien ek  irab az ita ko  tx ap e la  b u ru ra tzen  
leh ia tuko  dira h a m a s e i b e rts o la ria k  Arg.: Karmele

txartela eskuratua iza- 
nen diite. Saioetan hi- 
rugarren postutik sei- 
garreneragelditzen di- 
ren z.ortzi bertsolariek, 
berriz, aukeraberri bat 
izanen dute Barañainen 
ospatuko den finalau- 
rrekosaioan. Puntuazio 
onena lortzen duten lau 
bertsolariek, aurrez 
sailkatutako bertze 
lauekin osatuko dute 
Leitzako finala.

Saio guzietan hama- 
bina bertso kantatu be- 
harko ditu bertsolari ba- 
koitzak, finalean ezik.

bertan hamalau kanta- 
tuko baitira. Saio ba- 
koitzean puntuaketa 
onena eskuratzen due- 
nak, herriko garaikurra 
izanen du.
ZORTZI EPAILE 

Hamasei bertsola- 
rien lana epaitzen zor- 
tzi lagun izanen dira. 
Aspaldiko urteetako sei 
epaileei, Patxi Larre- 
txea aran tzataiTa eta Jon 
Abril beratarra gehitu- 
ko zaizkie. Idazkari la- 
na azkenik . M ikel 
Altzuarte arizkunda- 
rrak beteko du.

Jabier Rozas, 
Bertiz Parlzuergo 
Turistikoko 
gerenteak dimililu 
du
Azken urteotan Iruñe- 
ko ACIS izan da Ber- 
tizko PartzLiergo Tu- 
ristikoaren gerentzia 
eraman duen enpresa. 
I994an eramandako 
gestioak. halere, Par- 
tzuergoa osatzen du- 
ten zenbait udal eta EI- 
karteren haserrea sor- 
tu dii, etaondorioz, Ja- 
vier Rozasendimisioa.

B itZ T J S N
ALTZARIAK
z u r g in d e g ia

121 errepide nazionala, 54. km

Tfnoa: 45 23 7 4 -IR U R IT A
' Sukalde, loge la , jange la  eta 
egonge la rako  m ob leak 

' Estlloko m ob leak: Luis XV, 
Regence, L. Felipe, Napo leon. 

' Haritz, gaz ta in  e ta gerezi 
egurre tan eg indakoak

L E S A K A

95-III-2 •  153, zbk. • ttipi-ttapa 25



lUKVLAR

Amaiurrek ezin izan zuen txapela mantendu 
600 kilotako Euskadiko txapelketan
Lesakako Beti Gazteko sokatiralariak meritu haundiko hirugarren postua eskuratu 
zuten bitartean, baztandarrak azkenak izan ziren Gasteizko finalean

Euskadiko gonia 
gaineko sokatira txa- 
pelketaren finalak jo- 
katu ziren joan den o- 
tsailaren l9anGasteiz- 
ko Mendizorrotza po- 
likiroldegian.

Emakumeak eta gi- 
zonezkoak aritu ziren 
kategoriaezberdinetan, 
bainan gure eskualde- 
ko tiralariei dagokie- 
nez kategoria bakarba- 
tean paratuak zeuden 
begiak, 600 kilotako 
gizonezkoetan, alegia.

Bertan. orai n arteko 
txapeldunazen Amaiur 
eta Lesakako Beti Gaz- 
te taldea aritu ziren. 
Baztandarrek ez zuten 
txapela mantentzerik 
izan. Kanporaketetan 
itxura ona eman bazu- 
ten ere finalean pattal 
xamar aritu ziren eta 
azken postuan gelditu 
ziren. Lesakako Beti

A m a iu rk o  ta ld e a k  e z  zu e n  s u e rte r ik  iza n  G a s te iz k o  fin a le a n  e ta  sei-
g a rre n  p o s tu a n  s a ilka tu
Gazte berriz, itxuroso 
ibilizen finaleanetahi- 
rugarren postuan bu- 
katu zuen. Itxaropenez 
beterik joan ziren le- 
sakarrak, 560 kilotan 
Abadiñonesindako la-

zen
na ikusi ondotik. Ai- 
tzinetik ordea, aurten- 
go txapelketan arerio- 
rik izan ez duten Lau- 
kizko Gaztedi eta Az- 
peitiko Urrestilla tal- 
deak klasifikatu ziren.

