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E u s k o  A l k a r t a s u n a ,  

m e n d i a l d e a r e n  i n d a r r a

Nafarroaren mendialdeak, bere bizilagun, bere herri eta 
bailarek erantzunkizunez lan eginen duen ordezkaritza bat 
behar dute, zuzen eta indartsu.
Gure sustrai eta izateko maneran txertatua dagoen alderdi 
politiko bat, gure euskal kultura zaindu eta bultzatuko duena. 
Eta aldiberean, aktiboki lan eginen duena gure nekazal 
sektorea aitzinera ateratzeko, gure eskualdean hain 
inportantea dena; gure adinekoentzat erresidentziak lortzeko 
eta ARKUPEAK elkartearentzat laguntza gehiago; industria 
garatzeko, Alkaiagako Industrialdea bultzatuko duena EAko 
talde parlamentarioak egin duen bezala; plangintza sozio- 
ekonomikoaren alde, CEDERNA-GARALUR bultzatuko duena, 
zeinetan EAko hautagai kualifikatuak aktiboki parte hartu 
duten, Jose Maria Aierdiren lehendakaritza barne dela.
Inork ez du EAk haina egin mendialdearengatik, eta penagarria 
da bertze alderdi politikoak gure zonaldean dituzten botoen 
indarraz baliatzea, gero, Nafarroako bertze eskualdeei begira 

lan egiteko.
Zure laguntzarekin eta Eusko Alkartasunari botoa emanez
mendialdearen indarra nabarmenduko dugu. e u s k o  a lk a r t a s u n a

R e s p o n s a b i l i d a d



E i lU t m i lM i l l l

D A T U A K .

❖  Xabier 
Zubieta 21 
urteko 
mendizale 
beratarra da. 
Lanbidez 
igeltseroa da.

❖  Ttikitan 
aitarekin joaten 
zenetik du 
mendiarako 
zaletasuna. Igo 
duen mendirik 
altuena
Kilimanjaro da 
eta gehien 
gustatzen 
zaiona, berriz, 
Vignemal.

❖  Diiela bi 
urte t'erdi 
sortutako 
Agerra Mendi 
tcddeko kidea 
da. 65 bazkide 
inguru ditu 
taldeak, 
horietatik 25 
federatiiak.

❖  Momentu 
honetan, 
maiatzaren 
21ean
burutuko den 
II. Berako 
Itzulia
antolatzen ari 
dira
Agerrakoak.

Testua :
A i t o r  AROZENA

Argazkia:
JO X E M A N U E L  IRIGOIEN

Xabier ZUBIETA:
«Mendian ibilfzen denak aisa 
egin dezake II. Berako Itzulia»

Z e in  h e l b u r u r e -
KIN ANTOUmJ DUZUE
II. B e r a k o  n z u u A ?

Hemen inguruko 
mendizaletasuna haun- 
ditzea nahi dugu. Men- 
dia hor dagoela erakutsi 
nahi dugu etajendeak 
mendi hori ezagutzea. 

N o r i  z u z e n t z e n
DIOZUE IBIIALDIA?

Euskal Herriko 
mendi talde guzietara 
bidali dugu informa- 
zioa, bainan gehien bat 
Berako jendeak eta gaz- 
teek partehartzea nahi 
dugu, eta ez bakarrik 
kanpokojendeak. Guk 
300-400 bat mendiza- 
lek parte hartzea espe- 
ro dugu.

A u r t e n g o a  b ig a -
RREN E D IZ IO A  D A . 
N O IZ  EGIN ZEN lEHEN- 
BIZIKOA?

Ez dakit seguro, 
orain dela zortzi bat ur- 
te egin zela uste dut, 
bainan ez zen egin 
oraingoaren gisara. Be- 
rako Itzulia antolatu 
zen, bainan denbora 
neurtu gabe. Orduan, 
batzuk ateri ziren lais- 
terka, bertze batzuk la- 
sai... Bigarrena para- 
tu diogu errekorrido 
berdina delakoz.

E ta  z e in  e z a u g a -
RRI D m i IBILBIDE HO - 
RREK?

Mendian pixko bat 
ibiltzen den edozeinek 
egiteko modukoa da.

30 kilometro dira, ge- 
hienez zortzi bat ordu- 
tan egiteko. Egiten di- 
ren bertze martxekin 
konparatuz errexa da. 
Gainera, jan-edateko 
lekuak bat bertzetik 
hurbii daude eta edo- 
zeinek posible du egin. 
Beraz, jendea anima- 
tzea espero dugu. 

H o n e t a z  g a i n .

I ^Berako jendeak eta gazteek  
partehartzea nahi dugii eta ez 
bakarrik kanpoko jendeak. Hirurehun 
edo larehun bat mendizalek parte 
hartzea espero dugii. ^

ZEIN EKI1AU>I ANTO- 
L A m N  DITU URTEAN 
A g e r r a  MENDI TAL- 
DEAK?

Joan den urtean 
Anetora irteera bat eta 
bertzelako trabesiak 
egin genituen. Aurten 
eskiatzera joan gara bi 
aldiz eta bietan autobu- 
sabetedugu. Ekainaren 
4an Hiru Errege 
Mahaira autobusa an- 
toiatuko dugu eta abuz- 
tuan asteburu batez 
Vignemaiera joateko 
intentzioadugu. Irailan 
Beratik Belaguara 
bortz egunetan trabesia

egitea poiita izanen zen, 
bainan oraindik airean 
dago.

M en d i xalde b a -
TEAN FEDERATUA EGO- 
TEAK ZEIN ABANTAILA 
DITU?

Nere ustez, mendian 
hemendik kanpora pix- 
ko bat ibiitzen denak 
federatu behai' du. Ho- 
rrela baduzu segurua, 
istripu bat izanez gero 
helikopteroaren la- 
guntza eskeintzen di- 
zu, errefugioak mer- 
keagoak dira... Nahi- 
tanahiezkoa da federa- 
tua izatea.
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Z E R  E G I T E N  D A  H A I N B E R T Z E  

Z A B O R R E K I N ?

Gero eta  
hondakin  
gehiago sortxen 
dugu, Ik e rk e ta  
ofiziletan  ageri 
deneXf Europako  
h irita r bako itxak  
urtean 6 0 0  Kg, 
hondakin sortuko  
onten dugu
2 .0 0 0 ,  urtean  
industria eta  
ospitaletan  
sortxen dena  
kontatu gabe. 
Horrek erran  
nahi du ntende 
honen bukaeran  
gure xonan
1 8 .0 0 0 .  0 0 0  kg. 
xabor sortuko  
dire la  urtero , 
pertsona  
hakoitxeko 6  n t\ 
Kontua xera da; 
xer egin 
hainbertxe  
xaborrekin?  
Funtsean, hiru  
d ira  xaborren  
tratam endurako  
sistemak: 
Zaborteg i 
kontrolatua, 
b irx ik latxe- 
konpostatxea eta  
labean erretxea.

Testua :
J O X E M A N U E L  IR!GOIEN

Z er egin hainber- 
tze zaborrekin? 
Galdera hone- 
txek hameka bu- 
ruhauste sortzen 
ditu. Udal eta 
Mankomunitate- 

ek aukeratu beharra daukate 
zein den eurentzat tekniko- 
ki eta ekonomikoki bidera- 
garria den sistema, eta aldi- 
berean, ingurugiroa eta osa- 
sun publikoa guttien kalte- 
tzen duena. Zentzu horretan, 
zaborren tratamenduei da- 
gokionez, funtsean hiru sis- 
tema daude; zabortegi kon- 
trolatua, birtziklatze kon-

postatzea eta azkenik, labe- 
an erretzea. Praktikan, so- 
luzio bakarra izan beharre- 
an, soluzio mistoak aukera- 
tu di tuzteneko lekuak ere ba- 
daude.
SlSTEM A BAKOITZAREN  
EZAUGARRIAK

‘Zabortegi Kontrolatua’ 
eremu itxi batean kokatzen 
da. Zaborra bi metroko ka- 
petan zabaltzen da, eta ongi 
zanpatu ondotik, estali egi- 
ten da lurrez. Sistema honen 
problemarik nagusiena ur zi- 
kinena da. Euria egiten due- 
nean ura zabor kapetan sar- 
tzen da, eta biltzeko sistema

egokirik ezartzen ez bada, 
inguruko iturri eta errekak 
serioski kutsatzeko arriskua 
dago. Bortzirietan adibidez, 
hori gertatu da, eta momen- 
tu hauetan, problema hori 
moldatu nahian dabiltza.

Bertzalde, zaborrak labe- 
an errez ez dira desagertzen. 
Sistema honekin, hondakin 
hoien %30a errauts bihurtua 
gelditzen da, tximiniatik ate- 
ratzen dena kontutan hartu 
gabe. Errautsak botatzeko, 
gainera, zabortegia behar da 
antolatu. Teknikoek diote- 
nez, labeak dira ‘tratamen- 
du sistemarikgarestienci eko-

HIRI HONDAKINAK: ZONA MAILAKO DATU OROKORRAK

BAZTAN BORTZIRIAK 60IZUETA
ARANO

LEITZA
LARRAUN

MALERREKA SARALDEA
Sara-Zugar.-Urd.

ZABORREN k 
TRATAMENDU |
MODUA r

bbea eta 
Zabortegi 
ez-kontrolatua

Zabortegi
kontrolatua

Zabortegi
kontrolatua

Gongorako 
zabortegira 
eramaten dute

Labea Labea eta 
Zabortegi 
kontrolatua

EGOERA 1 Txarra Ona Oso txarra Ona Oso txarra Ona

HONDAKIN k 
KOPURUA 1  
Pertsona/Urtekor

266,2 Kg. 365 Kg. - - -

BILKETA K 
SELEKTIBOAK 1

Kristala, 
Trasteak eta 
animali hilak

Kristala, 
Trasteak eta 
papera

Kristala Kristala, 
Trasteak eta 
papera

Kristala eta 
Trasteak

Kristala,
Trasteak

ETXE k 
BAKOITZEKO 1  
URTEKOTASA J

4,500 Elizondo
4.000 Iruritan
3.000 berneak

6.300 herrian 
5.360 baserriak 
4.4IObaserriak

1.700 herrian 
baserrietan ez 
da bilczen

5.496 herrian 
baserrietan ez 
da biltzen

6.252 Donezt. 
eta Bertizaran. 
4.807 berceak

DATU ITURRIAK: Malerrekako Mankomunitatearentzat ‘Giroaz' eta ‘Lorea’ taldeek egindako ikerketa; Bortzirietako Hiri 
Hondakinen Mankomunitatearentzat ‘Hibaia’k egindako ikerketa eta Nafarroako Mendialderako Plan 
Estrategikoaren analisi sozioekonomikoetan agertutako datuak.
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ra osasun 
publikoa- 
re n tz a t ’. 
Dirudie-

nom ikoki Baztan eta Male-
etasortzen rrekan, zaborrak

d i t u e n erretzeko labeak

h ofu lak i- «desastre eginak

nak arris- daude». Hala dio-
k u t K u n -  TE ‘G iROAZ’ ETA
goak iza- ‘ Lo REa ’ko te k n i-

tenahaidi- LABE HAUEK EZ 
DITUZTE BETETZEN
inolaz ere Lege-
DIAK MARKATZEN 
DITUEN BALDINTZAK.

nez,tximi- 
nietako fil-
troek nekez biltzen ahal di- 
tuzte partikula kutsagaiTi gu- 
ziak.

