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B O R TZIR IE TA K O
H IR I-H O N D A K IN E N
M ANKO M UNITATEA

Jakinarazten da:
1995.eko lehen urterd iko zabor bilketa eta tratamendu 
zerbitzuetako tasak kobratu behar direla, ondoren seinalatzen 
den bezalaxe:

O r d a i n t z e k o  e ra :
Ordainketak banketxetan helbideratu ez dituztenak:

Abisuan agertzen den kontura ordainketa eginez edozein 
banketxetan abisua hirukoiztua aurkeztuz.

Ordainketak banketxetan helbideratuak dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

O r d a i n t z e k o  e p e a :
• 1995.eko maiatzaren 31 n bukatuko da.

• Ordaintzen ez bada, epea ekainaren 30a arte luzatuko 
da, %5aren errekargua aplikatzen ahal delarik.

• Epe hau pasatu ondoren premiamenduzko exekuzio 
bidez %20aren errekarguarekin kobratuko da.

S<yt̂ OUet<M, 1 99 5 .e t^  <n îOid<vie*t 5e<m

1995. URTEKO 
TASAK

ERABILTZAILEENelaTASENMAILAK
Zentsatutako etxebizitza guztiak, 
bertan norbait era iraunkorrean bi- 
zi ala ez: 6.300 pezeta.
Zaborrontzira 200 metrotik 500 me- 
trora dauden baserriak: 5.360 pe- 
zeta.
Zaborrontzira 500 metrotik gora 
dauden baserriak: 4.410 pezeta.
1. Merkataritza eta zerbitzuak. 
Elikagaien eta elektragailuen sek- 
torekoak ez direnak: mertzeriak, 
drogeriak, burdindegiak, okinde- 
giak, ileapaindegiak, lan bulego- 
ak: 6.300 pezeta.
2. Merkataritza. Elikagai dendak 
(harategiak, arraindegiak, janari 
dendak), elektragailu dendak eta 
farmaziak: 12.560 pezeta.
3. Merkataritza. Autozerbitzuak 
18.860 pezeta.
1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen 
diren ostatu eta biltegiak eta ja- 
rraian irekita egoten diren bertze 
batzuk ere, 30 m'ko edo gutxiagoko 
azalera dutenak: 12.560 pezeta
2. Ostatua. 30m' baino azalera 
handiagoko ostatuak eta janari 
denda daukaten ostatuak: 25.140 
pezeta.
3. Ostatua. Pub eta diskotekak:
31.420 pezeta.
1. Jatetxea. Modu iraunkorrean 
irekiak dauden elkarte gastrono- 
mikoak, eta bortz mahai edo gu- 
txiago dituzten jatebceak: 31.420 
pezeta.
2. Jatetxea. Bortz mahai baino 
gehiagodituztenjatetxeak: 56.550 
pezeta.
1. Hostala. Hamar logela edo gut 
xiagokoak: 43.970 pezeta.
2. Hostala. Hamar logela baino 
gehiagokoak: 62.830 pezeta. 
Merkataritzako saltokiak, jate- 
bcerik gabekoak: 62.830 pezeta. 
Merkataritzako saltokiak, jate- 
txedunak: 94.250 pezeta. 
Lantegiak, lau langile bitarte: 6.300 
pezeta.
Lantegiak, 5-10 langile bitarte: 
12.560 pezeta.
Lantegiak, 11-30 langiie bitarte:
31.420 pezeta.
Lantegiak, 31-60 langiie bitarte: 
62.830 pezeta.
Lantegiak, 60 langile baino gehia- 
gorekin: 94.250 pezeta.
Zuzenean zabortegira botatzea: 
210 pezeta metro kubikoa.
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E L K A R R I Z K E T A

DATUAK.

❖  Estitxu 
Arozena 20 
urteko 
bertsolari 
lesakarra da.

❖  Nafarroako 
bertsolari 
txapelketa 
irabaziz, 
txapelketa 
nagusi bat 
irabazi duen 
lehen
emakumea da.

❖  Psikologia 
ikasketak egiten 
ari da Euskal 
Herriko
Unibertsitatean 
2. kurtsoan.

*> Bertsolari 
perfektoa, 
Andoni 
Egañaren 
kalitatea, Jon 
Maiaren 
innorea eta Jon 
Sarasuaren 
estiloa bilduko 
lukeena 
litzateke bere 
ustez.

:o
m  gehien

i da, iaz

itzituen.

TESTUA :
A ito r  AROZENA 

Argazkia: 
A n t t o n  ERKIZIA

Estitxu AROZENA:
«Bertsolaritzan berdintasunerako 
lehen pausuak ematen arl

K a r iz e u k o g a ia
BUKATU ETA BERTZE 
BERTSOLARIAK AD I- 
TZEKO AUKERA IZAN 
ZENUEN. NOR IKUS- 
TEN ZENUEN TXAPEL- 
DUN BEZALA?

Normalean bizpahi- 
ru nagusi ikusten ditu- 
zu bainan Leitzan ez 
nuen inornabarmen so- 
matzen, denei akatsen 
bat ikusi nien. Ez nuen 
inor txapeldun ikusi.

T x a p e la ,  INPOSA- 
KETEN AURKA BO - 
RROKAIU d u ie n  n e s - 
KEIESKEMI D E Z U .Z eR 
ALDARAZI DU BERTSO 
MUNDUAN EM AKU- 
MEEN PRESENIZIAK?

Gizonak frenatzea 
lortu dugu, bertsolari- 
tza matxista izan den 
heinean bertsogintza 
ere matxista izan bai- 
ta. Emakumeok sartze-
arekin gehiago neur- 
tzen dituzte hitzak eta 
ez dute lehen bezala- 
ko astokeriarik erraten. 
Berdintasun baterako 
lehen pausuak ematen 
ari gara.

N a e a r r o a k o t x a -
PELKE1A IRABAZl DUEN 
PERISONA GAZIEENA  
ERE ZU ZARA. Z e R 
APORniZEN AHAL DK> 
BELAUNALDI BERRIAK 
BERTSOLARnZARI?

N afarroa mailan 
bertsolaritzak irautea 
da gure aportazioa. 
Orain arte hori ere du-

datan paratzen zen. 
Bertsolari gazteena Bi- 
ttor zen eta hurrengoa- 
ri kriston aldearekin. 
Aportatzen ahal dugun 
gauzarik oinarrizkoe- 
na irautea da eta gero 
bertsolari bakoitzak 
aportatu dezakeena, 
frexkotasuna, origi- 
naltasuna...

Z e in  e z b e r d i n -

I ^Nafarroa mailan bertsolaritzak 
iraiitea da bertsolari gazteok eskeini 
dezakegiin aportaziorik 
oinarrizkoena, orain arte hori ere 
diidatan paratzen baitzen .^

TASUN SOMATZEN DA 
LEHENGO ETA ESKO - 
LA BERRIKO BERTSO- 
LARIEN A RTEAN ?

Ideien aldetikdana- 
barmenena. Guk idea 
hori bertso bukaeran, 
ahalik eta potenteena 
botatzen dugu. Zaha- 
rrek berriz, deskripzio 
gehiago egiten dituz- 
te, bertsoa gehiago be- 
tetzen dute nahiz eta 
bukaera flojoagoa izan. 
Hitz erabileraren alde- 
tik ere nabari da. Guk 
erdarazko hitz gehia- 
go sartzen ditugu, bai- 
nan edozein euskaldu-

naren hizkeran sartzen 
diren heinean.

T x a p e ld u n  iz a n ik
GEHIAGO EXUnUKO  
DIZUIE HEMENDIK Al- 
TZINERA?

Espero dut ezetz, 
bertzela neurria eman 
beharko da eta ez da- 
kit gai izanen naizen. 
Txapel honek huixen- 
go txapelketa ailega- 
tzean izanen du eragi- 
nik haundiena. T xapela 
probatu eta gero jen- 
deak gehiago eskatzen 
dizu bainan saiotan ez 
dut uste gehiago eska- 
tuko dutenik.
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 ̂ BEHAR BEZALAKO ASEGUROAK
EGITEAREN ABANTAILA
EZBEHARRETAN SOMATZEN DA

G arai baiean  
etxe bat erre  ecfo 
bertze edexein  
exbehar 
gertatxen  
xenean, 
nahitaexko  
kontua ixaten
xen auxora
jotxea laguntxa  
eske. Orauan, 
g ara i haietan, ex 
xen bertxe  
errem edierik  
ixaten.
Denberarekin, 
erdea, estutasun 
eta la rria ld i 
herie i aurre  
eg iteke 'm u tu ak ' 
eta klase 
guxitako  
aseguruak ja rr i 
xiren m artxan, 
eta itxurax  
bederen, eskean  
ib ili beharrari 
errem ediea  
biiatua xitxaien. 
Bainan ex, hemen 
arras gibeltuak  
gabiltxa.
Oraindik erain , 
asegure egekien  
M ta n , jendea  
eskean ibiltxen  
da.

Testua :
JOXEMANUEL IRIGOIEN 

Argazkiak: 
K a r m e l e  TOLOSA

adago e rran a
b desgrazia gerta- 

tu baino lehen 
oroitu behar de- 
la errem edioa 
jartzeaz, bainan 
halere, nahi bai- 
nogehiagotanez 
zaigu horrelako- 

rik burutik pasatzen gertae- 
ra moldatzeko erremedio onik 
ezdagoenarte. Zentzuhorre- 
tan, suteak kaltetutako etxe 
etabaserriei laguntzeko ‘mu-

tuak’ antolatzen hasi ziren 
han eta hemen duela urte de- 
xente.

Mutua hauek udalerri mai-
lakoak izaten dira gehienak,
eta bereziki, etxe edo base- 
rri bat erretzen denerako dau- 
de pentsatuak. Dena dela, he- 
rri batetik bertzera modu di- 
ferenteaneboluzionatudute, 
eta gaur egun, herri batzue- 
takoak bertze batzuetakoak 
baino gaurkotuagoak daude- 
laematen du. Momentu haue-

tan, gaurkotze prozesu ho- 
rretan sartua dago, errate ba- 
terako, Baztango udalak ku- 
deatzen duen Mutua. Izan 
ere,bereegoera 'alegala’ de- 
la diote gai hauetan adituak 
diren zenbaitzuk.

Erabat gaurkotua eta Na- 
farroa mailan eredugarritzat 
kontsideratua den mutua 
hoietako bat Leitzakoa da. 
Leitzan duela urte batzuk era- 
bat gaurkotu egin zuten plan- 
teamendua eta antolamendua
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bera. Aseguro-etxe 
batekin, baserriak 
eta azindak dituzten 
etxeak dituzte ase- 
guratuak, eta beste 
aseguro-etxe batekin gaine- 
rako guziak. Banaz beste, 
aseguratutakokapitala 15-20 
niilioi pezetakoa da, eta ur- 
tero bizi kostearen arabera 
errebaloratu egiten dute. 
G a u r  n o r m a l e n a  
' a r r is k u  a s k o t a r a k o  
a s e g u r u a '  d a  
Dena dela, mutuaz aparte, eta 
batez ere azken urteotan, ase- 
guro pribatuak kontratatze-

Gaineko argazkian Zozaiako Jauregia dugu. A urten 
Baztanen erre den bigarren etxea da . Urteberri 
EGUNEAN ERRE ZEN BeLATEKO GAINEAN BERTZE ARGAZKIAN 
AGERI dena, Almandozko Estizelai BASERRIA.

ko joera nagusitu egin da. 
Aseguro hauen bitartez inte- 
resatu bakoitzak egiten du 
berak behar duen aseguro po- 
liza, eta kontratu hoietan ze- 
hazten da zer den aseguratu 
nahi dena (etxea, etxearen 
barneko gauza eta tresnak, 
erantzunkizun zibila...) ze- 
ren kontrako asegurua den 
(sua, ura, lapurretak...), arris- 
ku bat baino gehiagoren kon-

trako asegurua den 
(multiriesgo), eta 
horrela bakoitzari 
interesatzen zaion 
neurrira egin arte. 

O r o k o r r e a n ,  z o n a k o
EGOERA KAXKARRA DA

‘Segur nago gaur egun 
Baztango baserrien erdiak 
ere ez dutela inolako asegu- 
rorik’ . Horrela solastu zai- 
gu Pablo Ballarena, EHNE 
sindikatuan aseguroen kon- 
tuetaz arduratzen den amaiur- 
tarra. Lesakako Ascen Or- 
doki ere eritzi berekoa da. 
Ascenek dioenez ‘generale-

an jendea ez dago mentali- 
zatua aseguro on bat egite- 
ak duen garrantziarekin. 
Auniztan segurit txarbategi- 
ten da urtean mila pezetako 
batzuk guttiago pagatzeko, 
eta gero, zerbait gertatzen 
denean, balore guzia kobra- 
tu nahi izaten dugu’.
E s k e a n  ib il t z e a r e n
KONTRAKO ERITZIAK
Egoera kaxkar honen ondo- 
riotako bat zera izaten da: ez- 
beharra gertatzen denean, he- 
rriz herri eta etxez etxe es- 
kean ibili beharra. Eta egia 
enan, gero eta mamrari gehia- 
go entzuten dira eske hauek 
direla eta. ‘Begizu, tartean 
diriia dagoenez gauza deli- 
katua izaten da. Bertze au- 
nitzeri bezala niri ere berri- 
ki suertatu zait deustik eza- 
giitzen ez duzun Jendea etxe- 
ra etortzea dirua eskaka, he- 
rriko inoren laguntzarik ga- 
be eta sikiera ibiltzekoak zi- 
rela jakin gabe. Dirua eman 
nien, eta gero, ez naiz deus 
gehiagotaz enteratu, ez es- 
keak eman duen emaitzaz eta 
ez deus hertzetaz- Ezin dira 
gauzakhorrelaegin. ’ Halaxe 
mintzatu zitzaigun bere ize- 
na isilpean gordetzea nahia- 
go duen lagun bat.