Argazkia: MENA

L augarren  postua  
Torrekolanda taldea- 
rentzat eta bortzgarre- 
na Barrundiarentzat.

Gaztedik jokoan 
zeuden sei txapeletatik 
bortz irabazi zituen.

Antton Moiz
43 urteko Arantza- 
ko pilotariak, ongi 
merezitakoomenal- 
dia jasoko du mar- 
txoaren 4an, 20 ur- 
tez profesional be- 
zalajokatu ondotik. 
Pilota ere utzi egi- 
nendulaistereskuz 
binakako txapel 
gehien (bortz) ira- 
bazi eta zazpitan 
parte hartu duen pi- 
lotari haundi honek. 
Mendi
txirrindularitza
Juan Karlos Garro 
beratarrak Atarra- 
biako proba iraba- 
zi ZLien eta orain 
estatuko selekzio- 
arekin konzentra- 
tua dago.

Berako VI. mendi bizikleta ibilaldian 154 
txirrindularik parte hartu zuen

Otsailaren 19anbu- 
rutu zen Beran Gure 
Txokoaelkarteak. Be- 
rako Heniko Etxearen, 
Bortzirietako D YA eta 
Nafarroako Gobernu- 
aren laguntzaz antola- 
tutako seigarren men- 
di bizikleta ibilaldia.

Eguraldi eguzki- 
tsuak lagunduta 154 la- 
gun bildu ziren lamo- 
teneako irteeran, ber- 
tze urteetan baino zer- 
bait guttiago. Jeitsiera 
hau normala da Alberto 
Retegi. antolatzailee- 
tariko baten erranetan 
"gero eta gehiago hai- 
tira gisa honetako pro-

hak". Txirrindularien 
jatorriari dagokionez, 
gehienak Bera eta in- 
guruko herrietakoak 
baziren ere. Iparralde- 
tik eta Gipuzkoako 
zenbait herrietatik  
ageitu ziren. Horietatik 
gehienak 28 kilometro 
zituen ibilaldi luzea 
egin zuten eta hogei 
txirrindularikegin zu- 
ten 18 milometroko 
ibilbidelaburra. Proba 
hau lehiagarria ez de- 
nez, antolatzaileek ez 
ziiten denborarik har- 
tu. Hori bai, paseoabu- 
katuta 48 sari zozke- 
tatu ziren helmugan.

hameketakoarekin ba- 
tera.
D en b o r a ld i
HASIERA
JUBENILETAN

Bertzalde, errepi- 
deko txirrindularitza 
denboraldia igande ho- 
netan hasi da jubenil 
mailan. Eskualdeko 
txirrindulariak. 'CSl 
Transformados’ en- 
presaren babesa duen 
Urtxintxa taldean ari- 
tuko dira hirugaiTen ur- 
tez. Inguru honetan bu- 
rutuko den lehenbizi- 
ko proba Lesakan iza- 
nen da. martxoaren 
I In.
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Retegi ela Errandoneak eskuz binakako 
hirugarren Ixapela bururatu zuten
Eratsundarrak ez zuen kontrariorik izan aitzineko koadroetan eta Alkaiagakoak ongi 
eutsi zion Zezeagaren pilotakadei

Julian Retegi era- 
tsundarrak eta Inaxio 
Errandonea alkaiaga- 
rrak elkarrekin lortu- 
tako eskuz binakako hi- 
rugarren txapela etxe- 
ratu zuten otsailaren 
I9an. Anoetan jokatu- 
tako finalean Unanue 
etaZezeagari 22-17 ira- 
bazi ondotik.

Retegik bere mai- 
xLitasLinaerakutsi zuen 
partidu osoan zehareta 
aitzineko koadroetan 
Unanue aise dominatu 
zLien. Berrogei urtetan 
pilotari hagitz koiiple- 
toa eta seguraski. his- 
torian zehar izan den 
pikrtaririk onena dcla 
erakutsi zuen.