Birtziklatze eta konpos- 
tatze sistemaren helburua, za- 
borraren osagarri desberdi- 
nak berriz aprobetxatzea da. 
Horretarako nahitaezkoa da 
zaborraren bilketa selektiboa 
egitea; kristalak, papera eta 
kartoiak. plastikoak, pi- 
lak...bakoitza zaborrontzi 
desberdinetarabilduz. Janari 
hondarrak eta materia orga- 
nikoak aparte bilduko dira 
azindak bazkatzeko edo kon- 
posta egiteko. Sistema ho- 
nen zailtasunik haundienaze- 
ra da: gestioa xehetasun haun- 
diagoz eraman behar dela eta 
prozesuak segimendu zo- 
rrotzagoa eskatzen duela. 
Dena den, ingurugiroan in- 
pakto ttikiena sortzen duen 
sistema da hauxe. 
Gureinguruanbegiratuz, es- 
kualde bakoitzak bere siste- 
ma du martxan. Ikus deza- 
gun, laburki bada ere, zertan 
den egoera toki bakoitzean. 
Z a b o r r a r e n

TRATAMENDU SISTEMAK  
INGURUKO HERRIETAN

Baztanen sistema mistoa 
darabiltelaerrandaiteke. Izan 
ere, zabor guzien erdia kon- 
trolatu gabeko zabortegi ba- 
tera botatzen da, eta bertze 
erdia, zaborrak erretzeko la- 
bera. Labe hau 1987an pa- 
ratu zuten martxan eta ez du 
kapazidade nahikorik Baz- 
tango zabor guztia erretzeko. 
Azken urteotan behin baino 
gehiagotan aberiatu da. Base- 
rrietan ez da zaborrik biltzen.

Bortzirietako etxe eta ba- 
serrietako hondakinak eta 
hondakin industrialak Ibar-

dingo zabortegi kontrolatu- 
ra biltzen dira eta bertan lur- 
peratu. Zabortegi hau 
1990ean jarri zen martxan 
eta 20 urtetan arras betetzea 
espero da. Zabortegiko ur- 
zikinek erreka kutsatzen du- 
tela eta, momentu honetan 
urak bildu eta Berako depu- 
radorara bideratzeko obra ari 
dira egiten.

Hemendik bi hilabetetara 
(uztailean) papera eta kartoia 
biltzeko zerbitzu berria ja- 
rriko dute martxan.

Goizuetako ‘zabortegi 
kontrolatua’ 1992anjarrizu-

‘Vidrala’ DA ESTADU 
ESPAINOLEAN KRIS- 
TALA BIRTZIKLATZEAZ 
ARDURATZEN DEN EN- 
PRESA BAKARRA. MO- 
NOPOLIO EGOERA HO- 
NEK SORTZEN DUEN 
DINAMIKAREKIN EZ 
DAUDE BATERE KON- 
FORME INGURU HONE- 
TAKO ZENBAIT UDAL 
ETA MANKOMUNIDA- 
DE.

ten martxan. Gaur egun oso 
egoera txarrean dago. Ba- 
serrietan ez da zaborrik bil- 
tzen.

Malerreka eta Bertizara- 
nako zaborrak Beintza- 
Labaiengo errausgailura era- 
maten dituzte eta kristalak 
Bortzirietako zabortegian pi- 
latzen dituzte. Labea 1987an 
eginadaeta ‘desastrebategi- 
na dago. Gaur egun zabo- 
rraren erdia labearen ondo- 
an erretzen da, tximiniak ez 
du inolako filtrorik, sortzen 
dituen errauts eta hondaki- 
nak mendian beheiti bota-

Zonako zaborraren osagaiak 
aztertu ondotik, banaz bertze, 
hauxe da bere konposizioa

MATERIAORGANIKOA....%6l
PAPERA-KARTOIA.... ..... %I2
PLASTIKOAK............ .... %5,6
KRISTALA...................... %5,3
TRAPUAK................. .......%3
METALAK.................. .... %3,5
TOXIKOAK................ .... %2,4
TETRA-BRIK.............. .....%2,4
Bertzeak..................... .....%4,7

Datuak;
‘Giroaz’ eta ‘Lorea’ren ikerketa

tzen dira eta bakarrik 1993an 
lOmiiioi pezeta baino gehia- 
go gastatu ziren hiltzen den 
zabor guzia erretzeko kapa- 
zidaderik ez duen labe ho- 
nen aberietan'. Halaxe dio 
‘Giroaz' eta ‘Lorea' taldeek 
Malerrekako Mankomuni- 
tatearentzat egin zuten estu- 
dioak. Baserrietan ez da za- 
borrik biltzen.

Leitza-Areso eta Saral- 
dean sortzen diren zabor eta 
hondakinak ez dira herri hoie- 
tan tratatzen. Leitza aldekoa 
Arangurengo bailaran dago- 
en zabortegi kontrolaturaera- 
maten dute eta Saraldekoa 
Senperera.

Z e in  d a  a l t e r n a t ib a ?
Aspaldiko urtetan gai hone- 
kin bueltaka dabiltza Europa 
osoko administrazio publi- 
koak. Planteatzen dituzten 
proposamenen artean bi di- 
ra bereziki aipagarriak: za- 
bor guttiago sortzea (pro- 
duktu komertzialetan azal 
edo enboltorioak guttituz...) 
eta zaborrak selektiboki bil- 
tzea kategoria diferentetan, 
gero batzuk birziklatu eta 
bertzeak konpostatzeko. 
Nafarroan bada gisa honeta- 
ko esperientzia bat Liza- 
rraldean (Karkarherrian), eta 
dirudienez ederki funtzio- 
natzen duena da. ■
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Udal-hautagaiak eta euskara
Udal aginlariak eredu 
ela erreferenlzia 
nagusia dira

Paulo KASARES 
Euskaro Teknibria

Udal agintariak 
euskaldunakiza- 
teak, gure he-

rrietako errealitate soziolin- 
guistikoarekin ba t datorren or- 
dezkaritza izateaz gain, uda- 
lak, bere barne funtziona- 
menduan (udal batzarreak, ak- 
tak), zein herritarrekiko ha- 
rremanetan eginen duen hiz- 
kuntz erabileran eragin zuze- 
na du.
Udal agintariak herritarren- 
dako eredu eta erreferentzia 
nagusia dira, eta hauen hiz- 
kuntz jokaerek herri mailako 
euskararen prestigioa igo ala 
jeitsiarazten ahal dute. 
Hauteskundeak gaineran di- 
tugula, merezi du euskaldu- 
nok, alderdi politikoetako ze- 
rrendaburuek gure hizkun- 
tzarekiko erakusten duten 
sentsibilizazioaz gogoeta egi- 
teak, bai eta zerrendaburuek 
noren ordezkari izan nahi du- 
ten ere ongi hausnartzeak.

Udal lalde ela alderdi
polilikoen
konlradikzioak

g k
Juon Miguel ALMANClOZ 
Bortzirietob Eusk. Man

f

Aurkeztu diren 
zerrendatako le- 
hen postuei be-

gira, hautagai gehienak euskal- 
dunak direla ikusten dugu. 
Halere, edozein taldetan ger- 
tatu ohi den bezala, Udaletan 
ere zinegotzi erdaldun baka- 
rra nahikoa izaten da giroa er- 
dalduntzeko eta horrelakorik 
aurten ere gertatzen ahal zai- 
gu. Bertzalde, ezin ahantzi eus- 
kaldunak izanda ere, aurkako 
jarrera duten zinegotziak. 
Bortzirietako Euskara Manko- 
munidadetik begira, kontra- 
dikzio ugari ikusten dugu gai 
honetan. Azkeneko sei urteo- 
tan gure Herriko Etxeak (fun- 
tzionamendua, langileak...) 
euska Idun tzen sa ia tzen a ri ga- 
ra baina bertzaldetik, lau ur- 
tetik lau urtera alderdi eta tal- 
deek hautagai erdaldunak sar- 
tzen dituzte, eta horiek, eus- 
karaz funtzionatzeko oztopo 
dira. Ikusitakoak ikusita, idu- 
ri du alderdi eta taldeek, ze- 
rrendak osatzerakoan erdal- 
dunak, erdaldun izateagatik 
ez dituztela kanpoan uzten. 
Hauei guttienez eskatzen die- 
gu urteotan egin dugun lana 
errespetatzeko eta euskara 
ikasten ahalegintzeko.

juainas PAUi 
Zurbitza Elbrtea

Alkale ela 
zinegolzien ejenplua 
nahi dugu!

Gauza jakina da 
udaletxe batean 
alkatea edo zen- 

bait kontzejal erdaldunak di- 
renean, udal horretako fun- 
tzionamenduak erdaraz segi- 
tuko duela izaten nahitanahiez. 
Zentzu horretan, ez dugu ahaz- 
tu behar inguru hauetako jen- 
dearen %70a baino gehiago 
euskalduna edo ia euskaldu- 
na izanik, ahalegin serioa egi- 
ten ari dela laster batean arras 
euskalduna izateko. 
Ahalegin horretan adminis- 
trazioak eta politikoek aitzin- 
dari eta eredu izan behar du- 
te. Herri osoaren ordezkari di- 
ra, baita euskaldunak garenon 
ordezkari ere. Horregatik, udal 
talde eta alderdi politikoei ze- 
ra eskatzen diegu:
— Datozen lau urteotan alka- 
te eta zinegotziek euren egin- 
beharrak euskaraz burutzeko 
gauza izatea.
— Hortarako gauza ez dire- 
nak, eta euskararen aldeko 
agertzen direnak, lau urteotan 
euskara ikasteko konprome- 
zua hartzea.
— Euskaldunak diren hauta- 
gaiak, euren eginbeharrak eus- 
karaz betetzeko konpromisoa 
hartzea.

Aldizkañ honek Nafarroako 
iobernuaren laguntza jaso du

B7C2TSN
A L T Z A R IA K
z u r g i n d e g i a

121 errepide nazionala, 54. km
Tfnoa: 45 23 74 - IRURITA

’ Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak 

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

’ Haritz, gaztain eta gerezi 
egurretan egindakoak

6 ttip i-ttap a  • 157 zt# • 95 v 4
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B O T A  B E R T S O A IRAKURLEAK M I N T Z O

H erri U rra ts

Biotz UNANUA
Bazlango Bertso Eskola 

Neurria; Zorlziko Haundio

O hitiira zaharra den Herri Urrats 
urtero baita ospatzen 
aurtengo hontan hamalaiiean 
besta daiikagu Senperen 
egun honetan eguraldiak 
ea gaituen laguntzen 
eta bertzetan bezainbat jende 
harat abiatzen garen.

Goiz goizetikan euskaltzaleak 
Senperen bilduko gera 
giire artean ohi den bezala 
H erri Urrats ospatzera 
berriro ere hemen dugu ta 
ez dezagun gal aukera 
gure laguntzaz indartu dadin 
Iparraldean euskera.

L E S A K A

Argentinatik 
agur bero bat
Nere adiskide maiteak: 
Lehenbiziko esan bear di- 
zuetzohonakTTiPi-nAPAko 
idazle guztiantzat. Sarako 
baserritarren erreportaiak 
garrantzia aundiya izandu 
du. Egia errateko, beñere 
ezttut iracurri horrelako idaz- 
kirik. Ni zaharra naiz, ba- 
ño, aurrari eta gaztiari es- 
kolan eta ikastolan behar 
lutekeiracurri ‘Ouijote’n le- 
kuan.
Sara hurbill da, euskaldun 
jatorrak dire. Iduitzen zait 
ongi hartuko dutela zuen 
visita.Nihorbanitzekejua- 
nen nitzeke lasterka, be- 
sarka aundi bat ematera 
eta Jangoikoari eskatzeko 
gureotoitzakinzorionade- 
nan zat. Saratarrak ongi 
antolatu dute lantegui be- 
rriakooperatibatxikibatbe- 
zala.
Agian obekiago, orain ha- 
sikodire,asteburutanegun 
batlibratzenetahamabortz 
egunurtean.Badakizuele- 
henago etchean norbait 
guelditu biarzuen,“horziok 
bada, koxka’’.
Antton Maizen testua, oso 
polita da. Gure lagunada. 
Arantzakopillotplazan,be- 
harlutekeirudituplakabat, 
harrian grabatua. Uste dut 
merezidula. Izan dayela.

Urrengoarte.zueknaizuen 
bezala,eskerrikasko,agur. 
Barkaziazue nere utsak, be- 
rroguey etaamarurteeus- 
keraz solasik eguin gabe 
asko da.