Dena den, argi dago eskean 
ibiltzea ez dela erremedioa, 
eta erremedioa zerbait izate- 
kotan, aseguratuak ez dau- 
den etxeak behingoz behar 
bezala aseguratzea dela. ■

Ascen ORDOKI
Aseguru saltzoilea

«Aseguro ona 
deneon ez

■  Normalean, nola asegu- 
ratzen dira etxeak?
□  Hastekoz, aseguroen po- 
lizetan bi kontzeptu desber- 
dintzen dira. Batetik etxea 
bera (lau paretak, egitura...) 
eta bertzetik etxearen bar- 
nean dauden gauza eta tres- 
na guziak (edukia). Konti- 
nentea eta kontenidoa. Eta 
aipatutakoaz aparte, eran- 
tzunkizun zibila deitzen de- 
na ere sartzen da. Hau arras 
inportantea da eta pentsa-

eginez gero, zerbait gertatzen 
dago eskean ibili beharrik»

tzen dut jendeak ez duela so- 
bera ezagutzen.
■  Balorearen kontua no- 
la izaten da?
□  Aseguratzen den etxe eta 
etxe horren bameko gauzen 
baloreabakotxakjartzen du. 
Dena dela, ni beti saiatzen 
naiz egiazko baloreajartzen, 
zerbait gertatzen bada hobe 
izaten baitahorrela. Balore- 
aren azpitik aseguratzen bal- 
din bada, zerbait gertatu ez- 
kero badakizu zer duzun. Eta

balorearen gainetik eginez 
gero, peritoak etortzen di- 
renean agertu egiten da. 
Hortaz, hobe da bere balo- 
rean aseguratzea gauzak.
■  Gauzak behar bezala ez 
egiteagatik, nola ikusten 
duzu eskean ibiltzeraen 
kontua?
□  Ez litzatekeen ibili be- 
harko. Behar bezalako ase- 
guroa egin ezkero ez dago 
eskean ibili beharrik. Gaur 
horrek ez du sentidurik.
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Argitaratzailea: ttipi-ttapa ke 
Herriko Etxeko Plaza, 1 
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Faxa: 63 12 91

lu z e n d a r ia : Joxemanuel Iri- 
joien. Publizitatea: Miren Kar- 
neieToiosa. Erredakzioa: Aitor 
^rozena, Joxemanuel Irigoien. 
\d m in is tra z io a : Amaia Goia. 
Erredakzio ta ldea: Peiio Ape- 
:etxea, Juainas Paui, Kristina 
3oan, B it to r i T e lle tx e a . 
Serriem aileak: Joseba Azpiroz, 
Esteban Arozena, Juana Mari 
Baizar, Ainhoa Mutuberria, Iban 
sasi, Txema A ldabe, Pello 
Etxegia, Txema Urroz, Patxi 
Otxandorena, Daniel Martirena, 
xabel Maia, Josune Etxebeste, 
^ab lo  M e n d ib u ru , Joseba 
garabide, AliziaOlaizola, Margari 
Etxenike, Koro Irazoki, Mixel 
3erendiain, Jacgueline, Elixabet 
turria, Garbiñe Maiz, Oskar 
fxoperena, Alberto Sansiñena, 
^ello Apezetxea, Aitor Arozena, 
(ristinaBoan. Kolaboratzaileak: 
EHNE Nafarroa, Pab<i Lasa, Mikel 
Jezunartea, Joxe Javier Etxe- 
)erria, Arantxa Zabala... 
nprim ategia: Gertu (Oñati). 
lipi-ttapak ez du bere gain har- 
zen derrigorrez, aldizkarian adie- 
azitako erranen eta eritzien eran- 
zukizunik.
Erakunde Laguntzaileak: Bera, 
.eitza, Goizueta, Areso, Baztan, 
Jrdazubi, Zugarram urdi eta 
Sarako udalak, Bortzirietako 
Euskara M ankom un ita tea , 
/lalerrekakoZerbitzu Mankomu- 
litatea...

GAURKOTASUNEKO GAIA

Hauteskunde munizipalak begihistan

SL

Dagoen kaka usaina 
garbitzea asko 
koslako da

Anlton ERKIZIA 

Egin-eko berriemailea

Obra lan asko 
burutu da gure 
herrietan azken 

urteotan, diru publikoa pa- 
rrastan erabiliz, baina kontrol 
eskaxa, hori da kanpotik su- 
matzen dena.
Horrekin batera, politika mun- 
duan entzun eta ikusi diren 
desmadreak, gezurrak, ustel- 
keria, lapurretak... kiratsa ho- 
ri Udaletara ere iritsi da, kaka 
usaina erabat dago hedatua, 
eta instituzio publiko guztiak 
daude oso desakreditatuak. 
Zer datorren? Ez da leporik 
moztuko eta gauzak ahazten 
joanen gara.
Botoetan, gauzak ez dira gehie- 
gi aldatuko. Gure zonaldean, 
partidu bakoitzak bere jende- 
ari eutsiko dio, Alli-ren alder- 
di berria nobedade, baina, abs- 
tentzioa bera ere ez da asko 
gehituko, ez uste. Jendea joan 
joanen da botoa ematera, 
Tazkoz' egitera bezala, bada 
ezpada ere. Eta biharamune-
an, bakoitza berearekin. 
Herriarentzat lan egitea nahi 
dugu, baina besteak egitea, 
geuretzat konpromezurik ga-
be. Lapurretak ederki iraba- 
ziakditugu,axolagabebatzuk 
garelako herriaren gauzekin.

Herritarren
parteharlzea oraindik 
bele gabe dago

landerSANTAMARIA 

D N -b  berriemoilea

Alderdiak mur- 
gilduak dabil- 
tzanhauteskun- 

de aitzineko giroaren lehen ira- 
kurketak, errealitate gordina 
erakusten digu: Dantxarinea- 
Leitza-Endarlatsa hiruki geo- 
grafikoan guziak zailtasun izu- 
garriak dituztela zerrendak 
osatzeko. Hau arazo serioa eta 
gero eta haundiagoa da. Siste- 
ma honetan herritarren parte- 
hartzea oraindik bete gabe da- 
goela adierazten du. Auniztan, 
alderdi eta instituzioek herri- 
tarren partehartzea bizitza pu- 
blikoan bultzatu behar dutela 
ahazten dute, hau da, guztio- 
na denean guztiok arduratu 
cta intcresatu bchar dugula. 
Hauteskundeak egun bat irau- 
ten du bainan legealdiak lau. 
Ez da nahikoa herritarrenga- 
na soilik botoa lortzeko hur- 
biltzea, kontutan hartu behar 
zaio, kontsultatu, parte har- 
tzera bultzatu eta 'gauza pu- 
blikoan' interesarazi behar 
zaio. Oraina gaur da, etorki- 
zuna prestatzeko denbora. 
Partehartzea baldin badago 
(eta beharrezkoa da egotea) ar- 
dura duten herritarrak egonen 
dira eta ez dira hautagaiak fal- 
tatuko.

Harmonia

Zarbo IBARROiA 

DV-ko berriemailea

Datozen hautes- 
kundeak ekar- 
tzenahaldigute- 

naz hitzegiteko, lehenik, az- 
ken lau urte hauen balantzea 
egin beharra dago. 
Donezteben, errate baterako, 
hitz klabea 'harmonia' litzate- 
ke. Zintzoak bagara, onartu 
behar dugu obra pila egin de- 
la, eta datorren kanpaina ho- 
netan alkateak eta bere talde- 
ak ederki gogoraraziko digu- 
te hori. Bainan interesgarrie- 
na, nobedosoa delako, talde 
desberdinen artean egon den 
elkar hartzea da. Bertze hitz 
batzurekin erranez: talde gu- 
ziak ongi moldatu dira elka- 
rren artean. Bakoitzak atera 
ditzala hortik bere ondorioak. 
Datozen hauteskunde hauek 
amerikar estilokoak dirudite, 
Demokratak Errepublikarren 
kontra, baldin eta azken mo- 
mentuan sorpresarik ez bal- 
din bada gertatzen. Alkate- 
tzarako Eusko Alkartasuna eta 
Union Doneztebarra lehiatu- 
ko dira. Edozein dela irabaz- 
le, segur naiz, onerako edo txa- 
rrerako lagun minak izaten se- 
gituko dutela. Donezteberen 
onerako izan dadila.

ANSONEA
lATETXEA

Kontsultatu menu bereziak

Aldlzkarl honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du Foruen Pbza 1, Tfnoa: 630072  • B E R A

' Parketak-Tarimak 
' Kutxillatzea eta bernizatzeak 
’ Estaldura Orokorrak

Bera © 630735 
Irun © (943) 622305
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RIZA

BOTA BERTSOA IRAKURLEAK M INTZO

Aupa Taugres!

Juien ZELAIETA
Bortzirietako Bertso Eskob 

Doinua: A ila  izena... 
Neurrio: Hamarreko 

Houndia

Lehengo urtean emana zuen 
Europa osotik bira 
bninan eskuak hutsik etorri 
zitzaigun Euskal Herrira 
orain Kopa bat irabazita 
daude Ligari begira 
gnsteiztar askon begi barnean 
nabaria da dizdira 
Tnugresek zitun amets erdiak 
egi bihurtu bait dira (bis).

Holakorikan Taugresek behintzat 
ez du ikusi bizitzan 
bi asteetan agertu dira 
jada haundien gerizan 
txapeldun eta txapeldunorde 
etorri dira bisitan 
bat irabazi, bestea galdu 
ta orain ligaren bistan 
ligaren jabe egingo dira 
hortan dudarik ez izan (bis).

Zer ari da 
gertatzen 
Goizuetan?
Goizuetamaitedugunguz- 
tiok, ezin dugu utzi urteak 
pasatzen Goizuetako eko- 
logiaren egoerari buruz ezer 
egin gabe.
Atzoegonginen herrikoar- 
gazki batzuk ikusten orain 
dela 40 edo 50 urtekoak. 
Orduko argazki haietan, 
nahiz eta koloreak ez be- 
rezi, parajeen berdetasuna 
igertzen da. Orain berriz, 
nahizetaherriaetaberein- 
gurua kolore guztiakin iku- 
si, gure bazterrak herio- 
tzaren bidea hartu dutela 
iduritzen zaigu. 
Nondiraordukozuhaitzpi- 
laetasendohaiek?Nondi- 
ra orduko erreka garbi 
haiek? Badakigu,mendian 
zuhaitzak besterik izatera 
ezdelakomenigarria,azin- 
dak pazkatzeko partzelak 
ere behar dira. Badakigu 
ongi banatu behar direla, 
basoak, baratzak, belaso- 
ak,e.a.,bainan Goizuetan 
ordun eta baso gutxiago 
daude(esatebateko, Man- 
doegiko basoa bakarrik gel- 
ditzen zaigu. Artikutza?), 
ordunetazuhaitzgutxiago 
daude, ordun eta erreago- 
ak daude gure mendiak. 
Mendiaren soiltasunakzer 
dakarkigun, jendeari ez 
zaiola axola iduritzen zai-

guimendiarenerosioahel- 
du da zuhaitzaren lagun- 
tzarik gabe; euriak urtee- 
kinazalekolurraeramaten 
du eta azpian dauden ar- 
kaitzakazaltzen hastendi- 
ra. Noiz ikusi da harkaitz 
batengaineanpagobatlan- 
datzen? Ondoreak beidur- 
garriakdiraetaipurdiamu- 
gitzen hasi behar dugula 
adierazten digu.
Guk ez dugu lasai lo egin- 
go, hemendik urte batzu- 
tara gazteek esaten badi- 
gute: “Zuen gazte denbo- 
retanezzenutendeusegin, 
eta begiratu zer nolako opa- 
ria utzi diguzuen Goizue- 
tako mendietan”. 
Horregatik, Goizuetako 
Udaletxeari (gauz hoietan 
poterea duena) eskatuko 
genioke, lehenbaitlehen 
arazo larri honi erabaki bat 
ematea. Herriko mendi po- 
litikanaldaketabatzukhar- 
tu behar dira, Nafarroako 
herri batzuk hartu dituzten 
erabakiak ikasi eta behar 
badagureherriarentzatera- 
bili. Herritar eta baserrita- 
rrekin bilerak antolatu, ba- 
koitzak bere ideiak eman 
ditzan eta pausoka-pauso- 
ka kontsentsu batera aile- 
gatu. Gazte eta heldu as- 
kogaudelaguntzekoprest.

Anhon eta Susana. Goizuetar 
Bl GaHE

Oroigarri
lotsagarriak
oraindik
Nahiz Lesakako baztertxo 
polit horretik bakan xamar 
pasatu (ez gara sobera si- 
nistunak), aldi bakoitzean 
nerebegiek ezindute alde 
batera utzi elizako bidean 
dagoen Caidos por la pa- 
tña, Espainiako Gerrako 
oroigarri lotsagarria. 
Etalotsagarria,ezhanoroi- 
taraztendirenakezdutela- 
ko merezi ideal batengatik 
hil denaren errekonozi- 
mendua, baizik Irabazlea- 
rerroroigarriadelako, bere 
hilak bakarrik goraipatzen 
dituena, eta ez legea eta 
askatasunaren alde borro- 
katu zutenenak... galtzai- 
leak. Diktadorea hil zene- 
tik urteak pasatu ondoren 
etaelkarrekin adixkidetu eta 
zauriak ahanzteko denbo- 
raiapasatu denean,orain- 
dik min egiten dit oroigarri 
iraingarri horrek. Ez deza- 
gun pentsa bazter batean 
izateagatiketaSOurteziku- 
si eta gero ia kasorik egi- 
ten ezdiogulakoberezen- 
tzua galdu duenik. Ez, or- 
duko gorrotoaren oroiga- 
rriakapurtuditzagunbehin- 
goz. Udaletxeak zerbait 
egin dezake bertzeetan egin 
dituzten bezala.