E rran d o n ea  ere 
cderki aritu zen gibe- 
lekoaldean. Zezeagari 
ez zion dominatzen u- 
tzi etahonela. Unanuek 
zailagoa izan zuen jo- 
koan sartzea.

Hasieran.halere.ai-

R eteg i e ta  E rra n d o n ea  p o z ik  tx a p e la  ja n tz i o n d o tik

tzinetik ibili ziren gi- nafarrarenerakustaldia tuen hiru txapelak
puzkoarrak (0-4) eta 
10-12 irabazten egon 
ziren. Ondotik, bikote

etorri zen.
Errandoneak profe- 

sionaletan eskuratu di-

Retegirekin batera lor- 
tu ditu. Aurten gaine- 
ra, banakako bi finalak

Argazkia: EGIN

jokatu ditu. Retegi Ilak 
berriz, lau aldiz izan da 
txapeldun binaka eta 
hameka aldiz banaka.

ATLETISMOA

Lesakako Herri Laisterkelaren hirugarren 
edizioa apirilaren 9an burutuko da

Lesakako Batzoki 
elkarteak . H erriko 
Etxearen laguntzazeta 
Caja Ruralen babesaz 
antolatu tako Herri 
Laisterketaren hiruga- 
rren edizioa apirilaren 
9an burutuko da. Be- 
rtan edozein laisterka- 
larik parte har dezake. 
izen emateadohain iza- 
nen daetapailehartzai- 
leei kamiseta banaema- 
nen zaie. Proba goize- 
ko lOetan hasiko da. 
pre-benjamin mailako 
laisterkaldiarekin eta

12.30ak aldera burutu- 
ko den proba nagusia- 
rekin bukatuko da.

Ttikienek 500 me- 
troko zirkuitoan barna 
ibilikodiraeta5()0 me- 
tro eta bi kilometro ar- 
teko korrikaldiak egi- 
nen dituzte. Kadete 
mailatik aitzinera be- 
rriz, 2 kilometro iza- 
nen dituen zirkuitoan 
ibiliko dira, itzuli ko- 
puru ezberdinak egi- 
nez. Emakumezkoek 
(junior, senior eta be- 
teranak) sei kilometro

eginen dituzte eta mai- 
la bereko gizonezkoek 
zortzi. Kadete mailan, 
neskekbi kilometroeta 
mutilek 4 eginen di- 
tuzte.

Probahoni buruzko 
informazioajasotzeko 
edo izena em ateko 
627522 (Julian) edo 
637059 (JesLis Mari 
Calvo) telefonoetara 
deitu behar da. Egun 
berean ere, proba ba- 
koitza hasi baino ordu 
erdi lehenago arte 
apuntatzen ahal da.

Hamabostaldiko
J o k a ld ia k

Retegi-Errandonea
pilotariak.
Eratsundarrak 40 ur- 
tetan oraindik jaun eta 
jabe delaerakutsi zuen 
joan den asteko fina- 
lean. Alkaiagakoabe- 
rriz, denboraldiko hi- 
ru final nagusietan ari- 
tu da eta azkenean bat 
irabaztea lortu du. 
Zorionak biei.

Amaiurko sokatira 
taldea finalean. 
A itz in e k o  a le a n , 
Amaiurrek 600 kilo- 
tan egiten ari zen lan 
bikaina aipatzen ba- 
genuen ere (tiraldi ba- 
kar bat ere ez zuten 
galdu Elizondoko kan- 
poraketan), finalean 
huts egin zuten eta az- 
kenak sailkatu ziren.
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

LESAKA
I  Marlxoaren 
1 Oean gaueko 
9etan, Koxkonta sa- 
gardotegian bertso 
afaria: Peñagarikano, 
Amuriza, Iturriaga eta 
Estitxu Arozena. 
Sarrera: 2 .5 0 0  pzta. 
Korrika-9aren ekitai- 
dien barnean.

D O N EZTEBE
I  Martxoaren 10an
gaueko 9etan, 
Ameztia Jatexean ber- 
tso afaria: Lizaso eta 
Egañarekin. Txartelak 
hartzeko azken eguna 
martxoaren 5a.