M iguelLIZARDI 
San M iguel de Tucuman 

(Argentina)

Zuzendariari
TTiPi-TTAPAko zuzendari jau- 
na: Gu Goizuetako esko- 
Ian5. mailako ikasleak ga- 
ra. Esan behar dizugu ez 
gaudelaados aldizkari ho- 
netaneuskaraetagazteia- 
niari buruz heldu den datu 
bilketahorrekin.Goizuetan 
guztiok euskaraz hitzegi- 
tendugu,etaia inork ezdu

OHARRA:
Eritzi ezbedinek 
tokia izan dezaten, 
ez da komeni 
makinaz idatzitako 15 
lerro baino liizeago 
idaztea gutiin 
hauetan. Idatzi 
duenaren 
izen-deiturak, 
telefonoa, helbidea eta 
ENAaren zenbakia 
agertu beharko dira. 
Laburtu beharra 
izanez gero, tt ip i-  
ttapak bere esku 
izanen du horretarako 
eskubidea.

ICñTTU
OSTATUA

JATETXEA

M A T X I  \  HE E TZ B N B O

LBSAilfA

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

gaztelanieraz hitzegiten. 
Zuek etorri zineten egune- 
an kanpotarrak izango zi- 
ren herrian.
Mesedez, datu hoiek al- 
datzea eskatzen dizugu, eta 
asko eskertuko dizuegu 
okerhauzuzenduondoren 
berriroTTiPi-nAPAn azaltzea. 
Hauxe gustatuko litzaigu- 
ke. Eskerrikasko eta agur. 

5. mailako ikasleak 
(GOIZUETA)

n iP i-n A p a re n
eranlzuna
Lehenik eta behin eskertu 
nahi dizuegu, 5. mailako 
neska-mutiko gaztetxoak 
izanik, aldizkariairakurtzen 
eginduzuenahalegina eta 
horretaz gain, guri idatziz, 
akatsetaz ohartarazteko 
egin duzuen ahalegina. 
Halere, esan nahi dizuegu 
ez dela n iP i-n A P A k o  inor 
Goizuetara joan euskara- 
ren erabileraren neurketa 
egitera. Lan hori Leitza eta 
G o i z u e ta k o  E u ska ra  
Zerbitzuak hartu zuen, eta 
aldizkarian agertzen diren 
datuak, beraiek bildutako- 
ak dira.
Beraz,ezindugugureakez 
diren datuakzuzendu. 
Eskerrik asko zuen boron- 
date onarengatik.

E T X A N D I

T x c r e
e rre te g ia
Bazkari, afari eta 

gosariak

IT U R E N  J
I j f n o a :  45 04  9 H

95-V-4 •  157. zbk. •  ttip i-ttapa 7



K /A
PRENTSATIK BILDUTAKOAK ; . 1 1 GALDERA LABUR

«Sator ehiztaria izan 
naiz betidanik eta 
'sator' hitzarekin 
errimatzeko eta polita 
gelditzeko 'sagu’ 
erantsi genion».
Sagu eta Sator
leilzoko Irikitiloriok 
Egunkorio 95-IV-26

«Gimnasia programak 
jasotzen diien 
erantzuna Imin ona da

Egunkoria 95-1V-26 

eta hainbat sozio 
biltzen ditu, 
aurtengoan ikasturte 
bukaera Iruñera 
eramatea erabaki 
dugula, garrantzi 
gehiago emateko 
intentzioarekin».
Felipe G A N B O A
Arkupeok elkarteko 
lehendokario
Diario de Nolicias 95-IV-21

♦ Zenbat urte dituzu?
♦ 23 urte.
♦ Pazientzia behar da ostatuan 

aritzeko?
♦ Bai, aunitz.
e Zein edari duzu gustokoena?
♦ Coca Cola.
♦ Turistak hemengoak baino 

exigenteagoak dira?
♦ Ez, nahiko errexak dira.
♦ Zein auto gustatzen zaizu?
♦ Golf-a.
♦ Zer erretzen duzu?
♦ Rubioa.
♦ Aste Saindutan jende aunitz ibiii 

da ostatuan?
♦ Bai.
♦ Zein iore maite duzu?
•> Arroxa.
♦ Zer nahiago duzu, pistzinarat edo hondartzarat joan?
•;• Hondartza.
♦ Asteburutan zer edaten du jendeak?
•;• Kafeak, kopak eta errefreskoak.
♦ Gogorra izanen zen zuretzat ian egiteko herritik 

kanpora joan behar izatea?
•;• Bai, nere xokoarekin lotura haundia dut.

Lehen Molinero 
izandakoak

E txe  b a rn e k o  h e ze ta s u n  e ta  k o n d e n ts a z io  

a ra z o a k  m o ld a tu k o  d iz k iz u g u

• Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • ® 630240 - 631495 • BERA

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

M H i
DESINFECCIONIS

® 63 01 55 
BERA

D R O G E R IA  •  L U R R IN D E G IA  •  O P A R IA K  •

Barne edo kanpoalderako behar 
dituzun pintura plastikoak

Eztegara 1 9 • ®  63 02 40  
B E R A
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Kristina BOAN

Apirilaren23anba- 
natiu ziren Gure Txo- 
koak antolatutako 
XXIIl, haur ipuinen 
‘Bera’ SariketaetalX. 
Bidasoa ipuin Sarike- 
ten lehendabiziko sa- 
riak.

Haundien sariketan 
lan bat bertzerik ez zen 
aurkeztu, Jon Abrilena, 
eta aipamena eman zi- 
tzaion. Ttikien .sarike- 
tan aldiz, 220 lan aur- 
keztu ziren.

Horien artean, 9 ur- 
te arteko mailan Iran- 
tzLi Pastor izan zen ira- 
bazlea eta Jaione Jau- 
regik aipamen berezia 
jasozuen. lOeta 11 ur- 
te arteko mailan lehen 
sariaEgoitzZabaletak 
eskuratu zuen lehen sa- 
ria eta bigarrena Beñat 
Tabernarentzat izan 
zen. 12 eta 16 urte ar- 
tekoen mailan, azke- 
nik, Gorka Retegiren 
idazlana izan zen one- 
na epaimahaiaren us- 
tez eta bigarren saria 
Naiara Maiaren esku- 
etara joan zen.

Ipuin lehiakelen sariak 
banatu dira
16 urte arteko mailetan 220 partehartzaile izan 
baziren ere, haundietan bat bertzerik ez

HAUTESKUNDEAK

iHerrialde^

1 '

1 r  1

^Manuel Iriarte ' Jose M- Irazoki
Huarte, 55 urte, 
Palmaderako lang.

Iriarte, xx urte, 
CSIko lang.

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Fco javier Altzuguren 
Urtxegi 3. j. Ramon Pib- 
bea Zubieta 4. Fco javier 
Iturria Linazosoro 5. Fer- 
min Garcia Mindegia 6. An- 
tonio Lasarte Pellejero 7. 
Idoia Goñi Lasarte 8. j. 
Fermin Altzuguren Matxi- 
kote 9. M" Isabel Pardo 
Romero lO.joseM'lturria 
Linazosoro 11.M’ Carmen 
Telletxea Irigoien

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Agustin Portu Etxabide
3. Gloria Agerri Asiain 4. 
jose Ramon Martin Retegi 
5. HelenaSantesteban Gel- 
bentzu 6. josefa Oiaetxea 
Aitzugarai 7. Aitor Martia- 
rena Cordoba 8. javier Fa- 
goaga Telletxea 9. javier 
Zelaieta Ameztoi 10. 
Agustin Daguerre Marti- 
nez II.  jose Luis Senper 
Etxeberria

Josu Unsion 
Pabolleta, 39
urte,preso politikoa.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Imanol Larrañaga Al- 
berdi 3. jose Angel Altzu- 
guren Perurena 4. jose 
Martin Susperregi Arruti 
5, josu Goia Etxeberria 6. 
Maite Elgorriaga Errando- 
nea 7. Iñaki Gogorza Billa- 
bona 8. M’ Carmen Prieto 
Beltran 9.jonAbrilOlae- 
txea 10. Guadalupe Mendi- 
gutxia Etxebeste 11. jose 
M“ Lertxundi Etxeberria

Alfonso Sastreren hitzaldia m aiatzaren 13an
Maiatzaren 13an, 

larunbata, arratseko 
8,30etan Alfonso 
Sastreren hitzaldia 
aditzeko aukera izanen 
da Kultur Etxean.

Lehenbiziko Lami-

xine BAT taldekoek 
egile horren lan ba- 
tzuren irakurketa egi- 
nen dute. 9ak inguruan 
Alfonso Sastre berak 
eta ‘EoIo‘ eta ‘Iruñea 
Pequeño Teatro’ tal-

deetako antzesleek hi- 
tzaldiari hasiera ema- 
nen diote, antzerkigi- 
learen bizitza eta lanen 
berri eskainiz.

Ekitaldi hau joan 
den apirilaren 23an os-

*> Funberan
azken urtean, 93 
langile izatetik 124 
izatera pasatu dira, 
Nafarroako Gober- 
nuko Industri kon- 
tseilariakapirilaren 
27an bertara egin- 
dakobisitanadiera- 
zi zuenez.

<* Bertso saioa 
Maiatzaren 7an, 
arratsaldeko Setan 
bertso saioa izanen 
da Kultur Etxean 
(parte hartuko du- 
ten bertsolariak 
agendan ageri dira). 
Egun horretan ema- 
nen dira bertso pa- 
per lehiaketako sa- 
riak.

*> Polikiroldegiko 
ardura
hartzeko lehiaketa 
zabaldu du udalak. 
Urteko prezioa
600.000 pezetakoa 
izanen da. Xeheta- 
sunak eta proposa- 
menak aurkezteko 
Herriko Etxeko 
idazkaritzara joan 
behar da.

Kultur Etxean
patu zen Liburuaren 
Eguneko egitarauaren 
barnean antolatu du 
Udal Kultur Batzor- 
deak, Lamixine BAT 
antzerki taldearen la- 
guntzaz.__________

(D631076*BERA

Martxa eta mozkor saltsa
Altzate 28 • BERA

BOAN 
TAILERRA
CITROEN Banatzailea ;

A U T O  BERRIEN  
ERAKUSKETA E TA  SA LM EN TA

s  63 06 23 • BERA

S A R O B E
okindegia

S A N D E R S  P e n t s u a k
Eztegara 41, Tfnoa; 63 08 99 - BERA

Ortziraletan, lOetan Mus Txapelketak
T f n o a :  6 3 0 2 5 9
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A itor AROZENA
Tantirumairu ikas- 

tolak hamabigarren 
Txoko-Txiki ipuin eta 
komiki lehiaketa an- 
tolatu du, sei eta ha- 
malau urte arteko ikas- 
le lesakarrei zuzendua.

Lan guztiak maia- 
tzaren 8a baino lehen 
igorri behar dira ikas- 
tolara. Ipuin-egileek 
gaia librea izanen du- 
te. Bigarren eta hiru- 
garren mailakoek 
orrialde bat bete be- 
harko dute guttienez, 
4. eta 5. mailakoek 
orrialde t'erdi eta sei- 
garren mailatik goiti- 
koak bina orrialde. 
Komikiak eginen du- 
tenek seina biñeta egin 
behar dituzte guttie- 
nez, ‘Oporrak’ hartuz 
gaitzat.

Ohikoadenez, ipui- 
nak eta komikiak goi- 
tizenez sinatu behar di- 
ra eta aparteko orri ba- 
tean egilearen izena, 
adina, maila eta helbi- 
dea paratu. Bi orriak 
batera, sobre batean 
sartu eta ikastolara bi- 
dali behar dira.

Ipuin ela komiki lehiakela 
anlolalu du ikaslolak
Sei eta hamalau urte arteko ikasle lesakarrei 
zuzenduta dago

HAUTESKUNDEAK

J. Luis Etxegarai I 
Andueza, 47 urte, 
CSIko langilea

f Eduardo Konde ■ 
‘ Rekondo, 32 urte, 

langabezian

ISeveriano Txope- 
i rena Matxikote, 34
urte,oilasko saltzailea.