J. ITURRIA(Lesaka)

L E S A K A

M A T X * M  5 E L T Z E N E O

LESAilfA

K fiTTU
OSTATUA  

JA TETX EA

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

CTXANDI
TXCDD

erretegia
Bazkari, afari eta 

gosariak

ITUREN
Tfnoa: 45 04 91
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PRENTSATIK BILDUTAKOAK 1 1  GALDERA D\BUR

«Errelebo traumatikoa 
ari zaigu jartzen. Iñigo 
Olaetxeari 
finalaurrean egin 
ziotena ezin da egin, 
eta hortik dator 
arazoa».
Estitxu A R O Z E N A
Lesabko bertsolaria 
Argia 95-IV-9

«Talde batzuek ez dute 
oraindik Zurkaitza 
Kultur Elkartean 
partehartzea erabaki, 
Bertizko

ARGIA95-IV-9

Partzuergoarekin izan 
Utekeen harremana 
dela eta».
Juainas PAUL
Langarra Toldekoa 
Bafarkaria 95-IV-7

♦ Zer moduz leku berrian?
❖  Arront ongi.
♦ Jende gehiago etortzen da 

orain?
❖  Betikoa, bainan espero dugu jende kopurua 

haunditzea.
♦ Neska bakarra izanik lantokian, 

ongi moldatzen zara?
❖  Espezial, arras ongi portatzen dira nerekin.
♦ Sumatzen da neska baten 

eragina?
❖  Bai, batez ere bulego kontutan.
♦ Elektronika mundua ezaguna 

zenuen?
❖  Lehendik esperientzia pixka bat banuen 

bainan gehiago ikasi behar dut oraindik.
♦ Euskaraz idatzitako fakturak 

ailegatzen zaizkizu?
❖  Hagitz gutti.
♦ Bizitzeko herri ttikia edo haundia?
❖  Ttikia nahiago.
♦ Oporretan mendialdera edo itxasoaldera?
❖  Itxaso aldera, Costa Brava-ra.
♦ Kirolarik egiten duzu?
❖  Gutti, baina egunero ibiltzen naiz eta palaz ere noizbehinka.
♦ Ttikia zinenean, zer pentsatzen zenuen izatea 

haunditzerakoan?
❖  Andereñoa.
♦ Bertute bat eta defektu bat...
❖  Bertute aldetik sinpatia, eta defektuari dagokionez sobera aguantatzea 

eta gero etxean botatzea.

n
Pili LIZARDI

Berab' Bortziri' Zerbitzu 
Teknibb langilea

Z A U IN
J A  T  E T  X  E A

ECUNEKO MENUA ETA KARTA

Zalain Auzoa 
© 63 09 67 

BERA

ATF.RAT7.FAfial..^NTZEAS
A n iz in a ld c a k T x im i n i a k
A n g e l u a k F r l a i z ak
O r m a  a n u i n a k M o ld u r a k
L e i h o a k Z o k a l o ak
A ie ak H i l a r r i ak
A rk u a k
P i l a r e ak

M a r r az k i a k

N  'A h u ja r ila c lo a ' 
\ Z n h a r  o n t 'rL o ,,

M azizoa
T ia P i 'o i i ii i L

Z I N T A R R I A K
A D O K I N A K  

_____________ Z O L A K

Boda ela banketeak ematen dira

E D A  R I  A  K

Itzea 3 • 630786 • BERA

MANUELTABERNA S.L.

Bidasoa K. 82 - 31780 BERA 
Tel. - Fax: 948. 63 10 27

GRUPO
ZURICH

A S E G U R O 
O R O K O R R A K
Itzea, 4 — BERA 

® 63 07 63
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H E R R I Z  H E R R I

ELA garaile Funbera-ko 
hauleskunde sindikaletan
Bortz delegatuetatik lau berak eskuratu ditu 
eta LABek bertzea

Kristina BOAN

M artxoaren 27an 
burutu ziren Funbera 
lantegiko hauteskun- 
de sindikalak. Bertan 
hiru talde aurkeztu zi- 
ren. ELA, LAB eta in- 
dependienteak.

Botuen kontaketa 
egin ondotik, ELA ate- 
ra zen garaile, bortz or- 
dezkarietatik lau be- 
raientzat izan baitzi- 
ren. Hauek izanen di- 
ra: Jesus Mari Telle- 
txea, Antton Eskudero, 
Juan Karlos Huizi eta 
Ju lio  F e rn a n d e z . 
LABek ordezkari ba- 
karra eskuratu zuen, 
Juan Miguel Alinan- 
doz hain zuzen.

M ir ia m  E rk iz ia , M a ite  I tu r ra ld e  e ta  M ire n tx u  G a rc ia  d e  D io s  G u re  
T x o k o a k o  jo k a la ria k  E u s k a d ik o  16 u rte tik  b e h itik o  fu tb o l s e lek z io an  
p a rte  h artu  d u te . G iro n a k o  L lo re t d e  M a r-e ra  jo a n  z iren  eta  A n d a lu z ia , 
V a le n tz ia  e ta  K a ta lu n ia re n  k o n tra  a ritu  d ira , g a ra ile  geratu z.

55  milioi pezeta inbertituko dira hamasei 
baserritarako bideak moldatzen

Zelaiborda, Larrete- 
nea, P laz idobaita , 
Saldesberea, Mari- 
txenbizkar, Maritxen- 
txoko, Bastida, Egurre, 
Esenenborda, Arran- 
bide, Eltzapekoborda, 
Landaburuborda, Es- 
kribenekoborda, Peña- 
borda, Bustiola eta

Apeztegikobordako 
pistak moldatzeko, 
Nafarroako Gober- 
nuak 39,4 milioi pe- 
zetako dirulaguntza 
onartu berri du. Gaine- 
rakoaren finantziazioa 
Berako udalaren biz- 
kar geldituko da.

Denetara 7,2 kilo-

metro moldatuko dira, 
maldarik haundiene- 
tan ormigoizko zola 
emanez eta zatirik ze- 
laitsuenetan asfaltoa.

Obra hauek laister 
hasikodiraeta proiek- 
tuaren arabera lau hi- 
labetetara akautuak 
egon beharko dute.

Bertso saioa 
maiatzaren 7an

Maddalen Lujan- 
bio, Estitxu Arozena, 
Peñagarikano, Egaña, 
Elizagoien eta Jon 
Sarasua arituko dira 
bertsotan maiatzaren 
7an, arratsaldeko 
Setan Kultur Etxean. 
G ai-jartzailea  M. 
Taberna izanen da.

*> llcasle sarituak
Toki Ona institutu- 
kobiikaslesarituak 
izan dira Nafarroa- 
ko Gobernuak Ba- 
txilergoko ikasleen 
artean egin duen 
Literaturlehiaketan: 
Iban Rodrigezek na- 
rratibako lehen sa- 
ria irabazi du eta 
Id o ia  B e re a u k  
ipuingintzako hiru- 
garren saria.

*t* Dantzari Eguna 
Gure T xokoako  
dantzariak apirila- 
ren22eta23an Na- 
farroako Dantzari 
egunean paite hartu- 
ko dute. 600 dan- 
tzari inguru Tuteran 
bilduko dira 23an. 
Bezperan Erribera- 
ko hainbat herritan 
b a n a tu k o  d ira . 
Berakoei Fustiña- 
nara joatea egokitu 
zaie.

*Miburuaren Eguna
Apirilaren 23an os- 
patuko da, bainan 
igandea denez os- 
pakizuna gibelera- 
tuko da. Alfonso 
Sastreren hitzaldia 
eta testu irakurketa 
izanen dira. Gure 
T x o k o a k  Ip u in  
lehiaketako sariak 
banatzeko aprobe- 
txatuko du apirila- 
ren 23a.

(D 6 3 1 0 7 6 *B E R A

SAROBE
o k i n d e g i a

S A N D E R S  P e n tsu a k
Eztegara 41, Tfnoa: 63 08 99 - BERA

B O T X O
o s t a t u a
Tfnoa: 63 00 52 

Zalain Auzoa, BERA

OKim
H A R A T E G IA  • U R D A IT EG IA

;ka ostatua
Martxa eta mozkor saltsa

Altzate 28 • BERA
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A itor A R O ZE N A
Lesakako udalak 

herriko lurguziak, he- 
rrigunetik hurbil dau- 
denak ezik, ehizi koto 
publikoa izatea eska- 
tu dio Nafarroako Go- 
bernuko Lurralde An- 
tolaketa eta Ingurugiro 
sailari. Kotoaren irau- 
pena, 2004. urteko ehi- 
zi denboraldia akautu 
artekoa izanen da.

Kotoaren nagusia 
udala izanen bada ere, 
ehiziaren aprobetxa- 
menduazuzenean‘Pa- 
golleta’ herriko ehiz- 
tari elkarteari emanen 
zaio. H orretarako , 
ehiztariek 329.063 pe- 
zeta ordaindu beharko 
dute urtero. Kopuru 
hau, urtero berritu ahal 
izanen da bizitzaren 
kostuaren igoeraren 
arabera.

Bertzalde, pleno be- 
rean aurtengo sanfer- 
minetako kartel eta 
programaren azal le- 
hiaketarako oinarriak 
ahobatez onartu ondo- 
tik, laister zabalduko 
da lanak bidaltzeko 
epea.

Herriko lur guztiak ehizi kotoa 
izanen dira 2004. urtera arte
Jabea udala izanen bada ere, Pagolleta herriko ehiztari 
elkarteak izanen du aprobetxam endurako eskubidea

E s titx u  A ro z e n a  d a  N a fa r ro a k o  b e r ts o la r ie n  tx a p e ld u n a  L e itz a k o  
fin a le a n  n a g u s itu  o n d o tik . M a n o lo  a ita  b ig a rre n a  izan  zen  e ta  X a b ie r  
S ilv e ira k  8. p o s tu a re k in  k o n fo rm a tu  b e h a r izan  zuen

Panela errea
Arranoaren atarian 

paratua zegoen pane- 
la (legea betez aske 
egon beharko luketen

Sokatira taldea Nafarroako  
txapeldun 6 4 0  kilotan

Lekunberriko az- bortzgarren Araiz
ken proban nagusitu 
ondotik txapel berri 
baten jabe egin dira 
Beti Gazteko sokati- 
ralariak, oraingoan 
640 kilotan. Bigarren 
postuan Aresoko tal- 
dea sailkatu zen, hi- 
ruganen Amaiur, lau- 
garren Larraun eta

Betelu. Dagoeneko 
600 kiloko txapelke- 
tan hasiak dira, hone- 
tan ere, 640 eta 680 
kilotan egin duten be- 
zala, Nafarroako txa- 
pela herrira ekartze- 
ko. Gogoa eta indarra 
ez zaie falta eta segu- 
ru lortuko dutela.

presoen argazkiekin) 
paretatik kendu eta su 
eman zioten ezezagun 
batzuk goizalde bate- 
an. Sua pizteko, ondo- 
an zuten periodiko pa- 
ketea (Euskaldunon 
Egunkaria eta Egin) 
erabili zituzten.

’ Emalcunteen
bedera tz igarren  
gom azko paleta 
txapelketa haste- 
ko punttuan dago. 
Arkupe elkartean 
antolatutako eki- 
taldi honetan izen 
emateko epea hi- 
laren 15wan 
bukatzen zen.
Beti Gazte 
elkarteak 283.966 
pezetako dirula- 
guntzajasoduuda- 
letik joan den urte- 
anfutbolzelaianeta 
aldageletan egin- 
dako moldaketen- 
gatik. Alhondigako 
egoitza elkartearen 
eskuetara pasatze- 
ko lehen pausuak 
eman ditu udalak. 
Garapenerako 
agentea 
kontratatu du urte 
beterako udalak. 
Bortziriak eta Ma- 
lerrekako lanak egi- 
nen du Cederna- 
Garalur-eko Aran- 
txa Arregik.

I R U  B ID E

Tfnoa: 637127 
L E S A K A

L E N T Z E R I A  

M E R T Z E R I A

Tfnoa.: 62 75 14 
Beheko Plaza 8, LESAKA

ESTHER ATEAK, C.B.
Zarandia 9, s  627584 - LESAKA 

s  (943) 610319 - IR U N

«* ParKet flclanlea 
^ Tarima 
>* rcrtxca
>* Ate kcrredercak dituzten armaricak 

Paretan sartzekc armaricak

£IMSU
L E S A K A

Kaiitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugHlidik
hurbilago

Bittiria, 67 - © 637264
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Larraburutik Arrosearako bidea 
hobetzeko proiektua eginen da
Nafarroako Gobernuak milioi bat pezeta onartu ditu horretarako

Pello  eta A lberto

Nafarroako Gober- 
nuak 1.028.000 Pta. 
erabiliko ditu Larra- 
buruatik Arrosearaera- 
maten duen bidearen 
moldatze proiektua 
egiteko. Aldiberean, 
obra hori nork eginen 
duen erabakitzeko. ad- 
judikazio  prozesua 
martxanjartzea eraba- 
ki zuen.
Altxataren kontu 
eta asmoak

Apirilaren 2an bum- 
tutako urteko batzaire- 
an agertu zituen elkar- 
teak 1994. urtekodiru 
gora-beherak. Deneta- 
ra, 1.285.940 pezeta 
gasta tu  z ituen  eta 
1.434.825 bildu. Bil- 
dutakoa 148.885 ge- 
hiago ageri bada ere, 
egitan zorretan buka- 
tu dute urtea, nahiz ez

U d a b e rria n  e g u rra  m o zte n

haundia izan; oraindik 
ordaindu behairak bai- 
tituzte. Juntarako Jose 
Mari Maia eta Axun 
Maia sartu dira, atera 
diren Mikel Arburua 
eta Imanol Iturria or- 
deztuz. Urtekoekintza 
nagusia, berriz ere, 
ekaineko Kultur Egu-

nak izanen da, Feria 
eguna gasna lehiake- 
ta eta artisauen era- 
kusketarekin, haurren 
eguna...
Aziendak
aterarazi

Igantziko Udalak 
plantazioak egin behar 
dituela Anyo mendian

Argazkia: Pello APEZETXEA

eta, azienda guziak 
handik erretiratzeko 
b andoa  em an du. 
Norberak ez erretira- 
tuz gero, Udalak era- 
manen omen ditu.
Ipuin lopaketa

Aste Santurako ba- 
natu da haurren artean 
ipuinak idazteko deia.

Herriko etxeko 
konluak eta 
aurrekontuak
Udalak 115 milioi 
pezetako diru sa- 
rre rak  izan ditu  
1994an. O rdain- 
dutakoak, berriz, 98 
milioi. Ondorioz, 
16 milioi gelditzen 
ziren urte bukaeran. 
Heldu den urteko 
aun-ekontua 108 mi- 
lioi pezetakoa da.