O RO N O Z
I  Martxoaren 4an
gaueko 9etan, 
Pierresenea jatexean 
bertso afaria: Lizaso 
eta Egañarekin. 
Txartelak hartzeko az- 
ken eguna martxoaren 
2an.

mmmmm
G O IZU ETA
t Marlxoaren 4an
gaueko 1 1,30etan 
Trabuko' musika tal- 
dea. (Korrika-9)

ERRATZU
I' Martxoaren 11 n
gaueko 1 letan, fron- 
toian kontzertua: 
Baldin Bada, Etsaiak, 
Patagonia, Beltzez. 
Sarrerak aurrez 6 0 0  
pzta; egun berean 
800. (Korrika-9)

AGENDA PRAKTIKOA

ERREZETA

t x o M a t c  t < v i t < ^

Osagaiak 6 /8  lagun
• /00 gr. gu rin  • 100 g r  azukre
• 100 gr. F o n d a n t txoko la tea  • 
2 5  gr. ir in  • 150 gr. g iitzaur, xu- 
ritua eta  xe h e tu a  •
E s ta ltz e k o : D ez ilitro  b a t es- 
n e ga in  lik idoa  • 100 gr. 
F o n d a n t txokota tea • 
B e te tz e k o : 2 5 0  gr. esnega in  

m onta tua

w
ZERRIKIA

• Zerrikumea (20 kilokoa): 
8.200 pzto.
•Zerri gizena (95-100): 175 
pzta/kilo
• Zerram ak: 1 20-1 25 pz- 
to./kilo bizirik.

Pf
BEHIKIA

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pzto/kg. Kanal
Extra.............................  610
1. koa ................. 590
2. koa ..................560

Prestalzeko 
manera
Batidorarekin gurin be- 
raztua irabiatu edo bati- 
tu, apar aunitz ateri ar- 
te. Azukrea gehitzen 
zaio; irabiatzen segitu efa 
arrauitze baten gorringoa sar- 
tu. ‘Baño Marian’ txokolatea ur- 
tu eta guzti hau, lehengo guri- 
nari gehitzen zaio. Irina eta gil- 
tzaur xenetua nahasten dira eta

BASERRIA

• Urruxak: Pzta/kg. Kanal
Extra............................. 620
1 .koa..............................600
2.koa ..............................570
Oharra: Prezio hauek 300-340 
Kg. kanalean dauzkaten idixko 
eta 200-250 kg. diluzten urru- 
xentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak): 
Nabarrak: urruxak 2 3.000 eta 
idixkoak 40.000 Pzta. 
Mestizoak: urruxak 42.000 eta 
idixkoak 55.000 Pzta.
Behi zaharrak:
Behi nabar gizena: 420 Pzta./ 
Kg. Kanal. Behi gorri ona: 490 
Pzta./Kg. Kanal.

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

Idoia
ETXEBERRIA
Sukaldaritza
ikaslea
•AAAAIUR»

orain, dena elkartu. Azkenean 
zuringoakgoratzen dira, eta be- 
rrizdena nahasi. Gurineztatutako 
moide batera bota eta labean 
sartu 180-tan 55 minutuz. Egin 
denean, erditik moztu eta bete. 
Akitzeko, dena apaindu.

r jrs
FRUTONDOAK

Hiru urteko landare bakoitza

• Bertako sagarrondoa 950.
• Udareondoa 950 pzta
• Gereziondoa 1.050 pzta.
• Aranondoa 1.050 pzta.
• Muxika 870 pzta.

n
BARAZKIAK

• Piper txorizero zientoa 800,
• Piper morro zientoa 800.
• Piperminak zientoa 600.

ZUBIRIA
M IN D E G IA K

EtxeaK apaintzekc landareak  
Ba$c landareak 
Eertakc frutcndcak
A R R A IO Z  •  M A R B A R T E  
TfnoaK: 452032 (bulegoan) • 592034 (etxean) 

Faxa: 948-581274

C T X A N D I
T \ € D C

erretesia
Bazkari, afari eta 

gosariak

ITU REN
Tfnoa: 45 04 9 1
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Nafarroan 
1995eko PA.C. 