ZINEGOTZI-GAIAK;
2. Carlos Ubiria Portu 3. 
Esteban Etxebeste Apez- 
tegia4.J. Fermin Mitxelena 
Larralde S.Esteban Irazoki 
Irazoki 6. jose Zapirain Al- 
augarai 7.justo Agirretxe 
Mazizior 8. javier Altzu- 
garai Martiarena9.j.Anto- 
nio FernandezAlvarez 10. 
Santiago Larralde Alman- 
doz 11.Miguel MMrigoien 
paragirre

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Carlos Santiago Etxe- 
berria 3. j. javier Igoa Portu 
4. j. Emilio Txoperena Zu- 
garramurdi 5. Agustin 
MaritxalarTapia 6. Edurne 
Rekondo Ferrero 7. Ama- 
goia Susperregi Bergara 8. 
Manolo Arozena Mitxele- 
na 9. Izaskun PortuTelle- 
txea lO.jesusM^Aiestaran 
Andueza 11. juan M’ 
EtxeberriaTapia

ZINEGOTZI-GAIAK;
2.jose Ramon Maritxalar 
lturbide3.j.EmiliodelRio 
Etxeberria 4. Consuelo 
Iturria Altzugarai 5. jesus 
M’ Zapirain Altzugarai 6. 
M’ Carmen Ubiria Iguzki- 
agirre 7. juan Carlos Pika- 
bea Zubiri 8. M“ Victoria 
Apeztegia Leica 9. Isidro 
Saralegijaurena lO.Dioni- 
sio Arriola Altzugarai 11. 
Marcos Oiartzabal Igoa

Bertso Astea arrakastatsua izan da
Arrakastaz garatu 

da Bortzirietako ber- 
tso eskolak antolatu- 
tako I. Bertso Astea. 
Apirilaren 22an, pun- 
ta puntako bertsolari

gazteak aritu ziren gai- 
nezka ageri zen Hem- 
ko Etxeko pleno areto- 
an. Larunbat honetan 
berriz,bertsopapereta 
‘bertso zaharrak kan-

tatuz’ lehiaketetako sa- 
riakbanatzearekinba- 
tera, Zarautz eta Bor- 
tzirietako bertso esko- 
letako gaztetxoak ari- 
tu ziren bertsotan.

*> Sokorrismo 
ikaslaroa
antolatu du Bortzi- 
rietako DYAk. As- 
tearteanhasidaeta 
bortz aste iraunen 
du, astelehenetik 
ortziralera, arratse- 
ko7,30etatik9,30e- 
tara Irain eskolan. 
Azken proba gain- 
ditzen dutenek so- 
korrista diploma es- 
kuratuko dute.

*t* Parisera 
autobusa 
antolatu du Amnis- 
tiaren Aldeko Ba- 
tzordeak, estatu 
frantsesean dauden 
presoen egoera sa- 
latu asmoz. Maia- 
tzaren 6an, gaueko 
9etan ateriko da 
Plaza Zaharretik. 

*t* Juan Carios 
Pikabea 
margolari lesaka- 
rrak Madrileko 
Juan Calvoaretoan 
zintzilikatuditu be- 
re lanak apirilaren 
18tik maiatzaren 
lera.

*> Txankla
antzerki taldeak 
emanaldi bateskei- 
niko du frontoian 
maiatzaren 20an. 
Udalak 50.000 pe- 
zetako dirulagun- 
tzaeman diotalde- 
ari.

KOXKILA Albaitaritza

K linika
•  T x e r t o a k  •  Pa r a s it o  k e n t z e a  •

•  I d E N T IF IK A Z IO A  (M IK R O T X IP A ) •  Z IR U G IA  •

•  A n a l is i k l in ik o a k  •  P e n t s u  e ta  o s a g a r r ia k  •

Albistur 51 
Tfnoa: 62 76 60 
LESAKA

ORDUTEGIA
9,30etatik letara eta Setatik Setara 

Larunbatetan 9,30etatik letara

LESAKA

Kalitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago

Bittiria, 67 - ® 637264
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Pello ETA Alberto

Usoa Kooperatibak 
dituen 90 sozioetatik 
26 bildu ziren apirila- 
ren 8ko asanbladara. 
Bertze gauzen artean 
iazko kontuak onartzea 
erabaki zen ahobatez. 
laz 64,6 milioi pezeta- 
ko salmentakegin zi- 
tuen kooperatibak, 
93an baino %6a guti- 
ago. Ageri denez, he- 
rrian azinda gutiago 
denez kontsumoa ere 
guttitu egin da. Hala 
ere, 1993arekin kon- 
paratuz, ondoko he- 
rrietatik erosle gehia- 
goetorri zen iaz. Kon- 
lutan hartu behar da 
kooperatibak 109ero.s- 
le izan zituela iaz, eta 
hoietako batzuk ondo- 
ko herrietakoak dire- 
la. ZentzLi honetan, so- 
zio ez diren erosleak

Kooperatibako asanblada 
orokorrak 94ko kontuak 
onartu zituen

H A U TESK U N D EA K

HerriTaldea ■  EA

n

UPN

Migel M- Irigoien 
Sanzberro, 43 urle, 
CSIko langilea
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Imanol Iturria Arburua
3. Jose M" Arburua Irigoien
4. Arantxa Mikelestorena 
Zubieta 5. Mirari Antsalas 
Danboriena 6.j.javierZu- 
bieta Sanzberro 7. San- 
tiago Elizagoien Zubieta

Bruno Genua Iri- 
goien, 45 urle, 
Zentraleko langilea
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Gabriel Arburua Etxe- 
berria 3. Bernarda Andue- 
za Gomez 4. Aitor Sansi- 
ñena Sarobe 5. jose M“ 
Pikabea Iziaga 6. Carmelo 
Senper Etxeberria 7. 
Manuel Leza Olaizola

n
V

|Jose Ignacio . 
Berrueta Agirre, 47 ?
urte,CSIko langilea : 
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Antonio Etxeberria Etxe- 
berria 3. juan M’ Olagarai 
Etxarte 4. Isidro Ariztegi 
Ariztegi 5. Martin Antsalas 
Oskariz 6. jaime Sanzberro 
Arretxea 7. Tomas Arri- 
bilaga Danboriena

sozioegiteanahi luke 
kooperatibak. Sozio 
egiteko hamar mila 
pezeta ordaindu behar

dira eta kooperatibak 
eskeintzen dituen 
abantai letaz baliatzen 
ahal da horrela. Api-

rilaren 23an egin zu- 
ten sozio-arteko baz- 
karia. 30 lagun bildu 
ziren, giro ederrean.

Lesakako 'Beti 
Gazte'
Bortzirietako Kirol 
Koordinatzaileak 
betetzen zuen lana 
Lesakako Beti Gaz- 
tek hartu du. 
Igerifekua 
Ekainaren lOetik 
irailaren 17ra arte 
irekiko dira eta, iaz 
bezala, bi langilek 
zainduko dute bere 
funtzionamendua. 
Sukaldlaritza 
ikastaroa 
bukatu da. Azarotik 
martxoa arte iraun 
du, 16 lagunek par- 
te hartu duten su- 
kaldaritzaikastaro- 
ak. Eta, nolaez,afal- 
duz eman diote aka- 
bera.
Landagain
eskolak
sukalde ondoan 
duen idorpea itxi ze- 
netikegokitze lanak 
egin beharrak zi- 
tuen, haurrendako 
leku hotza baitzen. 
Udalak moldaketa- 
rako laguntzaeska- 
tu dio Gobernuari.

p m m

\ IRU BIDE
r

ummm ZTSIRSlSif'jet *
Tfnoa: 637127 

L E S A K A

ZALAIN
J A  T  E T  X  E A

Zalain Auzoa 
© 63 09 67 

BER A
ECUN EKO  M E N U A  ETA KARTA

Boda eta banketeak ematen dira

« U S O A »
NEKAZARI KOOPERATIBA

Ganaduarentzat 
pentsurik egokiena 

Tfnoa: 63 52 14

ETXALAR

HERRIKO
OSTATUA
IJatetxea

’Kuecein.iCet, ct&evttc 
ctec6-eift'iCHtfett... hcckcc 

6& tcfietii frtc4tettfCK eti>tet

^ Sagafd ote^  ^
zaiba^ ' 2

^eitec 

ê iteCie

Otsango auzoa, Tfnoak: 627503 / 627519 • L E S A K A
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Larunbal honetan inauguraluko da 
Zahar Etxea, piszina ela lenis pisla
Berriz ere bi talde aukeran udal hauteskundeetan

HAUTESKUNDEAK

47 lagun joan ziren apirilaren 22an Goizuetara. Azken momentura arte 
eguraldi txarrarengatik dudatan egon baziren ere, zintzo aski atera 
ziren 8etan, bortz orduko ibilaldia betetzeko. Gainera, inoiz baino 
hobekiago pasatu omen zuten Goizuetan bertan.

Juan Jose Txope-I 
rena Matxikote, 49[
urte, iturgina |

OSKAR T X O P E R E N A
Azken aste hauek 

garbitzen eta txukun- 
tzen pasatu ondotik, 
maiatzaren 6an inau- 
guratuko dira Bara- 
tzondoko obrak. Iduri 
du azkenean hainber- 
tze aldiz luzatu behar 
izan den eguna ailega- 
tu dela. 12ak aldera 
emanen zaio hasiera

ekitaldiari bedeinka- 
penarekin eta bertan 
herriko abesbatza, dan- 
tzariak, tenis erakus- 
taldia, etabar... izanen 
ditugu. Ez da hitzaldi- 
rik ere falta izanen se- 
guraski, Iruñeako On- 
gizate Sozial eta Kiro- 
letako kontseilaria den 
Ricardo de Leon etor- 
tzekoa baita, Miguel

Sanzekin batera. Akau- 
tzeko, hameketako es- 
keiniko die udalak ber- 
tara hurbiltzen direnei. 

PlSZINEN 
MANTENIMENDUA 

Piszinen manteni- 
mendu eta gestioa 
arautuko dituzten bal- 
dintzak onartu zituen 
udalak bere azken bi- 
leran. Epeaireki zuten

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Ramon Retegi Iturbide
3. Vidal Etxarte Martinez
4. Miguel Angel Retegi Itur- 
bide Lj. Ramon Etxeberria 
Mendigutxia 6. Felisa 
Goienetxe Etxeberria 7. 
Lander Sein Sein

Jose Javier Urtxegi 
Huizi, 42 urte,
CSIko lang.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. juan Carlos Huizi Zozaia
3. joseM’ Sainzlrigoien4. 
j, Antonio Etxebeste Ur- 
txegi S.juana M' Femandez 
Rodrigo 6. Alfredo Iguz- 
kiagirre Iturbide 7. 
Santiago Etxeniek Zubia

bidenabar uda honetan 
lan hori egin nahi du- 
tenak izena emateko. 
Bete beharreko bal-

dintzen berri jakiteko 
ahalik eta azkarren 
udaletxean inforina- 
tzea da hoberena.

ORDOKi
XLTZXRiXK

Estilo guzietako mobleak

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

12  ttip i-ttapa • 157. zbk. • 95-V-4

JOSTAILUAK
JANTZIAK
OPARIAK

ERREMINTAK
Altzate, 5 Tfnoa: 63 00 83 BERA

KIROLISK ZEin
Altzate 6, ® 63 05 98 

BERA

9KA/&
H A R A T E G IA  •  U R D A IT E G IA

GRUPO ZURICH
ASEGURO O R O K O RRA K
Itzea, 4 — BERA — ® 63 07 63
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Garbiñe eta Elixabet

Bortzak Bat neka- 
zarien kooperatiba sor- 
tu zela hogeitabortz ur- 
te iragan direla eta 
hainbat ekitaldi buru- 
tuko dira maiatzaren 
13 eta 14ean.

Larunbatean, arra- 
tseko 9etan, Amaia 
Zubiriak kontzertua es- 
keiniko du elizan.

Biharamonean,goi- 
zeko 10,30etan diana 
joko dute txistulari eta 
trikitilariek. 1 letanme- 
za nagusia, Esteban 
Irigoien eta Francisco 
Aranguren apezak, 
kooperatibaren sor- 
tzaile eta bultzatzaile- 
ak bertan izanen dire- 
larik. Eguerdi aldera 
herri kirolak burutuko 
dira. Arantza eta zo- 
naldeko haur eta gaz- 
teak parte hartuko du- 
te sokatira eta proba

Bortzak Bal kooperatibak 2 5 . 
urteurrena ospaluko du
Maiatzaren 13an Amaia Zubiriaren kantaldia eta 14ean 
musika, meza, herri kirolak eta bazkaria izanen dira

HAUTESKUNDEAK

konbinatuan. Norge- 
hiagoka hauek Nafa- 
rroako txapelketarako 
baliagarriak izanen di- 
ra. Ondoren, 2etan, 
bazkaria izanen da 
Aterpeenetegian. Baz- 
kari honetan, edonork 
parte har dezake, bai- 
nan horretarako maia- 
tzaren 7a baino lehen

634179 telefonora dei- 
tzea gomendatzen du- 
te antolatzaileek. Baz- 
kalondoan, dantzara- 
ko giroa paratuko du 
Modestok.
G u r a s o  e l k a r t e a  

Urtero bezala, es- 
kolakogurasoelkartea 
lau pertsonek utzi du- 
te eta bertze lau sartu.