Haurren Egunean ira- 
kurrikodirenak. Orain 
arte ‘lehiaketa’ izena 
ematen zitzaionari, ‘to- 
paketa’ deituko zaio. 
Nor gehiagokako Jo- 
koa ez dela sobera ego- 
kia eta, denek Jasoko 
dute topaketaren oroi- 
tzapen bat.

bitxikeriak • opariak • eskulangintza

ŝ 22^SD i HS£!
Lesakako Bidegurutzean 

Tfnoa: 637382 • 627509 - Faxa: 627647 
LESAKA

j(ATURETXEa

J A T E T X E A  
Tfnoa: 6 3  7 0  2 7  L E S A K A

HERRIKO
OSTATUA
I J atetxea

indei>t6e’t’titcc<t& 
'KetetiOtilet, eliievtte  

etet6eft’tetttfctt... ttteettt 
6e>tefi<itii A^e<iteU'̂ ett elOtet

i i i i n i i
KAXULAK • GOSARIAK • BAZKARIAK

Sukaldañtzarik hoherena xok.orik. polilenean

GurutzeEtxea - Jauregieta auzoa - ® 635038 
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Aurlen eginen ote da Berrizaungo 
zubi berria?
Apirilaren 22an eginen da Goizuetarako ibilaldia

OSKAR TXOPERENA

71 milioi gostako 
omen da Berrizaungo 
zubiaegitea. Uneakjo- 
an dira lehendabiziko 
probak egin zirenetik 
eta, beti hastekotan 
daudela aditzen ari ba- 
gara ere, ez bemrik ez- 
ta zahaixaren zola mol- 
datu ere ez dutela egi- 
ten ikusten ari gara. 
Bertan erraten zenez, 
sei hi labeteko epea iza- 
nen dute lana hasiz ge- 
roztik bukaera eman 
arte, denbora luzea 
aranztar eta igantzia- 
rrok nola ibili beharko 
dugun jakinda.
Erradiograffi
b ilketa

Kanpaina berria pa- 
ratu dute martxan e- 
txean zokoratuta dauz- 
kagunbaliorikgabeko

H a n k a z  g o iti izan  d u g u  h erria  azk en  a s te o ta n  ur s a re a  eta  
s a n e a m e n d u a  d e la  m ed io . G o g o r a ritu  d ira  lan e a n  ur s a re a re n  tu b o  
b e rria  lu rp e a n  s a rtze k o , a s te  p a re  ba te z  eg in  b a it itu z te  eg in  
b e h a rre k o a k . B e rr iza u n e n  b e rriz , ze r e g in ik  b a d a g o  o ra in d ik , lan a k  
a tz e ra tu a g o a k  d a u d e  e ta . E rran  b e h arra  d a g o  a ra z o a k  e re  izan d ire la  
lu rre n  ja b e e k in , k o n p re n ig a rr ia k  beti ere, g a u z a k  h o b e k ia g o  eg iten  
a h al d ire la  e m a te n  b a itu  beti. Ez litza teke  tx a rra  e re  in fo rm a z io a  
je n d e a ri b ere  g a ra ia n  e m a te a  Arg.: o s k ar

erradiografiei erabile- 
raemateko. Kanpainari 
“ M ugarik  gabeko 
Botikariak” taldeak 
eman dio hasiera. Bi

helburu lortu nahi di- 
rakanpainarekin; alde 
batetik, hain kutsa- 
tzaileak diren erradio- 
grafiak zaborontzitara

joan ez daitezen lortu 
nahi da, eta bertzetik, 
erradiografiei kentzen 
ahal zaien zilairarekin 
hiruaarren munduan

zenbait proiektu aitzi- 
nera atera. Ezin hobe- 
ak bi helburuak. Bada- 
kizue orduan, herriko 
botikara eraman itza- 
zue, zokoratuta dauz- 
kazuenak.
Goizuetara
ibilaldia

Martxoaren 26an 
izan genituen bisitan 
goizuetarrak eta den- 
bora sobera pasatu ga- 
be, bisita apirilaren 
22an itzultzea pentsa- 
tu dute Biltokikoek. 
Joateko, Biltokin da- 
goen zerrendan eman 
beharko da izena, ber- 
tan bazkaldu eta auto- 
busean itzuli behardu- 
tenen kopuruajakin be- 
har baita. Ea egural- 
diak goizuetarrei adi- 
na laguntzen dien jo- 
an behar duten igan- 
tziarrei ere.

J. RAMOS
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

® 631342 BERA • ® 637172 LESAKA

ttipi-ttapa
6 .0 0 0  ^/v ifrid ed u n  2 0 .0 0 0  Oiaî unie

ESKAINTZAK Maiatzaren 31 bitarte 
baliagarriak dira

'Elite' munduaren esfera 
'Marco Polo' " " 
Eskola motxila 
Margoen maletina (86) 
'Liliput' grapadora 
'Petrus' taladroa 
Ttikiendako plumierra 
'Carioca' errotuladoreak 
'Pentel' boligrafoa 
'Loan' talonarioa 
'|ovi' temperak 
'Papermate' korrektorea

■t.'195 Pto. 
6.050 Pla. 
3.505 PlQ. 
2.800 Pta. 

440-Pta.

1.075 Ptn. 
(12)303-Pta. 

444-Pte. 
310 Pto. 
84044*. 
■345'-Pta.

2.850 Pta. 
4.350 Pta. 
2.695 Pta. 
1.895 Pta. 

359 Pta. 
465 Pta. 

1.225 Pfa. 
169 Pta. 
129 Pta. 
250 Pta. 
727 Pta. 
295 Pta.

Instalazioak, ekipamenduak, kirol eta aisialdirako zolak

Etxean kirola egiteko tresnak  
(Arrauna, bizikleta finkoa)

• Bizikletak (mendikoak eta osagarriak)
• Saunak, masaiarako tresnak

ERAKUSKETA eta SALMENTA
Prudencio Arbide 2, behea IRUN (Herriko Etxearen ondoan) 

® 943 - 63 19 56 Faxa: 943 - 63 19 59
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G arbiñe eta E lixabet

Martxoaren 26an, 
igandean, Antton Maiz 
pilotariari omenaldia 
eskeini zion Arantzako 
herriak.

Meza nagusiarekin 
hasiera eman zitzaion 
eta gero, frontoian, he- 
rriko dantzari txikiak 
dantzaldi bat eskeini 
zioten. Ondoren, he- 
rriko bi pilotari gaztek, 
Errandonea eta Ages- 
tak, pilota partidua jo- 
katu zuten Lakuntza 
eta Chaffeeren aurka, 
22 eta 13 irabaziz. Luis 
berriro txingen erre- 
korra egiten saiatu zen, 
bainan oraingoan ere 
ez zuen lortu. Azke- 
nean omenaldiko mo- 
menturik hunkigarrie- 
na iritsi zen, Anttoni 
herriko jendeak opa- 
riak ematen hasi bai-

Herriak omenaldi hunkigarria 
eskeini zion Anlton Maiz-i
H ainbat opari jaso ondotik, pilota partidua irabazi zuen Julian 
Retegirekin batera, Errandonea eta Retegi Ill.aren kontra

Eskolako  
ikasleak  
sarituak

Arantzako eskola- 
ko goi zikloko ikasle- 
ek hezkuntza eta kul- 
tur lehiaketan parte 
hartu zuten, sari hauek

A n tto n  M a iz e k  tx u r iz  ja n tz ita k o  a zk e n  p a rtid u a  
g a in e z k a  a g eri ze n  A ra n tz a k o  fro n to ia n . R e teg  
ill e ta  In a x io  E rra n d o n e a ri irab az i z ie n
zitzaion. Opariak be- Antton Maiz berak
netan ikusgarriak zi- 
ren e ta  em o z io ak  
Antton eta bere emaz- 
tearen begiak malkoz 
bete zituen. Bukaeran,

Retegi II bikote zuela, 
Retegi III eta Erran- 
doneak pilota partidu 
ederra eskeini zuten. 
Ikuskizun bikaina es-

jo k a tu  z u e n  je n d e z  
l l.a re k in  b a te ra  R eteg i

Arg.; OSKAR

keini zuten eta jendea 
egitan gustora gelditu 
zen. Emaitza zen gu- 
txienekoa bainan Maiz 
eta Retegik irabazi zu- 
ten.

irabaziz: Antzerkigin- 
tzan orijinaltasun sa- 
rian 25.000 pezeta ira- 
bazi zituzten 7. eta 8. 
mailakoek. Literatur- 
gintzan, Atamordako 
Maite Goñik 30.000 
pezetako balea iraba- 
zi zuen kirol denda ba- 
tean gastatzeko. Dia- 
lektologian Nekane eta 
Ainara Maia Matxe- 
penbordako ahizpek 
40.000 pezetako saria 
irabazi zuten.

Bertzalde, Amaia 
Telletxea bortzgarren 
izanzenbertsolari txa- 
pelketaren finalean.

Lore eta iandareak
Frain auzoa Tfnoa: 63 78 26 

LESAKA

ALBERGEA
JATETXEA

©634179
ARANTZA

ttipi-ttapa
6 .0 0 0  A în,fUeCecUttt 
2 0 .0 0 0  cna/kctnlc

Winterthur
Sociedad Suiza de Seguros

Bulego berria BERAn 
Legia Karrika 1, behea 
BERABI, S.L. Agentzia

Aseguru mota guztiak

Etxebizitza
Kotxea
Istripua
Bizitza
Jubilazioak

Tfnoa: 630601 - Faxa 630805
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IXABEL ETA JOSUNE
199.451.245 peze- 

takoa izanen da aur- 
tengo udal aurrekon- 
tua. Diru irteera haun- 
diena inbertsioetan iza- 
nenda, IbOmilioit'er- 
di aurreikusiak bai- 
taude kontzeptu ho- 
rretan. Horietatik, 67 
milioi zeharbidea be- 
rritzeko erabiliko dira, 
40 milioi Udaletxea 
konpontzeko, 30 mi- 
lioi basenietarako pis- 
tak egiteko, 15 milioi 
bi karrika urbaniza- 
tzeko, 7 milioi sanea- 
mendu lanetarako. 
Bertze gastu garran- 
tzitsua langilegoa or- 
daintzea izanen da, ia 
11 milioi t'erdi joanen 
dira horretan.

Diru sarrerei dago- 
kienez, subentzioen bi- 
dez 120 milioi lortzea 
espero da.'

la 200 milioi pezelako udal 
aurrekonlua izanen da aurlen
Joxemiel Zelaieta izanen da Ulibeltzak elkarteko lehendakaria, 
azken batzarrean onartu zenez

E zk e rre k o  a rg a z k ia n , m an d a rra re k in , J o xe m ie l Z e la ie ta  U lib e ltza k  e lk a r te k o  leh e n d a ka ri b erria  
e ta  o n d o a n  b o d e g a za in a . E s k u in e ko a k , ieh en g o  ju n ta k o  J o x e m i e ta  R ak e i, ieh e n d a k a ria  eta  
J e x u x  M a ri s u k a id a ria re k in  b a tera

Junta berria
U libeltzak
e lkarlean

Ulibeltzak elkarte- 
ak zuzendaritza ba- 
tzordea berritzeko hau- 
teskundeak egin ditu, 
bi urtero bezala. Orain- 
goan hauek izanen di- 
ra junta berria osatuko

dutenak: Lehendaka- 
ria, Joxemiel Zelaieta. 
Lehendakariordea, 
Mikel Jorajuria. Diru- 
zaina, Ainhoa Agesta. 
Idazkaria, Koro Ze- 
laieta eta bokalak Mi- 
kel Mariezkurrena eta 
FerminZelaieta. Bilera 
bat egin ondoren bere 
kargoakhartu zituzten.

orain arte zeudenaren 
eskutik, hauexek zire- 
larik: Hilario Urtxegi, 
Txus Iriarle, Aitor 
Zugarramurdi, Joxemi 
Petrirenaeta Klemente 
Iriarte.

Hauteskunde
giroa

Maiatzaren 28an os-

patuko dira Udaletxe- 
rako hauteskundeak 
eta zinegotzi nortzuk 
izanen diren jakiteko 
dago. Nahizetajendea 
bileretan dabilela iku- 
si, ez dago jakiterik 
oraindik zenbat lista 
aurkeztuko diren eta 
nor izanen diren ber- 
tan.

IBARROLA
Parrokia 6 • Tfnoa: 45 04 63 • DONEZTEBE

AMEZTIA
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal 
sukaldarltzan eta pintxoetan

Tfnoa: 450028 • DONEZTEBE

f l mmm notM
E s k e in tz a  b e re z ia  s o m ie r  e ta  ko ltxo ie tan

90KO KOLTXOIA 
135KO BIKOTE KOLTXOIA 
105KO KOLTXOIA

9.500 PZTA
12.500 PZTA
10.500 PZTA

EGURREZKO LAMINAK DUTEN SOMIERRAK 
.  90KOA 5.600 PZTA V
• 105KOA 6.400 PZTA
• 135KOA 7.500 PZTA

Rosa Seminario z/g Tfnoa: 45 02 58 - DONEZTEBE
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mi HERRI

T xema ETA Karmelo

185.356.154 peze- 
tako auiTekontua iza- 
nen du aurten udalak, 
azkeneko batzarrean 
onartu zenez.

Diru .sarrerak gehien 
bat ondorengo kon- 
tzeptuetatik lortukodi- 
ra: 1.815.799 pezeta 
kontribuzioen kon- 
tzeptuan, 8.457.802 
pezeta zergen bidez, 
60.919.636 pezeta su- 
bentzioen bidez eta 
41.160.569 pezeta ta- 
sa eta bertzelako diru 
sarreren bitartez.

Diru irteeraedo gas- 
tuei dagokienez, zer- 
bitzu eta ohiko onda- 
SLinen erosketagatik 
45.363.429 pezetako 
gastua aurreikusia da- 
go. Langilegoa or- 
daintzeko 35.317.397 
pezeta gastatuko dira. 
Bertze gastua, Bida- 
soa-Berroarango jun- 
tak eskatutako presta- 
mo edo maileguaren 
interesen ordainketa 
izanen da, 8.163.880 
pezeta.

Udalaren aurrekonlua 185 
milioikoa izanen da
Idazkaritza berritu eta Merkatari karrika 
aldeko leihoak moldatuko dira

H e rr ik o  40  b a t g a z te k  k o n firm a z io a  e d o  s e n d o tza  e g in  zu te n
Argazkia: MENA

Zuzendari
berria

C ris tin a  A rregi 
Apeztegia izanen da 
hemendik aitzinera 
Doneztebeko Irakas- 
leendako Laguntza 
Zentruko zuzendari be- 
rria. Honela erabaki 
zuen apirilaren lean 
Javier Markotegi Na- 
farroako Gobernuko 
Hezkuntz eta kultur 
kontseilariak.

Idazkaritza  
moldatuko 
da abudo

Herriko Etxeko 
idazkaritza berritu eta 
Merkatari kanika al- 
deko leihoak molda- 
tu eginen dira abudo. 
Moldatze honen kos- 
toa4milioi t'erdi pe- 
zetakoa izanen da, 
mobiliario gastuaere 
barne delarik.

Irratia
edo Telemobila ero- 
si du udalak langi- 
leak elkarren arte- 
an komunikatzeko. 

<* Taberna berria 
ideki da Osasun 
Zentro parean. 
M usika taldeen 
arialdiak eta ber- 
tze zenbait ekitaldi 
eginen dira.

Jose Luis Olaizola 
Euskal abizenen 
eskudo egilea
Zein da zure afizioa?
Eskudo heraldikoakole- 
oan eta kristaletan gra- 
batuak egitea. 
Zehaztuko duzu gehia- 
go?
Abizeneuskaldungehie- 
nek badute bere esku- 
doa eta batzuk bat bai- 
no gehiago. Oleoan bo- 
zetoak eta koadroak ere 
egiten ditut, gibeleko al- 
dean abizenaren histo- 
ria paratuz.
Edozein kristaietan egi- 
ten duzu?
Bai, gehienak ispilu, ko- 
paetapitxerretan.Esku- 
doaz gain edozein gra- 
badu ere egiten dut. 
Noiz hasi zinen? 
Duelahiruurtehonetan, 
bainan marrazkiak egi- 
teabetigustatu izanzait. 
Edozeiniegiten diozu? 
Bai, aski du 450072 te- 
lefonora deitzea edo ni- 
reganaetortzea,Herriko 
Etxearen ondoan bizi 
naiz.