Azaleren 
Aitorpenak

UrtaiTilaren 9an hasi zen 
1995ari dagokion ‘Azalera 
eta laborantzen' aitorpena 
egiteko eta aurkezteko epea. 
Aitorpen honen bitartez eta 
abeltzain bakoitzak katas- 
troan duen azaleraren ara- 
bera, “dentsitate faktorea” 
delakoakalkulatzen da. hau 
da. hektareako dagoen abe- 
re kopurua (UGM/Ha). 
Faktore hau kalkulatzea 
nahitaezkoa eta behar be- 
harrezkoa da abelgintzara- 
ko prinia ezberdinak es- 
katzerakoan. Eskaera hauek 
gainera. urtero egin behar 
dira. urteko garai ezberdi- 
netan.
Kanpaina hau ekainaren 3()a 
bitarte luzatuko da, belar 
soro eta gisako azalerei da- 
gokienez. Edozein moduz, 
aitoipena lehenbai lehen aur- 
keztea komeni da, seguras- 
ki ekainaren 30a baino le- 
hen zabalduko baita abel- 
gintzarakoprimaren bates- 
katzeko epea.
A u r k ez t u  b e h a r r e k o

DOKUMENTAZIOA
Titular bakoitzak aurkeztu 
beharrekoa honako hau da:

JAKIN BEHARREKOA

B e la r s o ro  a z a le re n  a ito rp e n a  e g ite k o  e p ea  e k a in a re n  
3 0a  b ita rte  za b a lik  m a n te n d u k o  da

• DNI edo NIFaren foto- 
kopia.
• Katastro (Rustica) orria- 
ren fotokopiak, norberaren 
lur sailarenak nahiz eiTen- 
tan emanak daudenenak.
• 1994ari dagokion PAC 
Aitorpena (egin zuenak).
• Herri lurrak erabiltzeko 
Herriko Etxeak emandako 
baimenaren egiaztagiri edo 
zertifikatua, horrelakorik

Dentsitate faktorea, 
hau da. hektareako 
. abere kopuriia, 

kalkidatzea  
nahitaezkoa da 

abelgintzarako prinia 
ezberdinak 

eskatzerako ordnan

baldin badu.
• Aitzineko urtetan dekla- 
ratu gabeko lur sail berriak 
aitortuz gero, errentaren 
kontratua edo lur sail ho- 
rien erosketaren justifikan- 
tea.
• Banku edo Aurrezki ku- 
txako kontu zenbakiaren 
ziurtagiria.
• Esnea produzitzen duen 
baserritarrak: Esne kuota. 
Datu guzti hauekin, Nekazal 
Ganbararen edo NaftuToako 
Gobernuaren abeltzain edo 
nekazal sailetako bulegoan 
aurkeztu beharko da, ‘PAC 
Azalerak-95' aitorpenaosa- 
tu ahal izateko. Zenbait au- 
rrezki kutxa eta bankutan 
ere egiten ahal da aitorpen 
hau.

Miguel OLLAKARIZKETA 
Nafarroako Aurrezki Kutxa

A R T E K A H I :
TALDEA :____  ̂

ARTEKARITZA EKONOMIKO ETA ^BORALA ^
LESAKA:
• Egunero, arratsaldeko 4,30etatik Setara. ^
• Asteazkenetan, goizeko 10etatik aitzinera ere bai.
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04 ^

IRUÑEA: ^
• Bulego Zentralean: ARTEKARI, S.L., Tfnoa: 17 55 40 ^
Non: Rioja Etorbidea 6, Atzekaldea Behean._____________

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

AGENDA
EGUNEZ
EGUN

D O N E Z T E B E

I  Martxoak 4>5.
'Historias de la puta 
mili'.
IMartxoak 11-12.
'En la linea de fuego'

L E IT Z A

lOtsailak 17.19.
'El especialista'.
I  Otsailak 19. 'Las 
aventuras de 
Huclkleberry Finn'.