Joxeramon 
Amoros Oskoz, 36
urle, irakaslea. 
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Gregorio Mitxelena Or- 
doki 3. javier Etxebeste 
Bereau 4. Xabier Zugarra- 
murdi AltzuriS.jose Luis 
Iparragirre Salaberria 6. 
Teodoro Pikabea Zubieta 
7. Imanol Iturria Almandoz

Vicente Arozena 
Biurrarena, 58 urte, 
jubilatua
ZINEGOTZI-GAIAK:
2.j. Gabriel LarretxeaLei- 
tza 3. julian de la Loma Ba- 
rreales 4. Fco Mazizior La- 
rralde S. Fco javier Etxe- 
berria Madariaga 6. jesus 
Bergara Almandoz 7. Ro- 
man Iparragirre Altamira

Utzi dutenak Sagrario 
Iparragirre, Maixe 
Iturria, Trini Bergara 
eta Mari Carmen 
Almandoz izan diraeta

sartu direnak berriz, 
M“ Teresa Graner, 
Arantxa Elizondo, Ga- 
bina Goia eta Edurne 
Gamio.

bitxikeriak • opariak • eskulangintza

EKAITZA kafetegia
BBBEiaO

Pbza Berrio, 1 3 
® 948 - 62 75 47 
L E S A K A toki .9»'““

^ATURETXE^

' l i
J A T E T X E A  

Tfnoa; 63 70 27 LESAKA

Eraginkortasun eta azkartasun haundiagoz kasu eginenWinterthur dizugu, zure eskuetan produktu eta zerbitzu aukera zabala
Sociedad Suiza de Seguros jarriz. Modu honetara hornidura osoa jasoko duzu, zure

Winterthur Aseguroak aurreikuspen behar guziendako egokia

hem en d ik  a itz ine ra ♦  Pertsona eta familiaren babesa
zuga nd ik  hurb ilago . (jub ilazioa , p en tsioa , b iz itza , istrip ua k , z irug ia , o sp ita le ra tzea )

Beran ♦  Patrimonioaren babesa
BERABI AGENTZIA, S.L. (E txeb iz itza , ko m e rtz io a  ibilgailua e ta  e ra n tzu k izu n  z ib ila )

Legia 1, beh ea• s  630661 Javier Etxeberria Madariaga
• Faxa 630805 Aseguro Agentea, Inskripzio zkia. 31-0469

157. zbk. • 95-V-4 • ttip i-ttapa  13
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Aste Sanluko prozesioa Karrika 
Nagusitik egin zen
Modu honetara aspaldiko ohitura berreskuratu da

IXABEL ETA JOSUNE

Aste Santua aspal- 
di pasatu bazen ere, ez 
dugu utzi nahi aipatu 
gabe. Aldebatetikjen- 
de franko, giro ederra 
eta eguraldi ona, eta 
bertze aldetik, aurten 
eguraldiari esker pro- 
zesioa egin ahal izan 
da. Gainera, hainbat 
eta hainbat urtez egin 
ez den bezalakoa izan 
da aurtengoa, Karrika 
Nagusitik egin baita, 
lehengo ohitura be- 
rreskuratuz.

Jende dexente bil- 
du bazen ere, erran be- 
har da ahalegina egin 
behar dela honela ohi- 
tura zaharrak manten- 
du eta aitzinera atera- 
tzeko, pena izanen bai- 
litzake galtzea. Dato- 
rren urtean oraindik 
politagoa izatea espe- 
ro dugu.

HAUTESKUNDEAK

Aspaldiko partez Karrika Nagusitik egin zen 
prozesioa aurten Arg.: ixabei

Sunbildarrak garaile  
ffutbol-sala Ixapelketan

Bukatu da futbol- 
sala txapelketa, orain- 
goan ere herriko tal- 
dea txapelduna atera 
delarik. 16 talderen ar- 
teanjokatuzen ligabe- 
zala. Gero lau talde gel- 
ditu ziren eta hauen ar- 
tean zegoen irabazlea:

Sunbilla B, Titi osta- 
tua, BurrunbaetaXan- 
palen. Horien artean 
jokatu ondotik herrita- 
rrak izan ziren txapel- 
dun, jokalari hauekin: 
Migel, Aitor, Aizkor- 
be, Korta, Oskar eta 
Enrike. Alfredojoka-

|Jose Ignacio Mari- 
lezkurrena Azpiroz,
j45 urte, CSIko lang.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Fco javier Petrirena 
Arretxea 3. ]. Miguel Ze- 
laieta Lastiri 4. j. Martin 
Agirre Iriarte 1  j. Luis 
Iriarte Ibarra 6. jose Mi- 
txelena Zelaieta 7. Mario 
Mitxelena Baztarrika

Faustino Mariez- 
 ̂kurrena Azpiroz, 36 j
urte, CSIko langilea
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. M* Pilar Korta Gandaria
3. juan jorajuria Lastiri 4. 
jose Miguel Petrirena 
Murugarren 5. Rakel 
Urtxegi Gelbentzu 6. Aitor 
Zugarramurdi Agirre 7. M“ 
Pilar Insausti Onda

tu gabe gelditu zen, 
zaurituta zegoelako. 
Datorren urtean ez da 
I igarik jokatuko eta ho-

nen partez, 48 orduko 
bi txapelketajokatuko 
dira, Erregeko eta 
Udaberriko torneoak.

G A ZTA N D E G IA  
Etxeko Ardi Gazta

izun Petxenekoborda 
Tfnoa: 45 08 62 

SUNBILLA

L ñ N C H ñ S ^
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Bera ® 630735 » IRUN ® (943) 622305

fi} mmm
Eskeintza berezia somier eta koitxoietan

90KO KOLTXOIA 
135KO BIKOTE KOLTXOIA 
105KO KOLTXOIA

9.500 PZTA
12.500 PZTA
10.500 PZTA

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

Rosa Seminario z/g Tfnoa: 45 02 58 - DONEZTEBE
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Ameztia ondoko belagia 
erosi nahi du udalak
Orain Oitz, Donamaria eta Doneztebeko 
udalen artean banatzen da jabetza

T xema eta Karmelo

Donamariako bide- 
an eta orain arte herri- 
ko bestetan zezentto- 
ak izaten ziren belagia 
bereganatu edo erosi 
nahi du udalak. Bela- 
gia, gaur egun Oitz, 
Donamaria eta Donez-

tebena da. Bittor Men- 
diburu eta Jose Ignacio 
Zabala zinegotzia iza- 
nen dira bi herri ho- 
rietako udalekin tratoa 
eginen dutenak. 
Aspaldi xamarzebilen 
Doneztebeko udala be- 
lagi honetan etxebizi- 
tzak egin nahian.

Bertzalde, harri lo- 
sak ateratzeko lanak 
egokiak ez direla eta, 
Askineko harrobia itxi- 
araziko du udalak ara- 
zoa moldatu arte. Uda- 
leko langileek eginda- 
ko agiriak dioenez lan 
horiek komunala den 
arboldegian kalteak

sortu ditu, harriak bi- 
dera erortzen direla eta, 
azienda buru batzuk 
galdu dituzte azienden 
jabeek eta horretaz 
gain, telebistako ante- 
nara hurbiltzen ari di- 
relako antenaren kal- 
tzoa kaltetua suertatu 
daiteke.

HAUTESKUNDEAK

Miguel San Miguel
Azpiroz, 37 urte, 
CSIko langilea
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. javier Elizalde Colau 3. 
Martin Arretxea Belarra 
4. Alejandro Maylin Olai- 
zola S. M’ jesus Ganboa 
Zabalo 6. M“ jesus Peru- 
renaSantesteban 7.j. Luis 
Olaizola Samaniego 8. Do- 
lores Belarra Belarra 9. 
Victor Mendiburu Martin

Tomas Ezkurra 
Zunzarren, 32urte, 
langilea.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. j. Ignacio Zabala Gon- 
zalez 3. Miguel M“ Eraso 
Arregi 4. julian Gragirena 
Urrotz 5. Oscar Elortza 
Villanueva 6. Antonio Ar- 
tazkoz Goñi 7. juan jose 
Iribarren juanena 8. Caro- 
lina Osinaga Apeztegia 9. 
Miguel Bertiz Sarratea

Ester Fernandez 
Casas, 42 urte.mar- 
golaria.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Encarnacion Andueza 
Oskoz 3. Txema Aldabe 
Telletxea 4. Carmelo Re- 
karte BelarraS. Daniel Be- 
larra Mariñelarena 6. Mar- 
tin Begino Garro 7. Itziar 
Azpiroz Garcia 8. jose 
Manuel Romero Martin 9. 
joaquin Balentzia Tirapu

Alfredo Zugarra- 
murdi Zozaia, 45
urte,nekazaria.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Fco Etxeberria Lakanbra
3. M“ Teresa Santesteban 
Santesteban 4. j. Antonio 
Irazoki Irazoki S. Irancu 
Ostolaza GasparS. Martin 
EratsunTelletxea 7.juana 
juanena Telletxea 8. J. An- 
tonio Baleztena Glez. 9. 
Teresa Gaspar Gutierrez

Oteixon
inguruko sei pista 
zati, 5.620 metro 
guztira, moldatuko 
ditu ‘Excavaciones 
Zubillaga’ enpresak 
15.287.721 pezeta- 
ren truke.
DYAri
30.000 pezetako 
dirulaguntza eman 
dio udalak. 
Musika 
palronatoaren 
aurtengo aurre- 
kontua 8.657.960 
pezetakoa da. 
Aktak
eta bertzelako agi- 
riak euskarara 
itzuli ahal izateko
250.000 pezetako 
aurrekontua sar- 
tzea erabaki du 
udalak. Artazkoz 
kontzejala honen 
kontra azaldu zen, 
bere ustez lan hau 
Euskara Zerbitzu- 
ak egiten ahal 
duelako. Honetaz 
gain, zerbitzu ho- 
nek betetzen duen 
lanen berri jakite- 
ko egindako eska- 
riari ez omen zaio 
erantzunik eman. 
22 geranio 
ebatsi dituzte In- 
tzakardi ondotik. 
Jabeak ongarri bi- 
la joatea eskatu 
die lapurrei.

FUNERARIA ZERBITXUAK
3DON

MALDAERREKA, S.L.
24 ordutako zerbitzua 

Iruñea-Donostia-lrungo ospita letatik 
edozein herritara trasladoak 
Tfnoa: 63 74 04 • LESAKA

Parrokia 11. Tfnoa: 45 01 12 - DONEZTEBE

SANTAMARIA
Jatetxea

Espezialitatea euskal sukaldarltzan 
Eguneko menua eta karta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE
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T xema ALDABE
Nekazaritza biolo- 

gikoari buruzko ikas- 
taroa burutuko da 
maiatzeko lau larun- 
batetan. Behinpin tal- 
deak antolatutako ikas- 
taroan apuntatzeko bi- 
leran hamasei lagun el- 
kartu ziren, bainan ba- 
liteke gehiago ere iza- 
tea bertan parte hartu- 
ko dutenak.

Orain. baratzetako 
lurra nola zaindu, on- 
garri ezberdinen era- 
bilgarritasuna, zeregin 
landare xomorro eta 
gaixotasunekin, baz- 
razkien enotazioa, sen- 
dabelarrak eta bertze- 
lakogaien berri izanen 
dute ikastarora joaten 
direnek.