FUNERARIA ZERBITZUAK
D O N

^  MALDAERREKA, S.L
24 ordutako zerbitzua 

Iruñea-Donostia-lrungo ospitaletatik 
edozein herritara  trasladoak 
Tfnoa: 63 74 04 • LESA KA

Ameztia 3, Tf. 45 03 06 • DONEZTEBE

SANTAMARIA
J a te tx e a

Espezialitatea euskal sukaldaritzan 
Eguneko menua eta karta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE
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Narbarteko emakumeen afarian 
26 lagun elkartu ziren
Gazteenak ham azazpi urte bertzerik ez zuen bitartean, 
zaharrenak lautanhogeita bi

T xema ALDABE

Nahiz eta emaku- 
meen eguna martxoa- 
ren 8an izan, Narbarten 
1 8an o sp a tu  z e n . 
Bigarren urtea izan da 
hau, senarrak, haurrak 
eta etxeko lanak utzi- 
ta, emakumeak ma- 
haiaren inguruan jarri 
direla ordu batzuk el- 
karrekin gustora pa- 
satzeko. Denetik izan 
zen: afari goxo-goxoa, 
tx is te a k , b rom ak , 
irriak, karkarak, seku- 
lako kanta zerrenda, 
musika, dantza... Eta 
kontu kontari, abesti 
eta dantzen artean, 
ohartu gabe goizeko 
hiru t'erdiak ailegatu 
ziren. Denak umore 
onean eta giro eder ha-

E m a k u m e e n  a fa ria n  g iro  a p arta  b iz itu  zen

Karrlkako 
aralak 7 
mlTloltan 
eglnen dlra

D o n a m a ria k o  
U Xcirretik Azkarraga- 
ra eta komentutik Ar- 
tze auzora dauden bi- 
deetan argi berriakja- 
rriko dituzte. Obra 
berriki adjudikatu zi- 
tzaion Lizarrako en- 
presa bati 7 milioi pe- 
zetatan, hasierako 
prezioa baino %16a 
merkeago.

ren bukaera ai legatzea 
nahi gabe. Eta besta 
egiteko tidinak inpor- 
tzen ez duenez, hantxe

bildu ziren 26 emaku- 
me, 17 urtekoa gazte- 
ena eta 82 urtekoa 
adintsuena. Akordeo-

laria ere herritarra ze- 
la erran behar da eta 
gaztea izan arren, eder- 
ki moldatzen zen jen-

deaanimatzeko. Besta 
akitu zen, bainan hel- 
du den urtean elkar- 
tzeko prest daude.

TTIPI-TTAPA

Baratzetako lurra 
nola zaindu, ongarri di- 
ferenteen erabilgarri- 
tasunak, zer egin lan- 
darren xomorro eta gai- 
xotasunekin, barazkien 
errotazioa, sendabela- 
rrak... guzi horren be- 
rri emanen da Behin- 
pin-ek antolatu duen 
ikastaro honetan.

Apirilekoazkenla- 
runbat arratsaldean ha- 
si eta maiatzeko le- 
henbiziko hiru larun-

Baralze blologlkoel buruzko 
Ikaslaroa anlolalu du Behlnplnek
Interesatuei, apirilaren 24ean Malerrekako euskaltegian eginen 
den bilerara joatea eskatzen zaie
bat arratsaldetan ema- 
tea pentsatua dute 
Malerreka aldeko ba- 
ratze desberdinetan, eta 
interesatuei, apirilaren 
24ean, astelehenean, 
arratsaldeko 8etan 
Doneztebeko Euskal- 
tegian eginen den bi- 
lerara joateko eskatzen 
zaie. Ikastaroaren pre- 
zioa 5.000 ptakoa. iza- 
nen da.

E zk u rra k o  J u a n  R am on  
M e rc h a n -e k  bi kilo  

p a s a tu ta k o  a m o arra in a  
a rra n tza tu  zu en  Itu ren en

16 ttipi-ttapa • 156. zbk. • 95-IV-20
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Sei haize errota jarriko dira 
Mendaurko magalean
Udala eta EHN enpresaren artean sinatutako komenioaren 
arabera, urtero 1,2 milioi jasoko ditu herriak

IBAN ISASI
Komenioa sinatu 

dute Nafarroako Ener- 
gia Hidroelektrikoa el- 
karte anonimoak 
(EHN, S.A.) eta uda- 
lak 2.075 urtera arte. 
Sei haize-errota jarri- 
ko dituzte Mendaurko 
magaleko lur komu- 
naletan. Instalakuntza 
lanetan 41.000 m̂  era- 
biliko dituzte eta lanen 
ondotik, 4.200 m̂  be- 
teko dituzte. 200.000 
pezetajasoko ditu uda- 
lak generadore bakoi- 
tzeko urtero ( 1,2 mi- 
lioi pezeta urtean).

Haizeerrotahauek, 
inguruan eta garai be- 
retsuan jarriko diren 
bertze batzurekin ba- 
tera eginen dira. Era 
honetako energiaren 
produkzioa haundituz 
doa azken aldi hone- 
tan Nafarroa osoan. 
Informazio gehiago 
nahi izanez gero uda- 
letxean lortzen ahal da.
Bertso afaria  
suspenditua

Jende gutti apunta- 
tu zen apirilaren lehe- 
nerako antolatutako 
bertso afarira. Hau de- 
laeta, Xabier Amuriza 
eta Xebastian Lizasok 
bertsoak kantatu behar 
zituzteneko afaria ber- 
tan behera utzi zuten 
martxoaren 30ean an- 
tolatzaileek.
Lapurrak
Maiztematean

Apirilaren5ean,as- 
teazkenean. lapurrak 
sartu ziren Maizte- 
matean. Diruaeraman 
zutela antzeman zuten.

ERRENTA A I T O R P E N A  1 9 9 4

EZ EMAN BUELTA GEHIAGORIK. 
ZATOZ CAJA RURAL-era.

E  F ? F ? E  I S J X A  

A I T < Z > R F * E I S I  A  

1 9 9 ^

EGINZAZU AITORPENABIDE ZUZENENETIK

Bizkortasuna
Itzulketak bizkortu edo ordainketok 
atzeratzeaz arduratzen gara.

Aitorpena egoki egiteko beharrezko 
intormazio guzia eskeintzen dizugu.

Aitzinetik ordua eskatuta atendituko 
zaitugu harat honatean alferrik ibill 
beharrik gabe.

Aitorpena dohainik egin eta 
tramitatuko dizugu.

NAFARROA OSOAN 105 BULEGO BAINO GEHIAGO ZURE ZERBITZURA.

CAIA RURALDE KAVARRA
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JUANA MS SAIZAR

Eliz ondoko paraje- 
ak berritzen ari dira. 
Asfaitatu dute, zirku- 
io gisan, kotxeak bi no- 
rabidetan ibiitzeko mo- 
duan. Ezker aideko pa- 
reta berritu eta baran- 
da berria jarri dute. 
Eiizaren igoeran ha- 
rrixabai gorrixta jarri 
behar dute, modu ho- 
netara auiretik zegoen 
gaitzada estaiiz. Eii- 
zaren atrioa beste ha- 
rrixabai txuri batekin

Sari garrantzilsuak herriko 
eskolelako hainbat ikaslerenlzat
Pilotan ere, txapel haundiak sartu dira herrian azken asteotan

E steban  A R O Z E N A

Nafarroako Gober- 
nuko Kuitura eta Hez- 
kuntza saiiak iitera- 
turgintza eta diaiekto- 
iogia arioetan antoia- 
tutako iehiaketak emai- 
tza ezin hobeak izan 
ditu herriko eskoieta- 
ko ikasieentzat. Nahiz 
modaiitate batean 
nahiz bestean, iehen 
postuetan egon dira 
goizuetairak.

Hiru iehen sari, hi- 
ru bigarren eta beste 
hiru hirugarren ziren 
banatu beharrekoak ar- 
lobakoitzean. Honeia, 
iiteraturgintzan 50.000 
ptako. iehen sarietako 
bat Jone Perurenak es- 
kuratu du, Saioa Ta- 
bernak 40.000 ptekin

Nafarroako Gobernuko literatu lehiaketan saritutakoak eta mus txapelketako finalistak Miren uitzi

bigarrena, eta Maite 
Apezetxeak 30.000 
ptekin hirugarrena. 
Diaiektoiogian berriz, 
Mikel Etxeberria eta 
Eneritz Arozenak ior- 
tu dute iehen saria ba- 
koitzak 50.000 pta. es- 
kuratuz.

Hau dena asko ba- 
da, piiotan ere txapei 
haundiak sartu dira he- 
rrian. Hii honen iean 
jokatu ziren Labriten 
Nafarroako afiziona- 
tuen txapeiketaren fi- 
naiak, eta bertan, Asier 
Oiaizoia, Goñi iagun

zueia, Aiestaran eta 
Satrustegiren aurrean 
nagusituzen. Juantxo 
Apezetxeak, berriz, 
manimanoko txapeia 
eskuratu zuen Sanz-en 
kontra.

Luis Mari Azur- 
mendi eta Jose Luis

Jribarrenek eraman zu- 
ten Umore Onako mus 
txapeiketaren iehen sa- 
riak, eta Antonio 
Zubeidia eta Juanito 
Eskuderok bigarrena. 
Trukeko txapeiketa ere 
joan den iarunbatean 
jokatzekoa zen.

Ilxura berria emalen ari zaio 
eliza inguruari
Asun Companys izango da idazkaria hilabete batzuetan

moJdatuko dute, kan- 
posantuaren sarrera be-

zaiaxe. Kanposan- 
tuaren atea berritu eta

Eliza
inguruak
itxura
berrituak
agertuko
dira
hemendik 
gutxira. 
Dagoeneko 
lanak hasiak 
dira
Arg.: Artxiboa

teiiatua egin diote sa- 
rrerari.

Idazkaritza
Asun Companys 

idazkari berria izango 
dugu hiiabete ba- 
tzuetan. EuskaJduna da 
eta ordutegi berria hau 
izango da: asteiehena 
eta osteguna 9etatik 
2etara, asteartea 9eta- 
tik 2etara eta 3etatik 
7etara.
Sokalira  

Sokatira taideak 
emaitza onak iortzen 
ari da. 640 kiJoko txa- 
peiketan bigarrena izan 
zen.
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Jubilatuen egoitzak kalefakzioa 
jartzeko laguntza jaso du
600.000 pezeta eman dizkio Nafarroako Gozernuak

N afaiToako Gober- 
nuko Ongizate eta 
Etxebizitza sailatik 
600.000 pezeta diru- 
laguntza luzatuko zaio 
Leitzako Jubilatuen 
Elkarteari bere egoi- 
tzako kalefakzioa ego- 
kitzeko.
Korrika

Nahiz eta korrika 
auiten Leitzatik ez iga- 
ro, eskolakoak kalera 
atera ziren euskararen 
akleko beren korrika 
propioaegiteko. Ilusio 
haundiaz aritu ziren 
aurreko asteetan pres- 
taketalanetan. Korrika 
bukatutakoan arra- 
tsaldekoa egin zuten.

Andres Perezek irabazi zuen Leitzako XVII. crossa senior maiian. 
Emakumetan, Maika Ariztegi nagusitu zen. Benjamin maiian Aiain 
Diaz eta Ainhoa Arrate izan ziren irabazieak. Aiebinetan Oinatz 
Bengoetxea eta Amaia Ruiz. Infantiietan igor Bereau eta Garbiñe 
Martiarena. Jubeniletan Jose Manuel Cestero eta beteranoetan Fc. 
Andres eta Esther Estefania. Aurten, iaz baino partaide gehiago izan 
dira.

*t* Idazkari 
berria
EugenioZelaia, 24 
urteko irund6rra da 
herriko sekretario 
berria. Dena den, 
lan deialdi honetan 
euskararen ezagu- 
tza nahitaezkobal- 
dintzaizanangatik, 
errekurtso bat da- 
gojarriaepaitegie- 
tan,deialdiaren ba- 
liogabetzea eska- 
tuz.

*> Zinea bukatu 
da
Aurtengozine den- 
boraldia 800.000 
ptakodefizitarekin 
bukatu da. Emaitza 
hau ikusirik, bali- 
teke datorren sa- 
soianzineiikeziza- 
tea.

Soroko Jose Miguel 
Zabaleta eta Pakita 
Garinek urrezko eztai- 
ak ospatu zituzten, 
apirilaren lean. 1945- 
eko apirilaren 4ean 
ezkonduak dira. Zo- 
rionak eta urte askoz.

t t ip i - t t a p a

3 . ̂ OO
2 0 . 0 0 0  Ouz/iunle.

Esteban
Vicente

Luis eta Lazaro laukideen aitad S M ' g c ,
r- •

Nere hortzetan itzaUko den 
azken antsia beste 

^batenetan loratuko det\ j 
lehen irria izanen da

niPIrTTAPAko
lahkideak
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Polikiroldegi ela piszinak zaintzeko 
lanposlua lekiakelara alera da
Hogeitabotzgarren urteurrenaren ospakizunekin segitzen dute 
Baztan ikastolan

JOSEBA IGARABIDE

Udalak, polikirol- 
degiko eta Lekaroz eta 
Elizondoko igerile- 
kuen zainketarako la- 
nen ezaugairiak eta be- 
te beharreko baldint- 
zak karrikaratu ditu. 
Kontratazioak lehia- 
keta bitartez eginen di- 
ra.
2 5 .
urteurrena

Baztango kultura 
aztergai izan da 
Baztango ikastolaren 
25. urteurrenaren os- 
pakizunetan. Apirilan 
Kultur Astea antolatu 
zuten. Apirilaren 6an, 
Baztango ahozko eta 
idatzizko hizkuntza eta 
batuari buruzko hitzal- 
dia. Lapitz eta Bruno 
Etxenike idazle baz- 
tandarretaz aritu zen 
Pello Salaburu eus-

Zozaiako jauregia sutan kiskaltzeak, suhiltzaileen gaueko zerbitzuari 
buruzko zer errana sortu du inguru honetan
kaltzaina. Biharamo- 
nean, ‘Baztango eus- 
kalkia musikan’ gaia 
jorratu zen. Hainbat 
ekitaldi prestatu dituzte 
honetaz gain, batez ere 
ttikiendako: bertso tai- 
lerra Egaña eta Peña-

garikanorekin, paper 
birziklatu tailerra, 
Zugarramurdira ibilal- 
dia, buruhaundi eta go- 
maespuma tailerra...