LESAKA

t Martxoaren 9an.
Zetan, Matxinbelltze- 
neanjuan Kruz Igera- 
bideren poesia ema- 
naldia.

I  Otsailaren 27tik 
martxonren 5ra
Arantza, Sunbilla, 
Elizondo (Lezaun), 
Leitza eta Goizuefa.
I  Martxoaren 6tik 
12ra Igantzi, Ituren, 
Elizondo (Iturralde) eta 
Goizueta.
I  Martxoaren 13tik 
19ra Lesaka, 
Narbarte, Elizondo 
(Lezaun), Urdazubi 
eta Goizueta.

95-11-16 •  152. zbk. • ttipi-ttapa 29



MERKATU TTIKIA
iZ U BE JRA G A R K IA K  HEMEN A © EBTZEK 0  DEITU (9) 48 - 63 11 88 ©ra

ETXEB IZ ITZA K

LEGASA. 90 m’ko pisu mo- 
bleztatua salgai, tximinia 
eta kalefakzioarekin. 45 
m’ko ganbara eta beheko 
solairuan 14 m’ko traste- 
roa. 's 306502 (Lurdes). 
LEGASA. 95 m’ko pisu mo- 
bleztatua salgai, haritz eta 
gaztainezko zurajea.
306502 (Lurdes)._______
BAZTAN-BIDASOA alde- 
an borda edo baserria eros- 
ten dut. 306502. 
ELIZONDO. Pisua aloka- 
tzen dut. Hilabeteko 35.000 
pezetatan. s  306502. 
LEITZA. 100 m’ko pisua 
salgai.Laulogela.jangela, 
sukaldea eta bainua. ■s
306502.______________
LEGASA.Etxeasaigai be- 
re 200 m’ko baratzearekin.
g 450652.____________
LESAKA. 100 m’ko pisua 
salgai. ■s 637306 (arratse- 
tan).

DENETARIK

Kartelak, afitxak, Bisita 
txartelak, Talonarioak... 
egiten ditugu. Merke eta az-

kar. ■<r631188. Bulegoor- 
duetan.______________
Haritz amerikano eta gaz- 
tain piantak salgai, baita 
bertako artoa eta egur ido- 
rra ere. -s 450888 (eguer-
di eta arratsetan).______
Kontsola salgai, Mega- 
drive E markakoa eta 
MegaCD zazpi jokuekin. 
Gutti erabilia. 45.000 pe- 
zetatan. ® 510180. 
Intxaurlandareaksaigai. 
g  510227.____________
Estudio amueblatua eta 
eguzkitsua salgai, hon- 
dartza ondoan, Torrevieja 
aldean. 2.500.000 pezeta. 
Partikularra. ■<? 631339. 
S o ro  edo b e la g i bat,
10.000 m’ ingurukoa alki- 
la tuko nuke. (943) 
211979.______________
I.OOOm’kolureremuasai- 
gailgantzin,zonaldeerai- 
kigarrian. ■̂ 637187. 
E s p o s ito r e a  sa lg a i. 
Kanpoko aldean jartzekoa 
da, metalezkoa eta akris- 
talatua. 42 m ’ko. San  
MiguelTailerra.'s 450711.

IB ILGA ILUAK
Yamaha 600 Diversion, 
NA-AK matrikuladuna eta 
1994. urteko motoa eta 
maletaksaigai.'s 220811. 
OpelFrontera salgai,oso 
egoeraonean,NA-AH ma- 
tr iku la d u n a . (943) 
216852-216093 (goizeko 
8etatik letara). Erantzun- 
gailua, arratsaldez eta 
gauez.

AZIENDAK

Grifon arrazako bi zakur- 
kume, hiru hilabetekoak, 
salgai. ■s 627608.
Bracco aleman arrazako 
zakurrasalgai.Usoedooi- 
lagor ehizirako espeziala 
da.15.000 pzta.'g 306502. 
Artzaizakurkumeakhila- 
bete batekoak salgai. Oso 
politak. ■s 504492.
Larre behia bere umea- 
rekin salgai. ■<? 510277. 
Samoiedo arrazako sei
zakurkum e sa lga i. ■s 
637896.