Baralze biologikoari buruzko 
ikaslaroa maialzean
Hilabeteko lau larunbatetan burutuko da Behinpin taldeak 
antolatutako kurtsillo interesgarria

ITUREN

ZINEGOTZI-GAIAK;
2. J. Angel.AioroaHualde
3. Pedro Aizkorbe Te- 
lletxea 4. jose M’ Goros- 
terrazu Elizalde 5. T rinidad 
Eratsun Ariztegi 6. Mar- 
celino Bazterrika Altxu 7. 
Ignacio Iribarren Elizalde

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Perlko Mindegia Elizalde
3. j. Antonio Altxu juani- 
korena 4. Fco javier Be- 
reauMikelarenaS.FcoAI- 
mandoz Iparragirre 6. jose 
M’ Mikeo Zugarramurdi 
7. Belen Azpiroz Baztarrib

Leitzarako karretera 
moldatzea eskatu da
Udalaren esanetan hainbat kalte sortzen 
dizkio gidariei errepidearen egoerak

Herri Taldea

A inhoa MUTUBERRIA
Zubietatik Leitza- 

raino doan karretera 
kondizio penagarrie- 
tan dagoela eta Na- 
farroako Gobernuari 
errepidea berehala 
konpontzea eskatu dio 
udalak.

Ahobatez onartuta- 
ko idatzian, Iruñerajo- 
ateko edo Lei tzara ber- 
tara lanera joateko ka- 
iretera jende askok era- 
biltzen duela aipatzen 
da. Eraberean, udala- 
ren ustez "karretera- 
ren egoera txar honek

1 6 ttip i-tta p a  • 157. zbk. • 95-V-4

istripii-arrisku haiin- 
dia sortzen dii, baita

gastiiak ere, karrete- 
rako zuloetan ibiltze-

Leitza 
aldera 
doazen 
ibllgailuek 
jasan behar 
izaten dute 
errepidearen 
egoera
Arg.: Artxiboa

ak kaltea egiten baitie 
kotxeer. Orain. Gober-

Benantzio Baleztena 
Santesteban, 41 ur-
te, CSIko langilea 
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Pedro Santesteban San- 
testeban 3. Hilario Mutu- 
berria Bazleztena4.jaione 
TelletxeaTelletxeaS. Mar- 
celino Santesteban Elizalde 
6. Tomas Otxandorena 
Fagoaga 7. Valentin Santes- 
teban Eskudero

nuaren erantzunaren 
zain dago udala.
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Hauteskunde modu 

ezberdinak izanen di- 
tuzte Malerrekan. EI- 
goniaga, Oitz, Eratsun, 
U r r o tz ,  B e in tz a -  
Labaien eta Saldiasen 
zerrenda-irekien siste- 
ma e ra b ilik o  dute 
maiatzaren 28ko udal 
hauteskundeetan, guz- 
tiak ere 250 bizilagun 
baino guttiago baiti- 
tuzte. Halere, lerro  
hauek idazteko orduan 
eta dagoeneko aur- 
kezpenerako epea pa- 
satua zenean Elgorria- 
gan eta  B e in tz a -  
Labaienen ez zen ino- 
la zerrendarik presen- 
tatu. Sistema honetan, 
bortz izenez osaturiko 
zerrendak osatzen di- 
ra hauteskundeak bai- 
no aste batzuk lehena- 
go. Horretarako, zen- 
baitetan batzarreaegi- 
ten da herrian Urrotzen 
bezala, eta bertzeetan, 
alderdiren batek aur- 
kezten du bortz izene- 
ko zeiTenda. Bortz ize- 
neko lista hori esku- 
ratzen du botoemaile-

Hauteskunde sislema ezberdinak 
erabiliko dira herritik herrira
250 biztanlera iristen ez diren herrietan zerrenda-irekien 
bitartez aukeratuko dituzte beraien agintariak
Ezkurra Donamaria

Herriarengatik

rena, irakaslea

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Martin Gastearena Balda
3. Jose M̂ Etxeberria Gar- 
tziarena 4. Miguel I. Mari- 
ezkurrena Saldias 5. Ana 
M“ OtxandorenaTelletxea 
6.jesus M" Mariezkurrena 
Telletxea 7. Miguel M“ 
Lasarte Mariezkurrena

M a n u e l R e k a r te
lbarra,48urte,CSIko 
langilea
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Bautista Mitxeo Inda- 
koetxea 3. julian Mari- 
ñelarena Garralda 4. Pedro 
Ezkurra Sagardia 5. Ber- 
nardo Urrotz Mariez- 
kurrena 6. jose M“ Unda 
Etxandi7.jesus M“ Migel- 
torena Irigoien

R icardo  S ag aseta  
Andiarena, 32 urte, 
Funberako langilea 
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Santiago jorajuria 
Mitxeltorena 3. Angel M“ 
Larraburu Calzado 4. jose 
Miguel Lasaga T elletxea 5. 
Fco javier Migeltorenajua- 
nena 6. Fcojavier Amigo- 
rena Goñi 7. Fco javier 
Lizasoain Ariztia

ak eta lau izenei para- 
tzen zaio gurutzea. 
Botu gehien lortzen 
duen pertsona izanen 
da alkate eta gainera- 
ko hiruak osatuko du- 
te H e rr ik o  E txea . 
Gainerako herrietan, 
hau da, Donamaria eta 
E z k u rra n  ( Itu re n ,

Zubieta eta Donezte- 
ben bezala) ohiko sis- 
tema erabiliko da, tal- 
de bakoitzak bere ze- 
rrendak aurkeztuz. 
EzkuiTan zerrenda ba- 
karra izanen da aur- 
tengoan eta Donama- 
rian, berriz, bi talde 
lehiatuko dira.

Eratsun

I. Rufino Mariezkurrena Ez- 
kurra 2. Pedro Beraza T elle- 
txea 3. jose Luis Eskudero 
Bengoetxea 4. Miguel R. 
Desbrga Elizalde 5. Miguel 

Baztarrika Baleztena

Oitz

I. Carlos Mindegia Mitxeo 
IjuanPedroGoñiTelletxea
3. Oscar llarregi Elizaintzin
4. jose Antonio Gragirena 
Andiarena 5. juan San Migel 
Urroz

Saldias

I. juan jose Otxandorena 
Aizega 2. jose M’ Mikelarena 
juanena 3. jose L. Mitxelena 
Petrikorena 4. M’ Teresa 
Mariezkurrena Nuin S.jose 
Mitxeo Baleztena

U rrotz

Paskasio Maainena Iri- 
barren 2. Eustasio Mariez- 
kurrena Telletxea 3. jose M' 
Urroz Erbiti 4. Ignacio Urroz 
Gragirena 5. Juan Pedro 
Zozaia Goñi

Eratsun, Oitz, 
Saldias eta Urrotzek 
zerrenda irekiak 
izanen dituzte

HIRI ARTEKO, ESTATU 
BARNEKO eta
NAZIOARTEKO BIDALKETAK

Paketeak eta dokumentuak bidaltzeko modurik azkarrena

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

• 24 ORDUKO ZERBITZUA: Arratsaldeko 6ak arte 
entregatuko dugu

ZERBITZU GARANTIZATUA

Martin Urrutia Etorbidea z/g • ORONOZ MUGAIRI 
Tfnoa eta Faxa: 592179
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TTIPI-TTAPA
Arkupeak jubilatu 

elkarteko 375 bazki- 
dek apirilaren 20an 
ospatu zuten Iruñeako 
Anaitasunapolikirol- 
degian Gimnasiaren 
lehen Besta Haundia. 
Honela garrantzi ge- 
hiago eman nahi dio- 
te elkarteko gidariek 
aurtengo gimnasia 
ikastaroaren bukaera- 
ri. Herri gehienetan 
taldeak sortu dira. 
Am aia Estonba da 
Arantza eta Igantziko 
monitorea; Esteban 
Leitza Oronoz-Mu-

Gimnasia ikaslaroko azken kiasea 
Iruñean eman zuten jubilaluek
Arkupeak elkarteak aurtengo kurtsoa bukatu ondotik Estatu 
Batuetara eginen duen bidaia prestatzen ari da

gairi, Elizondo eta El- 
gorriagakoa; Guiller- 
mo Gomez Leitzakoa;
Mitxel Ibarrola Sun- 
billa, Aniz eta Lega- 
sakoa; Miren Etxeni- 
ke Saldias, Ezkurra,
Doneztebe, Oitz, Era- 
tsun, Donamaria, Itu- 
ren eta Zubietakoa;
Patxi Ganboa Irungo 
taldekoa eta Patxi 
Txokarro arduratzen 
da Etxalarko taldeaz.

Ariketen ondotik,
Nafanoako Gobernu- 
ko eta bertze erakun- 
detako ordezkariekin
bazkaldu zuten. Jubilatuak kirola egiteko prest
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Forma onari eusteko ez zaio adinari begiratu behar, gaidetu bertzela Ezkurrako Miguel 
Mariezkurrena Zarrañ. 93 urtetan sasoi ederrean erakutsi zuern, berekin batera ariketak 
egiten aritu ziren gainerakoek bezaia ^'^9 d  N oticias

Maitzaren 19an abiatuko da Arkupeak elkarteko taldea 
Estatu Batuetan bi aste pasatzera

Arkupeak eskual- 
deko jubilatu eta pen- 
tsionisten elkarteak 
hurbilen duen ekital- 
dia maiatzaren 19tik 
ekainaren 3ra Estatu 
Batuetara eginen duen 
bidaia da.

M aiatzaren 19an 
ateniko dira Madrileko 
a ir e p o r tu t ik  San 
Frantziskora joateko, 
bertan lau egun igaro- 
ko dituztelarik. Ondo- 
ren bi aukera izanen 
dituzte, alde batetik

M o n te rey  eta L os 
Angeles ezagutzea eta 
bertzetik, Las Vegas- 
erajoatea. Gero hiru- 
na egun pasatuko di- 
tuzte Los Angeles eta 
New York-en, Madri- 
lera itzuli aintzinecik.

Hauxe izanen dute 
egitarau ofiziala, bai- 
nan batzukberaien ka- 
buz Estatu Batuetara- 
ko bidaia bertan duten 
senide eta lagunei bi- 
sitatzeko aprobetxa- 
tuko dute.

Elgorriagako
B u rk a itz a  eta  
Zelaita inguruetara 
joateko mendi pis- 
tak hobetuko dira. 
Lanak 2.380 me- 
trotan eginen dira. 
Aurrekontua 9 mi- 
lioikoadaetaFusti- 
ñ anako  “ E x c a -  
vaciones P.M. de 
H ijo s ” enpresari 
eman zaio. 
Iturengo 
pistetako sei zati 
m oldatuko dira  
21.860.000 peze- 
tako aurrekontua- 
rekin. Hobekuntza 
lanak 5.303 me- 
trotan eginen ditu 
Iruñeko Fernando 
Iriarte Domeñok.

157, zbk, • 95-V-4 • ttip i-ttapa 19



GERTU

INPRIiVIATEGIA

ALDI ZKAR I AK

L I B U R U A K

KATALOGOAK

K A R T E L A K

BULEGORAKO 
I N PRI MAKI AK

D I P T I K O A K

T R I P T I K O A K

Zubillaga Industrialdea, 9. 
Tfnoa; 943-78 33 09 
Faxa: 943 -78 31 33 
OÑATI (Gipuzkoa)

t Q b

Santiago kalea, 29. 
Tfnoa eta Faxa: 945 - 28 67 1 3 

GASTEIZ (Araba)



ERRIZ HERRI
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TTIPI-TTAPA

M aiatzaren 28ko 
hauteskundeetan hiru 
papertxo izanen dituz- 
te Bertizaranako boto- 
emaileek. Alde bate- 
tik, Nafanoako Gober- 
nuko hautagaiei botua 
emateko aukera ema- 
ten diena. Bertzalde, 
Bertizaranako udala 
osatzeko, Agrupacion 
de Electores de Berti- 
zarana eta Eusko Al- 
kaitasLinaren arteko au- 
kera egin beharko du- 
te, orain lau rte beza- 
laxe. Aurtengoan, gai- 
nera, orain dela lau ur- 
te aurkeztu zituzten ze- 
rrendaburu edo alka- 
tegai berberak aurkez- 
tuko dituzte bi talde- 
ak. A E B k  M ig u e l 
Oteiza presentatuko du 
eta EAk berriz, Luis

Udaleko ela konlzejuetako alkale 
eta zinegotziak aukeraluko dira
Bertizaranako udalerako bi zerrenda eta hiru kontzejuetarako 
zerrenda bana aurkeztuko dira
Urriza. Hurrengo lau 
urteetan Bertizaranako 
udalerriko alkate eta 
zinegotziak izanen di- 
renak aterako dira he- 
mendik.
H er r ieta k o
KONTZEJUAK

Azkenik, Bertiza- 
ranako hiru herrietako 
biztanleek, Legasa, 
Narbarte eta Oieregi- 
koak alegia, norbera- 
ren herriko kontzejua 
aukeratu beharko du 
zerrenda irekien siste- 
maren bitaitez. Legasa 
eta Narbarten EAren 
izenean zerrenda bana 
aurkeztu da eta Oie- 
regin berriz, Agru- 
pacion de Electores de 
Oieregi izenarekin ate- 
ra da hauteskundeta- 
rako taidea.