Euslcara
tekn ikaria

Baztango euskara 
teknikarien lanpostu- 
rako azterketa aitzine- 
ra doaz eta bortz ema- 
kume gelditzen dira 
postu bakarrerako. 
LeiTO hauek idaztera- 
koan azken proba egin

27 milioi eskuraluko dilu udalak 
zirkulazio zergaren bidez

Zirkulazio zergatik 
26.838.155 pezeta bil- 
tzeko asmoa du aurten 
udalak, azken udal 
errolda aztertu ondo- 
tik. Ibilgailuak dituz- 
tenek, maiatzaren 2ra 
arte izanen dute nor- 
beraren borondatez 
zerga ordaintzeko. 
Ondotik, luzapen bat 
izanen da ordaintzen

ez dutenendako, ekai- 
naren 30a arte. Tarte 
honetan ordaintzen du- 
tenek, ordea, %5 gehia- 
go ordaindu beharko 
dute.

Epe hau pasatuta 
oraindik ordaindu ez 
dutenak udalarekiko 
zordunak izanen dira 
eta apremio bidez or- 
daindu beharko dute.

Maiatzaren 2ra arteko epea izanen da 
zirkulazio zerga ordaintzeko

Lurrikara
Apirilaren 5ean, 
arratsaldeko 2,22e- 
tan lurrikara izan 
zen, nahiz eta baz- 
tandarrak kontura- 
tu ez. Nafarroako 
Gobernuak dioe- 
nez, Richter eska- 
lan 3,1 indarreko 
lurrikara izan zen 
eta epizentroa 
Lekaroz eta Elizon- 
do artean zuen. 
Irurilako 
Guraso elkarteak 
ikastarobatzukan- 
toIatuditu,haureta 
gazteen heziketan 
laguntzeko. 
Xotero Etxandi 
Espetxez aldatu eta 
Toledora eraman 
dute. Garzon epai- 
leak deklarazioa 
hartzeko zain dago 
oraindik.

*:* Udala - INEM
Udalak INEMen la- 
guntzaz hainbat lan 
eginen ditu Azpil- 
kueta, Almandoz, 
Arraiotz eta Leka- 
rotzen.

<* Arilzakungo
pistak abenduko 
euriteen ondotik 
izandakokalteaaz- 
tertueta moldatzea 
eskatu zaio Nafa- 
rroako Gobemuari.

OSTATU - JATETXEA
]aki Tipikoak • Etxeko Giroa 

Iturriotz Auzoa • ®  592043 • ORONOZ-MUGAIRI

f?A $K A IT Z
\  fontaneria 

G A ^  calefaccion

EEmpresa c o la b o ra d o ra  de

E ra  g u z ie ta k o  in s ta la zio a k : 
E tx e k o a k . in d u s tr ia ia k ...

Santiago 55 • Tfnoa: 581171 • ELIZONDO
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JosEBA IGARABIDE

Lerro hauek idazte- 
rakoan zerrendak guz- 
tiz osatu gabe badau- 
de ere bortz izanen di- 
ra segurenik aurkeztu- 
ko diren taldeak.

Union Baztanesa 
bemtze prozesuan sar- 
tu da eta zerrendabu- 
ru Felix Gonzalez iza- 
nen da. Eusko Alkarta- 
sunak zerrendaburua 
errepikatuko du, orain- 
go alkatea den Patxi 
Oiartzabal. Heiri Bata- 
sLinak kandidatura be- 
rrituko du eta ziurta- 
tzerik ez badago ere, 
Joxeinanuel Auzmen- 
di albaiteroaizanenda 
zen'endaburu eta Mikel 
Altzuart bigarren. 
PSOEk zerrenda era- 
baki gabe du, baina Pe- 
dro Perez Uriz izanen 
da buru, azken legeal- 
dian bezalaxe. Diru- 
dienez, Juanito Meoki 
iruritarrak ere zerren- 
da bat aurkeztuko du, 
orain lau urte bezala.

Kanpainan ez ba- 
gaude ere, kinielak 
martxan hasiak dira.

Udal hauteskundetarako 
zerrendak osatuxeak
Union Baztanesa eta Herri Batasunak 
zerrendabum berriak aurkeztuko dituzte

M ig e l  A r r o s a m e n a

GAZTE ERRATZUARRAK 
ORDENADOREA IZANEN 
DU ETXEAN

Migel Arrosamena 
Elizetxe, 14 urteko gazte 
erratzuarrak ordenadore 
bat izanen du etxean ezin- 
duei ZLizendutako ‘Ni- 
noska’ izeneko saria bere 
eskuetarajoan baita. Modu 
honetan, Elizondoko es- 
kolan hartzen dituen ikas- 
ketaketxean osatu ahal iza- 
nen ditu. Migelek burmuin 
paralisia du eta milioi bat 
pezeta balio duen ordena- 
dorearen bidez, komuni- 
katzeko eta ikasteko errez- 
tasun gehiago izanen omen 
du.

Elizondoko COFES zentrua martxan dago 
apirilaren 10etik aitzinera

ElizondokoCOFES administratzailea la- 
nean hasiak dira eta or- 
dua eskatzen ahal da 
580621 telefonoradei- 
tuz. Apirilaren 24tik 
aitzinera berriz, gine- 
kologoa eta erizaina 
ere lanean hasiko dira 
eta honela zerbitzu

zentrua, famili orien- 
tabide eta sexu he- 
ziketarako zentrua ale- 
gia, martxan da hila- 
ren lOetik aitzinera.

Oraindik kontsulta 
ematen hasi ez badira 
ere, edukatzailea eta

osoaeskeinikoda. Eri- 
zain lana beteko duen 
Ixabel Aleman amaiur- 
taixak adierazi duenez, 
“bertze zerbitzuen ar- 
tean haurdimaldi osoa, 
erdiketa ezik, zentru 
honetan kontrolatu  
ahal izanen da”.

*> Anizko 
frontoian
sarea paratzeak 
443 .160 pezeta 
gostako da. Herriko 
plazan zola berria 
paratzeko bertze 
441.641 pezetagas- 
tatuko dira.

*> 67.000  
pezetako dirula- 
guntza eman du 
udalakCarlosOrte- 
gak emandako ‘al- 
tzari errestaurazioa’ 
ikastaroalaguntze- 
ko.

*> Erralzuko 
kanpina
apirilaren 8an ire- 
ki zen, Aste Santu- 
ko oporretarako. 
Zortzi langile ari- 
tuko dira bertan 

*> Azpilkuelako 
elkartean bertso 
afaria izan zen api- 
rilaren 8an Gorro- 
txategi eta Agirre 
bertsolariekin.

Ixabel Aleman amaiur- 
tarra izanen da zen- 
truko erizaina

ELIZONDO 
Tel. 58 01 55

F O T Om^nñ
DONEZTEBE 

Tel. Fax. 45 08 25

Z kure  J a u n a r t z e  EGUN'EKO A r g a z k ia k  H obeirknak 
IZATEA N a HI Ba DUZU Z aTOZ FOTO MENARA

Foto M enan Egun  N abarmenak 
Ahaztezinak  Egiten  D itugu

PROFESIONALAK GARA 
Etor Zaitez Eta I kus Ezazu

ESKATU ORDUA

i m i
ZATOZ ETA IKUSI

Santiago 88, Tfnoa: 580939 
ELIZONDO

UDABERRIKO ARROPAK, TELAK, 
KONPLEMENTOAK, BiSUTEGIA...

Behar duzun guzia 
herritik mugitu gabe
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Mixel eta Jacoueline

Apirilaren 17anira- 
gan da 12. Euskal He- 
rriko Idazleen Biltza- 
rra. 160 idazle biltze- 
koak ziren, bakoitzak 
bere gisako eta bere 
heineko lekukotasuna 
ekaiTiz.

Aurtengoan anto- 
latzaileek hats beixi bat 
eman nahi izan diote 
ekitaldi huni eta Ipa- 
rraldeko folk rock tal- 
de batzuk (Txakun, 
Sustrai, Xabaltx, eta 
bertze batzuk...) par- 
te hartu dute eta be- 
raien lanak salgai izan 
dira. Horretaz gain, 
mahain inguruak ere 
izan dira eta egun oso- 
an Aita Donostiaren la- 
nen aurkezpena egin 
da. Gazteen Etxean,

XII. Euskal Herriko Idazleen Biltzarra 
Bazko aslelehenez iragan da
Euskal Herriko txapelketan laugarren serieko finala jokatu 
dute igande huntan Sarako Izarrakoak

katu baitute Pouillon 
(Landes) ekiparen aur- 
ka. Finalahortarathel- 
tzea oso zaila zegoen, 
egiaerran. Finalerdiak 
Castets ekiparen aur- 
ka egin ziren bi aita- 
detan; lehena jokatu 
eta saratarrek 14 ttan- 
tto gibel gelditzen zi- 
ren. Bigarrenean (api- 
rilaren 2an jokatuta- 
koa) Sarako basurde- 
ek beren indar guziak 
bota zituzten eta par- 
tido eder bat egin on- 
doren 23-3 irabazi zu- 
ten.
Kinto afaria

Afari hau Sarako 
Lastiry jatetxean egi- 
nen da apirilaren 22an, 
Zuganamurdi, Sara eta

40 bat saratar eta beratarrek Senpere inguruan egin zituzten beren 
kilometrak Korrikan

arratsaldeko 5etan kan- 
taldi bat iragan da, 
Beñat Axiari, Maite 
Idirin eta Imanol be- 
zalako kantariak ber- 
tan izan direlarik. 
Idazleez gain, noski,

jende andana izan da 
kari hontarat hurbildu 
dena eta Bazko astele- 
hen goxo baten pasa- 
tzeko parada ukan du- 
te. Ez dute segur urri- 
kirik izanen.

Rugbya
Euskal Herriko txa- 

pelketan 4. serie dei- 
tzen den mailan ari di- 
ra, eta hein gorenean 
ailegatzen dira, Pazkoz 
(apirilak I6)finaIajo-

Urdazubiko gazteen 
artean. Dei egina da 
1967 eta 1972 artean 
jaioak diren guztieri. 
Ongi pasa!

ERRATZU
K IN D E G IA

© 4 5 3 1 6 8 - E R R A T Z U

T IB U R C IO  G O IEN ETX E  ETXEBERE
1

'V'

Zurich Aseguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza aseguruak

Lan aholkularitza
• Nom ina eta Aseguru Sozialak

A h o lkularitza  fiskala
• Errenta Deklarazioak, IV A ...

Inm obiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua

Gestoria
• Ibilgailuen transferenaiak, gidatzeko karnetaren 

berriaea eta edozein gisako gestioak

A R M U A
J a te tx e a

Zugarramurdiko karretera 3. Km 
Tfnoa,: 59 91 31 - URDAZUBI

Kanpaina berri honetan, 
eskeintzen dizkizugun oroigarrien 

artean baduzu non aukeratu.
H a r tu  o r d u a :  

ELIZONDO  ̂580491 
DONEZTEBE ® 450364

EGUN HAUNDIBATERAKO 
OROIGARRIONBAT
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Alizia O L A IZ O L A

Apirilaren lehene- 
an, larunbat arratsean 
egin ziren Indianoa- 
baitako hamekagarren 
mus txapelketaren az- 
ken partidak. Txapel- 
dunak, Domingo Bor- 
da eta Angel Arozare- 
na geratu ziren. Erran 
behar da Domingok 
suerte ona eramaki 
duela azken urteotako 
mus txapelketetan, 
zonzigarrena, hamar- 
garrena, hamekaga- 
rrena eta bertze zen- 
bait gehiago berak ira- 
bazi baititu. Zorionak 
eta segi horrela.

Bigarren postuan 
Patxi Sansiñena eta 
Jaime Larralde geldi-

Hamekagarren mus txapelketa 
bukatu berria da
Angel Arozarena eta Domingo Borda izan dira txapeldunak eta 
Patxi Sansiñena eta Jaime Larralde txapeldunordeak

Angei Arozarena eta Domingo Borda txapeldunak XI. mus txapelketan. Txapeldunak eta 
txapeldunordeak, Patxi Sansiñena eta Jaime Larralde

tu ziren. Ondotik afa- 
ria leku berean eta dan- 
tzaldia Modestorekin 
izan zen. Giro polita 
izan zuten, txapelke- 
tako nerbioak atzendu 
zituztenean.

Itziar G alarreg i, eskolako garraio laria
Zugarramurdi eta 

Urdazubiko eskolako 
garraioa Zugarra- 
murdikoak utziz gero 
Baztanesakegitendu.

Lan hau orain hemen- 
go neska batek egiten 
du, Itziar Galarregik. 
Martxoaren 27an ha- 
si zen txofer autobu-

sarekin eskolako ga- 
rraioa egiten. Erran 
behar da ederki molda- 
tzen dela autobus koz- 
kor horrekin.

Burdina edo Ixalarra billzeko 
zerbitzua martxan ezarri da
Hilabeteko lehendabiziko asteazken goizetan kontenedore 
ondoan utzi beharko dira zabor hauek

Koro eta Margari

Orain arte herrian 
ez zegoen burdin edo 
txatarra biltzeko zer- 
bitzurik, eta bakoitzak 
ahal zuena egiten zuen 
beren hauekin. Nor- 
malki, Meoki izaten 
zen, partikularki abi- 
satuz haien eske pa- 
satzen zena.

Bainan apiriletik 
aintzina udalak bere 
kargu hartu du zerbi- 
tzu hau eskeintzea eta

Zurezko, plastlkoz- 
ko eta bertze ma- 
terlaletako honda- 
klnak ez dlra bur- 
dlnezko txararra- 
rekln batera blldu- 
ko.

hemendik aintzina hi- 
labetearen lehendabi- 
ziko asteazken goize- 
tan kontenedore on- 
doan utzi beharko di- 
ra zabor hauek, arra- 
tsaldean pasatuko bai- 
tira biltzera. Espreski 
jakinaraztendaburdin 
edo txatarrarako tres- 
neriak izan behar du- 
tela eta ezin izanen di- 
rela zurezko, plasti- 
kozko edo bertze ha- 
lako materiale desber- 
dinik atera.
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JAIQTZAK
Jorge Azkarate Morales eta Sara 
Elizondo Gelbentzu, Elizondokoak, 
martxoaren 25ean.
Manuel Intziarte Irureta eta M“ 
Teresa A riztegi Etxepeteleku, 
Oronoz eta Iturengoa, martxoaren 31 n. 
Jesus Serafin Dendarieta Lucas eta 
M“ Isabel Elizaintzin Vicente, Erratzu 
eta Iruritakoa, apirilaren lean. 
Bixente Iriarte Agirre eta M“ Pilar 
Altzugarai Larralde, Narbarte eta 
Lesakakoa, apirilaren lean.