LANA

4e'u3-

Emakumea haurrak zain- 
tzeko prest. ■s 450010
(9etatik lletara).______
Irakasle tituluduna eta 
E G A re k in  urte osoan 
Beran zein Lesakan klase 
partiku larrak emateko 
prest. Euskera,OHO,fran- 
tsesa, REM... ■s 630182-
637839.______________
Neska bat externa moduan 
garbiketa lanak edo hau- 
rrak zaintzeko prest, b 
637734-627515 (Lurdes). 
Neskabateklaneginenlu- 
ke arratsaldetan. ■̂ 627587 
(Kontxita, arratsaldetan). 
Gitarra elektrika eta ba- 
xu klaseak. ■s 630217.

AGURRAK

Igantziko J.A.E.rentzat: 
zure erantzuna oraindik es- 
pero dut. Badakizu zertaz 
ari naizen eta ez dut etsi-
ka__________________
Lurdes A.ren partez, es- 
ke rr ik  asko Unai eta 
Javierreri beraien oparia 
egiteagatik.

ArantzakoLiliriibadakitni- 
taz zoraturikzaudela, bai- 
nan niri zure laguna gus- 
tatzen zait. Ez gaizki har- 
tu. Zure ametseko gizona.
L e s a k a k o  Am aia T.: 
Gustorazurekinibilikonin- 
tzateke,bainaikustenzai- 
tut oraintxe mutii batekin, 
gero bestekin, eta ez da- 
kit zer egin. Baztango ba-
ten partez.____________
A ran tzako  Edurne I.: 
Badakit nere ondotik za- 
biltzala eta ni ez naiz kon- 
turatu.Orainnahinukezu- 
rekin hasi. Doneztebeko 
Â ___________________
Aresoko Cristina Saiza- 
rreri zorionak (martxoak 7) 
eta muxu haundi bat. Juana 
Mari, Uxue eta Zuriñe. 
IgantzikolzaskunTapiari: 
zorionak zure urtebetetze 
egunean (14 urte). Zure 
klaseko lagunen partez, 
ongi pasa eguna!______

4 0  ESTABLEZIMENDU 
ZURE ZERBITZURA

13 arropa denda, kirol denda bat, optika bat, 
2 oihal denda, lentzeria bat, zapata denda bat,
4 kafetegi, inprimalegi azkar bat, kristaldegi bat 
2 bankelxe, bulego materiala, argazki denda bal, 

dekorazio denda baf, supermerkalu bal, 
aseguro efxe bat, ileapaindegi mixto bat, drogeria bat, 
bidai ogentzia bat, PVCko nahiz zurezko leiho eta ateak, 

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

Denetarik gauzarik hoberenak.
Irun erdi-erdian. Parkina eta guzi.

LUIS
MARIANO
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FO R ES T A LA
AGROPEKUARIA

H O S T E L E R IA M E K A N I K A
S O L D A D U R A

Hasi: 14 urtetan. Zona honetan, eskola honek 
bakarrik “OFIZIOA” EGB egin ondoren (Bi urte) 
Praktikak: Lantegi edo Enpresatan

Gure lonan, ez ote dire gehlego bultiatu behar oflzio hauek?

J a n t o k i a  - E r r e s i d e n t z i a  Tfnoa eta F a x a : 59 20 06
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d t^ i l  DrLrDdc^dO®
OJ] Q ilk

ESK U -LA N A  D O H A IN IK
Olio aldaketa 

Freno-pastillak aldatzea 
Amortiguadoreak aldatzea

^  PEDRO GARMENDIA, S.A.
^  RENAULT* ELIZO N D O

RENAULT Frantziarako  karre te ra  57. km . -T fnoa.: 58043 1/6

Baztan Bidasoalderako Zerbitzua

SAMPI ARAGON
DONEHEBE • ® 4 5  0 3  5 4

•  Hiru eta bortz ate. 

Lapurretaren aurkako 

inmobilizadore elektronikoa. 

Bere kategorian zabalena. 

Airbag.

•  ABS.

• 'Direccion Asistida'

Haize egokitua...