Horrenbertze izen 
eta sigla artean ez al da 
inor nahastuko...

BERTIZARANA (1 )

M ig u e l O te iz a  
Laurnaga, irakaslea

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Esperanza Urdanabia 
Lasaga 3. Pedro Larretxea 
Bertiz 4. Alejo Mindegia 
Mindegia 5. Cornelia lantzi 
Berroeta 6.juanj. Oteiza 
Sarratea 7. juan Alberto 
Migeltorena Indart

Luis Urriza 
Arretxea

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Fco javier Arretxea 
Agirre 3. jose Antonio Bra- 
ña Inda 4. Miguel Andre- 
sena Etxeberria 5. Alfredo 
I riarte Arretxea 6. Andres 
Etxenike Iriarte 7. Aurora 
Arretxea Oteiza

0 ) Bertizaranako udalerako bi zerrenda 
aurkeztu dira. Honetaz gain udaierria osatzen 
duten hiru kontzejuetako aikateak ere 
hautatuko dira

Legasa

I. Fermin Zelaieta Lastiri 2. 
Miguel Andresena Etxeberria 
3. .javier Perez Arregi 4. 
Eduardo Indabere Telletxea 
5. jose M’ Etxepare Irisarri

Narbarte

. jesus M“ Argaiz Larregi
2. Andres Etxenike Iriarte
3. Alfredo IriarteArretxea
4. Fco javier Rozas Cunille
5. j. jose Verde Etxeberria

Oieregi

AEO
I. jose M’ Galarregi Apez- 
tegia 2. Luis Aldabe Asan 3. 
juana Lasaga Munarriz 4. 
Juan T. Apezetxea Aizpuru 
5. jose M° ArregTelletxea

urte oso batez 
(24 aldizkari) 
Am eriketara  
bidaltzeak
8.000 Pta. balio du.

Interesatua egon ezkero, 
deitu
9 4 8 - 6 3 1  I 8 8 r a
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JUANA SAIZAR

Dagoeneko osatu 
dira hauteskundeetako 
zerrendak eta bi talde 
aurkeztu dira. G IA era- 
bat berritua agertuko 
da eta zerrendaburu 
Martin Caballero izan- 
go da. Herri Batasuna 
ere berritua agertu da 
eta alkategaia Tomas 
Lozano izango da. Na- 
farroako Parlamentuari 
dagokionez, CDN tal- 
deko zerrendan bi are- 
soar aurkezten dira, 27. 
lekuan Milagros Ore-

Futbito txapelketaren edizio berri 
bat martxan da
Bederatzi taldek parte hartzen dute aurtengoan

Esteban AROZENA
Umore Onaeta uda- 

laren laguntzaz herri- 
ko gazte talde batek 
antolatzen duen futbi- 
to txapelketa arrakas- 
tatsua suertatu da aur- 
ten ere partaidetzari da- 
gokionean behintzat, 
apirilaren 24ean hasi- 
ta ekainaren lOa arte 
jokatuko den lehian be- 
deratzi baitira izena 
emandako ekipoak.

1995eko txapela on- 
dorengo talde haueta- 
ko batek eskuratuko 
du: Urrutinea, Porrot, 
Doinuzale, Gaztenak, 
Txumeka, K. Goiko- 
iturri, Trebeska, Umo- 
re Ona eta Aston Bi I la. 
Partiduak, ohi den be- 
zala, larunbatetan jo-

Rosa Begiristainen gidaritzapean burututako 
eskuianen kurtsiiioan parte hartu duten 18 
emakumeek afari batez bukaera eman zioten 
sei hiiabete iraun duen ikastaroari Miren Uitzi

katzen dira, arratsal- 
deko 3,30etan. 
Txapeldun

PatxiZabala, 11 ur- 
teko abeslari eta pande- 
rojoleak lehen postua 
lortu zLien bakarlari 
gaztetxoen multzoan

Iruñeako Gaiane an- 
tzokian ospatutako Na- 
farroako Haur Kanta- 
rien Lehiaketaren fina- 
lean. Garaipeak Euskal 
Herriko txapelketan 
parte hartzeko aukera 
eman dio Patxiri.

Konlzertua
Balerdi-Balerdi tal- 

dearen musika entzu- 
teko aukera izango da 
maiatzaren 6ean ‘ Arte 
eta Kultura’ kanpai- 
naren barrenean, uda- 
lak eratutako kontzer- 
tuan. Ordurako Gazte 
Asanbladak lokalaren 
berritze lanak bukatzen 
baldin baditu Zentroa- 
ren azpian (Tifanitxon) 
burutuko da emanal- 
dia.
Truk

FelisaSalaberriaeta 
bere alaba Iratxe Alba 
dira Umore Onaren 
truk txapelketaren aur- 
tengo irabazleak. Mar- 
tin Huizi eta Juantxo 
Apezetxea bigarrenak 
izan ziren.

M- Pilar Untxalo 
Salaberria, Sarrioko 
langilea. j
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Miguelj. LekuonaSala- 
berria 3. Patxi Bakero Es- 
kudero 4. bzaro Apeze- 
txea Perurena 5. Xabier 
Mikel Uitzi Salaberria 6. 
Ibon Elizegi Narbarte 7. 
jose M̂ Salaberria Gazta- 
ñagaS.j.javierAnsaZubie- 
ta 9. Esteban Arozena 
Mitxelena

Bi aresoar CDN alderdi berriaren 
Parlamenlurako zerrendan
Udaletxerako GIA eta HBren 
arteko aukera izango da
ja eta 40. iekuan Juan 
Pellejero.
Kanposantua

Nitxoei buruz hitz 
egin zuten azken pie- 
noan eta zenbait era- 
baki hartu zituzten.

Honela, ez da sal- 
mentarik izango ezin 
da erosi ezta saldu ere. 
Lehentasuna izango 
dute lurra ez dutenek, 
hau da, ez panteoi eta 
ez hilobirik ez dute- 
nek. Famili bakoitzak 
bere ondorengoei utzi 
ahal izango die betira- 
ko. Arduraduna uda-

letxea izango da eta be- 
rak jaiTiko ditu arauak 
eta ordaindu beharre- 
ko kuoten berri eman- 
go du.
Amoarrairik ez

Astom ela errekan 
zer edo zer arraroa ger- 
tatu da azken aldi ho- 
netan. Lehen amoa- 
iTain pilo bat izaten ba- 
ziren ere orain ez da- 
go ezer. Arrantzaleak 
haserre daude eta bi 
susmo dituzte: erreka 
erre dutela edo putzu 
haunditan sarez ibili 
direla arrantzan.

Martln Caballero 
Lasarte, 62 urte, 
paper teknikaria 
ZINEGOTZI-GAIAK;
2. Milagros Oreja Arraiago
3. Gregorio Pellejero Mu- 
gertza 4. Bautista jauregi 
Sukuntza 5. Domingo Ge- 
reño Marzol 6. M’ Esther 
TolosaGoikoetxea?. Mi- 
guel Zabaleta Caballero

Tom as Lozano 
Barrio, 44 urte, 
baserritarra
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. jose Otermin Etxarri 3. 
julio Nieto Baranda 4. 
Domingo Etxarri Mujika 
5. josefa Marzol Tolosa 6. 
jose Martin Onsalo 
Oieregi 7. Ramon Alguero 
de Val.
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571.356.059 peze- 
takoa aurtengo udal 
aurrekontua onartu da 
azken plenoan. Aurre- 
kontua HB eta UILk  
aurkeztu zuten etabe- 
raien botoekin onartu 
zen.

Eskolako etxebizi- 
tzen salmenta aurre- 
kontuetan ez sartzeak 
sortu zuen ezadosta- 
s u n h a u n d i e n a ,
E A ko ek etxebitza  
hauek saldu nahi bai- 
tituzte.
Irusuko
etxea
adjudikatua

Hirueskaerenarte- 
tik, Olasoko Garbiñe 
AlemanetaJoseJulian 
Genuak izango dute 
Irusuko etxea zerbitzu 
ezberdinetarako es- 
plotatzeko eskubidea.

Jakina den bezala, 
etxe hori Leitzalarreko 
kamioan dagoena da, 
‘kamineroarena”, ale- 
gia. B ikote honek 
etxearendako dituen 
helburuak, jendeari in-

571 milioitik gorakoa izango da 
aurtengo udal aurrekontua
HB eta UILk aurkeztu eta beraiek onartu zuten

HAUTESKUNDEAK

Gabriel Saralegi 
Arribillaga, 38 urte, 
aseguro agentea

H B iUlL

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Luciano Olano Biliabona
3. Miguel M" Zabaleta La- 
baien 4. Mercedes Saizar 
Etxeberria S. M“ Carmen 
Agirre Zubitur 6. jesus Pe- 
rurena Loiarte 7. Unai 
Mtnez Barranco 8. Miren 
Lorea Sagastibeltza 2laba- 
leta 9. Iñaki M. Sagastibel- 
tzaAzpiroz 10. Demetrio 
Salbarregi Gartziarena 11. 
CandidoAzpirozZabaleta

gurugiroaz gozatzeko 
leku lasai baten auke- 
ra ematea, turismoa 
erakartzea eta baserri- 
ko ohiturak ezaguta- 
raztea dira, besteak

Mikel llarregi 
Elberdin, 35 urte, 
irakaslea
ZINEGOTZI-GAIAK;
2. Ascension Aleman Za- 
baleta 3. Antton Erkizia 
Almandoz 4. j. Vicente 
Usabiaga Arregi 5. M’ 
Dolores Agirre Zabaleta
6. Manuel Arangoa Satrus- 
tegi 7. jose Luis Azpiroz 
Elduaien 8. Unai Zabaleta 
Alduntzin 9. LorenzaZaba- 
letaZestau lO.lnmaculada 
Zestau Baraibar 11. Ignacio 
Gaztañaga Sagastibeltza

Silvestre M- 
Zubitur Goñi, 38 ur-
te,merkataria.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Felix G. Caballero 
Azpiroz 3. Beatriz Zabaleta 
Zestau 4. j. Martin 
Alduntzin Perurena 5. 
Esteban Zabaleta Zabaleta 
6. j.javier Mujika Astibia 7. 
j. Antonio Labaien Saralegi
8. jose Rubia Hernandez
9. Miguel A. Ariztimuño 
Canflanca 10. Roberto 
SukuntzaZabaleta I l.jose 
M“ Perurena Sukuntza

beste. Hasieratikez ba- 
da ere, zenbait aktibi- 
tate eskeintzeko asmoa 
duteetorkizunean: sen- 
derismoa, mendiko bi- 
zikletaz eta zaldiz in-

guruko mendietatik 
egindako ibilaldiak, 
ibilaldi ekologikoak 
eta bestelako ekital- 
diak prestatzen ari di- 
ra

Babes
ofizialeko
zortzi
etxebizitza

Hirugarren adineko 
jendearentzat babes 
ofizialeko zortzi etxe- 
b iz itza  eraik itzeko  
konkurtsoaren deial- 
dia onartu zuen udalak 
azken batzarrean. Erai- 
ki berria, txantreatako 
atzekaldeko lurretan 
egingo da.

Bestalde, hilobiak 
egiteko lehiaketa za- 
baltzea ere erabaki zen. 
Azken honen aurre- 
kontua 9.994.616 pe- 
zetakoa da eta proiek- 
tuaren arabera, 96 hi- 
lobi egingo dira eta le- 
hendik eskatua dute- 
nek lehentasuna izan- 
go dute eskuratzeko.