Jon Mikelarena Subizar, Legasakoa, 
martxoaren 28an.
Maria Telletxea Apeztegia, Donez- 
tebekoa, martxoaren 17an.
Eric Libier, Sarakoa, martxoaren 
20an.
May-Lie Mendi, Sarakoa, martxoa- 
ren 2an.
Joseba Anton Inda Elizegi, Erra- 
tzukoa, martxoaren 18an.
Jaione Mitxelena Arizaleta, Lekaroz- 
koa, martxoaren I8an.
Iratxe Saitua Etxeberria, Elizon- 
dokoa, martxoaren 29an.
Oinatz Jauntsaras Erkizia, Iruri- 
takoa, martxoaren 28an.
Izaskun Oskoz Mazizior, Lesakakoa, 
martxoaren 24an.
Manex Ormazabal Arregi, Zubie- 
takoa, martxoaren 23an.
Garbiñe Olazar Bazterrika, Elgo- 
rriagakoa, otsailaren 2an.
Jul en Suar e z  A n t x o r d o k i ,  
Igantzikoa, otsailaren 17an.

K IR O M A S A IA
Iñ a k i R a z q u in

KIROL MASAIA

IHAR LASAITZEA
BIZI MASAIA

- Besoa - Belauna
- Ukalondoa - Zurmloa

Kaderak
Ziatika eta sasi-ziatika

txarrean

TERAPEUTA DIPLOMATUA 
Kontsulta leku zentrikoan 
(Urdanibia Plaza ondoan)

Larretxipi 17 Behea -  IRUN Tel: 943-63 34 81 
Ordutegia: Astelehenetik ortziralera 16.00tik 20.00ra 
Larunbatetan lO.OOtik 14.00ra r.p.s.: 199/94

Eulogio Inbuluzketa Galindo, Do-
neztebekoa, otsailaren 27an, 68 urte. 
Martxelo Desaegher, Sarakoa, mar- 
txoaren 25ean, 62 urte.
Andre Larroude, Sarakoa, martxo- 
aren 20an, 77 urte.
Antonio Garcia Grande, Elizondon, 
martxoaren 23an, 64 urte.
Miguel Jose Bajo Montilla, Elizon- 
dokoa, martxoaren 25ean, 47 urte. 
Antonio Astiz Iribarren, Elizon- 
dokoa, apirilaren 4an, 59 urte. 
Miguel Otxotorena Burges, Oronoz- 
koa, apirilaren 4an, 85 urte.
Lino Aranburu Olaizola, Ezkurra- 
koa, martxoaren 24an, 88 urte.
M“ Jesus Santesteban Santesteban, 
Zubietakoa, apirilaren 3an, 63 urte.

29^1^20^
>1 B

ttipi-ttapa
Ardoak • likorrak • S. ÔO ^.artfUdedout,

freskagarriak 2 0 .0 0 0  OuUicinle-
Santiago 56, Tfnoa: 45 32 66 • ELIZONDO

Familiakoren bat edo 
lagunen bat hiltzen bazaizu 

ttip i-ttapak
eskelak, urteurrenak edo 
esker onak agertzeko toki

Esker Onak bat eskeintzen dizu.

Urtemugak Deitu gure telefonora:

Eskelak ©63 I I  88
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HONTAZ ETA HARTAZ

fELEFONOAK

©
..088/061

SOS Nafarroa eta
Urgentziak...............
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 ilz..................... 450242/450805
DYA
Lesaka
(Larrialdiak)........... (943) 464622
Donezlebe
(Larriaidiak)......................... 171717
FUNERARIA
Doneztebe........................... 637404
Elizondo............................... 580924
Lesaka...................................637404
Suhiltzaileak
Oronoz-Mugairi................. 592255
Garraioak
Bidasotarra.......................... 631150
Baztanesa........................... 580129
Leitzaran...............................515018
Aberiak:
Iberduero.........  450335/450336

Hasiak dira harra- 
patzen sasoi ho- 
netako lehenbizi- 
ko izokiak Endar- 
latsa parean. Ar- 
gazkian ageri den 
hau, 6,100 kilo- 
koa, martxoaren 
31n harrapatu 
zuen Azpeitian bi- 
zi den Jose Manu- 
el Asiainek eta 
Iruñeko ‘Hartza’ 
jatetxera saldu 
zuen 85.400 peze- 
tatan (14.000 pe- 
zeta kiloa, 560 
libera inguru).
Sasoi honetako 
lehenbiziko izo- 
kia, halere, Do- 
neztebeko Miguel 
Ibarrolak arran- 
tzatu zuen. Iba- 
rrolak harrapatu- 
takoak 4,550 kilo 
pisatu zituen, eta 
lagun batzuri opa- 
ritzeko gorde 
zuen. Martxoaren 
31 n, bertzalde, Bidasoako Izokiari buruzko dokumentala erakutsi zen 
Berako Kultur Etxean. Pelikula Nafarroako Gobernuko Javier del Cas- 
tillo kontseilariak aurkeztu zuen eta jende ugari agertu zen emanaldira.

I  ■  a  ■  ■  ■

Oronozko
suhillzaileen
Parkeak
errekurlso
guHiegi dilu
gauez

Apirilaren hasie- 
ran Zozaian erretako 
etxeak, haserre bizian 
jarri ditu Oronoz- 
Mugairi eta Baztango 
jendea.

Ageri denez, gaue- 
ko lOetatik aitzinera 
bakarrikbi suhiltzai- 
le egoten dira Oro- 
noz-Mugairiko Par- 
kean, eta jendeak dio- 
enez, 'horrela ezin da 
siite bat gertatzen de- 
nean beliar bezala 
atenditu

Zozaia Oronoztik 
hiru kilometrotara da- 
go, eta Zozaiarrek 
diotenez, sutea ger- 
tatu zen gauean ‘35 
minutii ’ behar izan 
zituzten Zozaiaraino 
ailegatzeko, eta ba- 
karrik bi suhiltzaile 
zirenez, 'ez. ziren  
nahikoak halako su- 
tearen kontra behar 
hezala jokatzeko ’. 
Gainerako suhiltzai- 
leak Iruñeko Parketik 
etorri behar izan zu- 
ten,etabidean ‘kasik 
ordii hat pasatzen da, 
eta ordii batez, baz- 
ter giiziak kixkaitze- 
ko denhora einaten 
dn’.

G i l t z a r e n  b i l a
I e h i

Izen-Deiturak..
Helbidea.........
Herria............. . Tfnoa:.
Giltza............orrialdeaii dago. Zehazki. zeiii tokilaid.

Kupoi hau moztu eta Bera, Doneztebe, Leitza edo Lesakako 
Euskadiko KuTXAren sukurtsaletan utzi lehenbailehen.

liHIAKETA HONEN OINARRIAK 151. ALEKO AZKEN ORRIALDEAN AGERTU ZIREN

Aldi honetako jatetxeak Almandozko L
BEOLA eta BERAKO ANSONEA CA)A LABORAL

EUSKADIKO KUTXA

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

XVI. Baztan-Errekako laxoa Ixapelketa 
apirilaren 9an hasi da
Aurtengoan bederatzi taldek parte hartuko dute, zazpi herrietako ordezkariekin eta 
bertze biak herri bat baino gehiagoko pilotariekin

Apirilaren 9an hasi 
zen Baztan-Malerre- 
kako laxoa txapelketa- 
ren XVI edizioa, aur- 
tengoan bederatzi tal- 
deren partehartzea iza- 
nen duena.

Zazpi taldek herrie- 
Jako ordezkariak iza- 
nen dira (Arraioz, Iru- 
rita, Doneztebeko hiru 
talde eta Oitzko bi) eta 
bertze bi talde herri bat 
baino gehiagoko pilota- 
riak bilduko ditu (Erre- 
ka taldeak, Donamaria 
eta Doneztebekoak eta 
Zubigorri taldeak, 
Arraioz eta Iruritako- 
ak). Errekakoak Do- 
neztebeko plazan jo- 
katuko dituzte etxeko 
partiduak eta Zubigo- 
rrikoak berriz, Arraioz- 
ko plazan.

Txapelketa aitzine- 
tik zenbait partidu an- 
tolatu dira,pilotariak 
forma onena hartzeko 
intentzioz.

Laxoa  e lka rte a k  p re n ts a u rre k o a n  a u rk e z tu  zuen aurteng(9  Laxoa  
txapelketa Argazkia: KARMELE

F in a la  p la z a
NEUTRALEAN

Taldeak bi multzo- 
tan banatu dira eta ha- 
sieran liga modura jo- 
katuko da. Multzo ba- 
koitzeko lehen bi sail- 
katuak finalerdiak jo- 
katuko dituzte bi par-

tidutara eta finala ekai- 
naren 25erako iraga- 
rritadago. Finaleanere 
berrikuntza izanen da 
aurten, plaza neutrala 
izanen baita, finalera 
iristen diren bi taldeak 
heiri berekoak ez ba- 
dira, behinipein.

B er tze
TXAPELKETAK

Laxoa denboraldia 
Baztan-Errekako txa- 
pelketarekin hasiko ba- 
da ere, ez da txapelke- 
ta bakarra izanen. La- 
xoa elkarteak prentsau- 
rrekoan jakinarazi zue-

nez, “abuztii eta irai- 
lean konpetizioa iza- 
nen da beniro, Kopa 
txapelketa jokatiiko  
baita kanporaketa sis- 
temaren bidez”- Udan 
zehar, infantil eta ju- 
benil mailako txapel- 
ketak jokatuko dira.

Gaztetxoen txapel- 
keta hauek laxoa man- 
tentzeko oinarrizkoak 
badira ere, antolatzai- 
leek aski ongi dakite 
etorkizun haundiena 
duten pilotariek erre- 
montera pasatuko di- 
rela, azken urteetan 
eertatu den bezala.
Hurrengo partiduak

95-IV-23
Doneztebe C - Doneztebe B 
Doneztebe A - Arraioz 
O iu  A - Oitz B 
Zubigorri - Erreka

95-IV-29 edo 30
Oitz B - Erreka 
Irurita - Oitz A

Tiburcio ARRAZTOA, Laxoo elkartekoa: 
«Laxoa manlendu eta herri arteko harremanak 

hobetzea dira gure helburu nagusiak»
Gure helburua laxoa 

kontserbatzea da, hau 
da, mantendu eta bul- 
tzatu, pixkanaka lehen 
jokatzen ziren plazeta- 
rabueltatzeko. Honetaz 
gain, herrien arteko ha- 
rremanak hobetu nahi 
dira. Plazetan jokatze- 
an ez da sarrerik or- 
daintzen.

T xapelketak dira la- 
xoa salbatu behar du- 
tenak. Ez du aunitze- 
rako balio erakustal- 
diak egitea, Gipuzkoan, 
Iparraldean edo mun- 
duko pilota txapelke-

taren inguruan izanik 
ere, txapelketak bultza- 
tzen ez badira. Txapel- 
ketak baitira, azken fi- 
nean, pilotaria egiten 
dutenak eta publikoa

erakartzen dutenak.
Pilotan ez dago ho- 

nelako ikuskizunik: 
Angelusa errezatu on- 
dotik (gure jokutik har- 
tutako ohitura hau ere), 
laxoa txapelketa bat; 
plaza jendez gainezka 
eta profesionalak ez di- 
ren zortzi pilotari au- 
rrez aurre, norbere he- 
rriko ohorea defendi- 
tuz. Laxoa zaharra bizi- 
rik dago ordaindik eta 
azken urteetan eginda- 
koa garrantzitsua da. 
Bainan galdera hau da: 
Noiz arte iraunen du?

Hamabostaldiko';
J o k a l d i a k

Laxoa Elkartea
Azken urteetan laxoa 
bezalako altxor bat 
mantentzeko saiakera 
izugaiTia egiten ari di- 
ra. Aurtengoan hama- 
seigarren edizioa an- 
tolatu dute eta bedera- 
tzi taldek parte hartu- 
ko dute Baztan-Erre- 
kako t.xapelketan. 
Animo bada!

Juan Telletxea
Doneztebeko aizkolaria. 
Arria V. kontrario go- 
gorregia izan zen Juan 
Telletxea aizkolari do- 
neztebarrarentzat eta 
herrian aritu arren ezin 
izan zion aurre egin. 
Hurrengorako hobeki 
prestatu beharko da, 
minutu t'erdi galdu 
baitzuen azkenean.
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'UBLZ A tA

Bigarren saioan hobetu zuen errekorra Mikel Saralegik D.Noticias

no ailegcitzea haita” .
Errekorra egitea ez 

zela errexa izan onar- 
tu zuen. “Lehenbiziko

saioan hiits egin onclo- zen eta clena einan be- 
tikhonclatuxamargel- harra zegoen”. Esan
clitu nciiz, bainan bes- eta egin, bigarrenean 
te ciLikera bat geiditzen altxatu baitzuen harria.

Mikel Saralegik 321 kiloko harria 
bizkar gainera altxalu zuen
Lehenbiziko saialdian huts egin bazuen ere, bigarrenean errekor berria ezarri zuen 
eta asteburu honetan kilo bat gehiago altxatzeko intentzioa zuen

Mikel Saralegik 
munduko marka berri 
bat ezarri zuen mar- 
txoaren 25ean Antzuo- 
lan 321 kiloko harri- 
tzaiTa bizkar gainean 
berdindu zuenean. Au- 
rreko errekorra egin 
zuenetik ia bi urte pa- 
sa zirenean bertze kilo 
bat altxatzea lortu zuen.
Halere ez zen lan erre- 
xaizan leitzarrarentzat, 
lehenbiziko saialdian 
huts egin ondotik bi- 
garrenean goratu bai- 
tzuen. Hau idazterako 
orduan, 322 kilokoa al- 
txatzeko saioaegin be- 
har zuen Saralegik 
Anoetan. Izan ere, Mi- 
kelek adierazten zuen 
bezala “punttu onci har- 
tu cludanez aprobe- 
txatzen saiatu hehar 
naiz. Ahcd den bezaki 
aurrera segitu heharra 
clago, zailena honercu-

Perurenak ezin
Iñaki Perurenak 
ezin izan zuen 268 
kiloko harri zilin- 
drikoa esku baka- 
rrarekin altxatu. 
Iñakik erran zuenez, 
“gerrian balantza 
egin dit eta ezin izan 
ciut” . Joxe Bikon- 
doa legasarrak al- 
diz, 10,70 metroko 
alturan moztu zuen 
54 ontzako enbon'a, 
errekorra ezarriz. 
Telielxeak 
apostua galdu 
Xabier Orbegozo, 
‘Arria V.ak’ minu- 
tu bat eta34segun- 
duko aldea atera 
zion Juan Telletxea 
doneztebarrari Do- 
nezteben egindako 
aizkol apostuan.

Nafarroako ikastola  
arteko IX. Crossa 
Elizondon burutu zen

1.500 lagun inguruk, 
korrikalari, guraso eta 
irakasleak kontuan har- 
tuz, bildu ziren Elizon- 
don ‘Euskarazbizi, ko- 
rrika egiten’ lemape- 
an Nafarroako ikasto- 
la arteko IX. Crossean 
parte hartzeko asmoz.

Laugarren mailatik 
goitiko bortzehun bat 
korrikalarik parte har- 
tu zuten laisterketetan. 
Eskualdeko ordezka- 
riei dagokienez, hiru 
garaipen, bigarren pos- 
tu bat eta hiru hiruga- 
rren postu lortu zituz- 
ten. Honela, 4. maila-

ko nesken artean Bera- 
ko Labiaga ikastolako 
Olaia Olveira izan zen 
irabazlea. Maila bere- 
ko mutilen artean Baz- 
tan ikastolako Urki Mu- 
narriz izan zen bizko- 
rrena.

Bortzgarren maila- 
ko nesken mailan La- 
biaga ikastolako Vane- 
ssa San Juan iritsi zen 
lehenik helmugara. 
Maila bereko mutile- 
tan, Baztan ikastolako 
Unai Arraztoa izan zen 
garaile.

Seigarren mailako 
nesken artean hiruga-

Neska-mutiko aunitzek parte hartu zuten laisterkaldietan Arg;; ONDIKOL

rren postua eskuratu koenarteanikastolabe- lako nesken artean Baz- 
zuenBaztanikastolako reko Txomin Petriko- tan ikastolako Lorea 
IratxeGarmendiak,zaz- renak egin zuen beza- Azkaratebigarrenaizan 
pigarrenmailakomuti- laxe.Zortzigarrenmai- zen.
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

%

AGENDA PRAKTIKQA

■ERREZETA

E L IZ O N D O

I Apirilaren 3tik 
28ra Arizkunenea 
Kultur etxean 'Detritus' 
izeneko margo erakus- 
keta Zetafik 9etara. mi

D O N E Z T E B E

I  Apirilaren 21ean
gaueko 1 Oetan, 
Ekaitza tabernan, 
Beltzez.

I  Apirilaren 23an
arrateko 7,30etan, 
Ekaitza tabernan, 
Anje Duhalde.

t Apiriiaren 28an
gaueko lOetan, 
Ekaitza tabernan, 
Nahita Nahiez.

I  Apirilaren 30ean
arrateko 7,30etan, 
Ekaitza tabernan, 
Txomin Artola.

1
"■M.

Osagaiak
• 4 amuarrain • 8 urdaiazpiko 
xerra • arrauHze bat • 200 gr. 
gurin • iimoi baten zukua • 
perrexila • ogirina •

Prestatzeko
manera
Lehenik amuarrainak ongi gar- 
bitu. Gatza eman eta irin eta 
arraultzean pasatu.

ZERRIKIA
• Zerrikumea (20 kilokoo): 
7.700 pzta.
• Zerri gizena (95-100): 175 
pzto/kilo
• Zerramak; 135-140 pz- 
to./kilo bizirik.

•> BEHIKIA
• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pzta/kg. Kanal
Extra......................... 600
1 .koa......................... 570
2.koa......................... 550

Zartagi batean ur- 
daiazpikoxerrak oiio- 
tan prixitzenjarrikodi- 
tugu. Gero, olio ho- 
rretan bertan prixitu- 
ko ditugu amuarrai- 
nak.
Bertze ontzi batean, meuniere 
saltsa prestatuko dugu. 
Horretarako gurina, limoia eta 
perrexila berotzen jarriko ditu- 
gu.

BASERRIA

• Urruxak: Pzta/kg. Kanal
Extra........................ 610
1. koa.......................570
2. koa..............   540
Oharra: Prezio hauek 300-340 
Kg. kanalean dauzkaten idixko 
eta 200-250 kg. dituzten urru- 
xentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak): 
Nabarrak: urruxak 23.000 eta 
idixkoak 37.000 Pzta. 
Mestizoak: urruxak 42.000 eta 
idixkoak 50.000 Pzta.
Behi zaharrak;
Behi nabargizena: 420 Pzta./ 
Kg. Kanal. Behi gorri ona: 480 
Pzta./Kg. Kanal.

D a t u  It u r r ia k : EHNE,
ZUBIRIA M INDEGIAK...

Fernando
ELGORRIAGA
'Euskalduna'
Jatetxekoa
•BERA»

Saltsa hori loditu denean, amua- 
rrainei gainetik botako diegu, 
eta serbitzerakoan, urdaiazpi- 
ko xerrak jarriko ditugu lagun- 
garri gisa.
On dagizuela.

FRUTONDOAK
Hiru urteko landare bakoitza

• Bertako sagarTondoa 950
• Udareondoa 950jozta.
• Gereziondoa 1.050 pzta.
• Aranondoa 1.050 pzta.
• Muxika 870 pzta.

BARAZKIAK

•Pipertxorizerozientoa 800. 
» Piper morro zientoa 800.
»Piperminak zientoa 600.

k o x k o n t a
Sagardotegid' ^

evteden̂ <t4- 
ê cte4<x

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

ttipi-ttapa
6 . 0 0 0  ^axificclceUut 

2 0 .0 0 0  O tei/iunle
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AGENDA PRAKTIKOA %

E r r e n t a

A i t o r p e n a  1 9 9 4

Apirilaren 21ean zabaldu- 
ko da 1995eko Errenta 
Aitorpena egiteko epea, eta 
ekainaren 20a bitarte zaba- 
lik izanen da (aurreko ur- 
teetan baino 10 egun gu- 
ttiago, beraz).
Aitorpena zerga honen pe- 
an dauden errentak lortzen 
dituzten pertsona guztiek 
egin behar dute.
No r k  ez du eg in  beh ar?  
Ez dute deklaratzeko be- 
harrik familia osatzen ez 
duten subjetu pasiboek eta 
familia osatu arren, urteko
milioi bat baino guttiago-
ko soldata gordina dutenek, 
eta eraberean, norberaren 
patrimonioaren haunditze 
gordinaurteko 250.000 pe- 
zetara ailegatzen ez dene- 
an.
Pentsioen kasuan edo ai- 
torpen bateratuaren kasuan,
1.200.000 pezetatan izanen 
da muga.
Profesional edo enpresarien 
kasuan, salmentak 2 milioi 
terdi pezetatik pasatzen ez 
badira ez dute deklaratze- 
ko beharrik edo patrimo- 
nioaren haunditze gordina
25.000 pezetara ailegatzen 
ez denean.

JA K IN  B EH A R R EK O A

Etxean bizi diren seme aiaba bakoitzengatik badago 
desgrabatzeko aukera

K enkari mota
ARRUNTENAK
Etxean bizi den seme-ala- 
ba bakoitzarengatik, baita 
aitortzailearem etxean bizi 
diren guraso edo aitatxi- 
amatxiengatik. Bertze ohi- 
ko kenkariak, gaixotasun 
gastuengatik egiten dena 
edo etxebizitza erosi edo

Apirilaren 21ean 
zabalduko da 1995eko 

Errenta Aitorpena 
egiteko epea eta 

ekainaren 20a bitarte 
zabalik izanen da.

moldatzeagatik izaten dira, 
baita sendagile pribatuen 
(optika, dentista...) kon- 
tsulta eta bertze gastuak. 
Ezk o n d u a  eg o n ez  g er o ,
ELKARREKIN EDO 
BANANDUA?
Separatuta ez dauden se- 
nar-emazteek elkarrekin ai- 
torpen bakarra egin deza- 
kete edo bertzenaz, bakoi- 
tzak bereaegin aitorpen ba- 
nanduen bidez. Kasu kon- 
kretuen arabera bat edo ber- 
tzea egitea komeniko da eta 
ezin da arau orokorra eman. 
Kutxa ezberdinetan infor- 
mazioa eskatu eta horren 
berri emanen dizute.

Felix SOLA  
Caja Rural-ekoa

A R T E K A R I

T A L D E A
ARTEKARITZA E K O N O M IK O  ETA ^ B O R A IA  ^
L E S A K A :
• Egunero, arratsaldeko 4,30etatik Setara.
• Asteazkenetan, goizeko lOetatik aitzinera ere bai. 
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04

IR U N E A :
• Buiego 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

A G E N D A
EGUNEZ
EGUN

IKASTAROAK
D O N E Z T E B E

I  Apirilaren 24an
astelehena, arratseko 
Setan, 'Baratzagintza " 
Bioiogikoa'ri buruzko 
ikastarorako bilera 
AAalerrekako 
Euskaltegian.

BERTSO SAIOA
BERA

I  Maialzaren 7an
arratsaldeko 5etan, 
Kuitur Eb<ean 
AAaddalen Lujanbio, 
estitxu Arozeno, 
Peñagarikano, Egaña, 
Elizagoien eta jon 
Sarasua arituko'dira. 
Gai jartzailea Mikel 
Taberna.

rTTTTnn^
BO TIK AK

I  Apiriaren 24tik 
SOera Bera,
Sunbilla, Elizondo 
(Lezaun) eta Goizueta. 
I  Maialzaren 1 etik 
7ra Ebcalar, Ituren, ■ 
Elizondo (Iturralde), 
Leitza eta Goizueta.
I  Maiatzaren 8tik 
14ra Arantza 
Narbarte, Elizondo 
(Lezaun), Urdazubi eta 
Goizueta.
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ZURE IRAGARKIAK HEMEN AGERTZEKO DEITU f9> 48 - 63 11 88 ©ra

E T X E B I Z I T Z A K

LESAKA. Pisu bat aloka- 
tunahidut. 3  (943) 556427.
BERA. 23 m'kobajera sal- 
ga i I tz e a  k a rr ik a n . ^
630272._______________
B A Z T A N -B ID A S O A . 
40.000-60.000 m'kolurere- 
mua erosiko nuke anima- 
liendako ura duena. 
943-464632 (Koldo). 
LESAKA. Bikote bat pisu 
edo etxe baten bila dabil. 
■s 631222 (arratsaldeko
5etatik Betara)._________
Baserria edo borda erosi- 
ko nuke Baztan, Bidasoa 
edo Malerrekan. s  229725. 
BAZTAN- MALERREKA. 
etxe baterosinahidugu.® 
580491 (Miguel-Arantxa). 
IRURITA. Pisua alokatzen 
da, garaje eta ganbarare- 
kin. ® 144830.
BERA. Pisua salgai he- 
rria re n  e rd i a ldean . ®
631035._______________
BERA. 90 m=ko pisua eta 
t r a s te ro a  s a lg a i.  
Kanttonberri karrikan da- 
go. 630220.

D E N E T A R IK L A N A

Kartelak, Buzoiratzeko pa- 
perak, Bisita txartelak, 
FakturaTalonarioak...egi- 
ten ditugu. Merke eta az- 
kar. S631188. Bulegoor- 
duetan.

K la s e  p a r t lk u la r r a k
Iruritan. Euskara, mate- 
matika,fisika,kimika,elek- 
trizitatea, elektronika eta 
solfeoa. •s 452188 (M. 
Urtasun).

10 konpakto desagertu di- 
ra Eztegara pilotalekutik. 
Aurkitudituenakdeideza- 
lla s  630623ra.

Irakas le  tituluduna eta 
EGArekin urte osoan Beran 
eta Lesakan klase parti- 
kularrak emateko prest.

Belarra Igotzeko karro au- 
tokargadorea salgai, arras 
gutti erabilia. ® 451504.

Euskera, OHO, frantsesa, 
REM...®630182-637839 
(Klarisa).
Enpresarltza bukatu duen

I B I L G A I L U A K neska batek klase parti- 
kularrak emango lituzke 
Oronoz-Mugairin. Matema- 
tika, informatika (ordena- 
dorearekin), etabar... ® 
592253 (Itziar).

Caglva Trail motoa, NA- 
V matrikuladuna eta 125 
z.k.koasalgai.Prezioazhi- 
tzegin dezakegu. 637948 
(Beñardo).

A G U R R A K

A Z I E N D A K

Peklnes arrazako zazpi 
zakurkume salgai, bi hila- 
betekoak. ® 631218.

Arraiozko Aitzibereri zo- 
rionak zure 10. urtebete- 
tzeagatik (apirilaren 4an). 
Bere aita, ama eta anaia 
Mikelen partez. 
Z o r io n a k  Berako Jon 
Urrozeri zure 14. urtebe- 
tetzean. Zure gelako la- 
gunen partez.

Zelatzeko behorra (mon- 
turakoa) salgai, lau urte- 
koa. ^  637270 (lesaka).

Berako neska-mutilen par- 
tez Cordelia eta Buztana 
oso ergelak direla______
Sergio eta Patrizia ate- 
ratzea nahidugu.Garaile. 
Nere ametsetako pottoko 
m a itagarrienari. Muxu 
haundi bat zuk dakizuna-
ren partez.____________
BidaneetalmanoLBerriz 
ateratzea nahi dugu. 
Lesakako Jose Manuel 
A.ri: nahiz eta 24. urtebe- 
tetzea pasatua duzun, zu- 
taz oroitzen gara eta zure 
lagunak garenez, oparie- 
kin kontu haundia izatea 
a h o lk a tz e n  d iz u g u . 
R.A.P.A.O.____________
Etxalarko Nekane R.ri.: 
nahiz eta zure 20. urtebe- 
tetzea pasatua den, zo- 
riondu nahi zaitugu. Ongi
garbitu._______________
Lesakako Patxi O.ri. zure 
22. urtebetetzea denez, zu- 
rekonturakafebatzukhar- 
tzea espero dugu. Ona al 
zegoen asteleheneko go- 
saria? E.L.A.U.S.
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Paketeak eta dokumentuak 
tridattzeko m t̂durik azkarrena

• GARRAIO URGENTEA: Estatu 
guztian goizeko 1 Oak baino lehen 
entregatuko dugu.

• 24 ORDUKO ZERBITZUA:
Arratsaldeko 6ak arte entregatuko 
dugu.

ZERBITZU GARANTIZATUA

Martin U rrutia  Etorbidea z/g 
O R O N O Z -M U G A IR I 

Tfnoa eta- Faxa: 592179