Espaloia
Patxi Arrazolakoes- 

paloia Asfaltos de 
BiuiTun enpresak egin- 
go du 5.998.538 peze- 
tatan. Obrak bukatze- 
ko 4 hilabeteko epea 
dute, baldintza plegua- 
ren arabera.

SALDIASko
zerrategia

E ra iku n tzarako  

es tru k tu rak  

eta em b a la jea k

Zubizarra, SALDIAS 

Tfnoa: 615108, 615044

KIRONASAIA,KIROPRAXIA, 
DREKAJE LINFATIKOA, TSIATSUA...
B a r tz e lo n a n  d ip lo m a tu  e ta  u r te  a s k o ta n  a r itu a .  

L e itz a n  h a s i d a  o ra in  b iz k a r re z u r re k o  m in a ,  
g e r r ie ta k o a , z a in e ta k o a , z e lu l i t ia ,  b a r iz a k ,  

g iz e n k o r ra k ,  o p e ra z io  o n d o re a k , e s tre sa  e ta  
b e s te la k o  g a itz  k la s e  a s k o  t ra ta tz e n

L o u rd e s  A rd a n u y  
© 9 4 8 - 6 1 0 7 6 2

D a n b o lin e a  2 . 
L E IT Z A

L e h en d ab iz iko  m asa jea  d e b a ld e  e m a te n  du

GAZfELU
ITVR6INTZA

KALEFAKZIOA

Elgoien 32 
Tfnoa:5l 00 86' 

LEITZA
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Xorroxinek irraliginlza ikaslaroa 
anlolalu du
Bertan parte hartzen dutenek asteburuetan irratian bertan 
lanean aritzeko aukera izanen dute

JOSEBA IGARABIDE
Xorroxin irratiak 

irrati ikastaroa antola- 
tu du irratigintzan ari- 
tu nahi duenarentzat. 
Asteburutan lan egite- 
ko aukera izanen dute 
kurtsilloa burutzen du- 
tenek.Apuntatu nahi 
duenak 581226 tele- 
fonora deitu behar du. 
N afarroaren  
Eguna

Apirilaren 30ean,

Nafarroaren Egunaos- 
patu zen Baigorrin. 
Baztango mendigoi- 
zaleak bertara egin zu- 
ten ibilaldia eta dan- 
tzariek ere bere ema- 
naldia eskeini zuten, 
goizean mutildantza 
dantzatuz eta arratsal- 
dean Baigorriko dan- 
tzariekin batera. 
K a le jira  

Larunbat honetan 
‘Euskara ikasteko es-

kubidearenalde’ lema- 
pean kalejira antolatu 
zuen Baztango AEKk. 
Elizondoko karrikak 
alaitu zituzten euska- 
ra solastuz eta musi- 
karekin.
COFES zentrua  
m artxan

COEESeko kon- 
tsultak martxan daude 
eta dagoenekogineko- 
logoa eta erizaina aten- 
ditzen hasiak dira.

Goizeko 8etatik arra- 
tsaldeko 3ak arte ire- 
kia egoten da zerbi- 
tzua. Bertan ordua es- 
katzeko 580621 tele- 
fonora deitu behar da. 
Ikastola 1 .0 0 0  
argazkitan  

M a itza re n  le t ik  
15era ikastolaren 25. 
urteurreneko ospaki- 
zunak direlaeta ‘Ikas- 
tola 1.000 argazkitan’ 
erakusketa antolatu da

Kultur Etxean. Ordu- 
tegia betatik 8etara iza- 
nendaetafilminaema- 
naldi berexia emanen 
dute egunero 7etan. 
Kultur Astea  
Iruritan  

Iruritan gurasoek 
kultur astea antolatu 
zuten. Larunbatean 
errebotean ginkana 
izan zen eta pilotale- 
kuan haurrendako jo- 
koak.

HAUTESKUNDEAK

Gonzalez 
Uriarte, 43 urte, 
CSIko langilea
ZINEGOTZI-GAIAK;
2. j.Manuel Pedrosa Lopez
3. Begoña Sanzberro Itu- 
rriria4. Gaspar Castellano 
de Gaston 5. Pedro A. 
Zapata Zaldua 6. Antonio 
Irigoien Sarratea 7. San- 
tiago Ustarroz Grazenea
8. Fco Bergara Sanzberro
9. Fco M“ Iribarren Arre- 
txea 10. Felix Larregi 
Irigoien I I.JoaquinArro- 
samenaAtxukarro IZ.juan 
M! Ibarra Elizalde 13. 
Federico Vaiencia Leoz

Patxi Oiartzabal 
Irigoien, medikua

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Miguel Angel Adin Fran- 
zesena 3.Remigio Lizasoain 
Adansa 4. Rafael Olaizola 
Amorena 5. Marcos iri- 
goien Irigarai 6. juana M“ 
Barberena Arsuaga 7. 
Florentino Goñi Telletxea
8. Luis M" Mitxeo Iriarte
9. jose Larratxea Etxenike
10. juan M“ Zaldain Mais- 
terrena 11. Luis Arregi 
Etxepare 12. j. Manuel 
MariezkurrenaElizalde 13. 
Mariano Izeta Elizalde.

Sotero Etxandi 
Juanikotena, 38
urte, preso politikoa.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. j.Manuel Azurmendi 
Murgiondo 3. Mikel Al- 
tzuart Zaldain4. M’ jesus 
Barrenetxe Lertxundi 5. 
joaquin Gonzalez Uriarte
6. jon Franzesena Bidegarai
7. Martin Garde Saharrea
8. Nerea Iturriria Meoki
9. jose M’ Ballarena Peru- 
rena lO.julenMitxeltorena 
Mitxeltorena 11. Begoña 
Etxandi juanikotena 12. 
jorge Oteiza Huarte 13. 
Leoncio Irungarai Elizalde

Pedro Perez Uriz,
Irakaslea

ZINEGOTZI-GAIAK;
2. Sonia Lopez Igartua 3. 
Clemente Trevejo Perez
4. Laureano Calvo 
Zugarramurdi 5. Anastasio 
Nagore Garralda 6. Fco 
javier del Castillo Diaz 7. 
Juan Luis Perez Franzesena 
8. Miguel A. Errotaberea 
Etxepare 9. Benito Pruaño 
Rodriguez 10. Santiago 
MartinGarcia I I.Eduardo 
Fleta Ploli 12. juan jose 
Lopez Garcia 13. jose M“ 
Perez Franzesena

Juan Meoki Maia,
merkataria.

ZINEGOTZI-GAIAK:
2. Leopoldo jaen Sobrino
3. j. Ramon Arregi lgoa4. 
Mateo Gamio Aleman 5. 
Ramon Elizetxe Elizetxe 
6. M“ Pilar Cordoba Saha- 
rrea 7. M“ Resurreccion 
Elizagoien Etxegarai 8.jose 
M̂ Zelaieta Sarratea 9. Fco 
javier Iriarte Iriarte 10. 
Valentin Gamio Garbisu 
11. jose Aizpurua Des- 
karga 12. Benito San Millan 
Somalo l3.Martinjoaquin 
Oharriz Martikorena

(E srk i^aro i
ja tttx c a

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

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA
KIROL TROFEOAK

Tfnoa: 580 445 - ELIZONDO

JATETXEA
Tfnoa: 580101 

Santiago 1 
ELIZONDO
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Belateko lanak ailzinera 
doaz ustekabez uslekabe
Leze bat topatu dute eta kamioi bat amildegi 
batetik erorita istripua izan zuen

JosEBA IGARABIDE
Belateko tiinelaren 

eta karretera hobetze 
lanak aitzinera doazi 
pixkanaka-pixkanaka. 
M arin g o  zubia eta 
Berroetako zubiko pi- 
loteak eginak ziren as- 
paldi an eta gai neko tra- 
biesak jartzen hasiak 
d ira . N a fa rro a k o  
Gobernuko iturriek  
adierazi dutenez, erre- 
pide berriaren zati bat 
maiatzarako zabalik 
izanen da, beraz lais- 
ter izanen da proba- 
tzeko aukera.

Lan hauei ez zaie 
ustekab erik  fa lta . 
Duela aste pare bat ka- 
mioi batek istripuaizan 
zLien, amildegitik behi- 
ti eroriz bainan zorio- 
nez, gidariak ez zuen 
zauririk izan. Gainera, 
leze bat aurkitu dute 
lurazpian. E.stalaktita

eta estalagmita ede- 
rrak omen diitu, bai- 
nan oraindik lez da ja- 
kiterik bere balio his- 
torikoa. Inguiruko he- 
rriak berriz, lohi eta 
hautsaren arazoarekin 
segitzen dute.

Almandozko elxebizitza 
ofizialak banatu dira

Almandozko esko- Pello Jauntsaras, An-
la ondoan babes ofizia- 
leko lau pisu egin be- 
har dituzte. Bederatzi 
eskaera izan ziren eta 
zozketa egin ondoren

tonio Fernandez, Patxi 
Antsalas eta Natxo  
Arozenari egokitu zaie, 
Roberto Jauregi erre- 
serban geldituz.

^ Anizko 
frontoiaren
hobetuda.Sareaeta 
argi-fokoakjairi di- 
tuzte.

4» Ehiza eta 
Arrantza
elkarteak urteroko 
bileraegin du larun- 
bat honetan. Auixe- 
kontuak onartu eta 
batzorde berria au- 
kera tzeaz gain , 
Amaiurko haztegi- 
aren martxa azter- 
tu dute. 800 bazki- 
detikgoiti dituBaz- 
tango elkarteak.

4» Alzheimer 
gaixotasunari 
buruzko hitzaldia 
eman zen apirila- 
ren 25ean Elizon- 
doko El pilar zine- 
matokian.

^ Turista aunitz 
ibilidira AsteSain- 
du honetan. Egu- 
raldia lagun, agro- 
turismo etxe guz- 
tiak bete zituzten 
eta Erratzuko cam- 
ping estrenatu be- 
rrian,200batlagun 
izan ziren.

INTZAko 
ATUA

LARRALDEA

M ENDIALDE Jatetxea
E tx e k o  g asn ak  sa ltzen  d itu g u

Dantxarinearako bidean, 66. kilometroan

AMAIUR'Tfnoa: 45 30 60

ELIZONDO 
Tel. 58  01 55

F O T O
mcnn

DONEZTEBE 
Tel. Fax. 45 08 25

Z e u r e  J a u n a r t z e  E c u n e k o  A r g a z k i a k  H o b e r e n a k

IZATEA NAHI BADUZU ZATOZ FOTO MENARA

Fo t o  M enan  Egun  N abarmenak 
A haztezinak  Egiten  D itugu

P  R OFESIONALAK G A R A  
ETOR ZAITF.Z ETA IKVS EZAZU

ESKATU ORDUA

M E N D I
OSTATUA
Santiago 25 - ® 580313 

ELIZO NDO

Kanpaina berri honetan, 
eskeintzen dizkizugun oroigarrlen 

artean baduzu non aukeratu.
H a rtu  o rd u a :  

ELIZONDO s 580491 
DONEZTEBE ® 450364

EGUN HAUNDIBATERAKO  
OROIGARRIONBAT
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Urratsaldea ospatuko da Saran 
Herri Urrats bezperan
Maiatzaren 13an, arratsaldeko 3etan hasita pilota txapelketa 
musikariak, txaranga eta dantzaldia izanen dira

M ixel eta J acoueline 
Herri Urrats bezpe- 

ran Saran arratsaldeko 
3etan hasiko da Urrats- 
aldearen lehen urratsa. 
Ordu horretan esku pi- 
lotatxapelketajokatu- 
ko da. 5,30etan kantal- 
dia izanen da Xalbador 
eta Ihidoi eta Jojo eta 
Ramuntxorekin. Ziz- 
kuitz eta Izar txaranga- 
koen txanda izanen da 
ondotik. 9etan Anje 
Duhaldek kontzertua 
eskeiniko du. Bertso 
saioa aditu nahi due- 
nak 10,30etan du hitz 
ordua. Bertan izanen 
dira Arozena aita-ala- 
bak, Estitxu Fernandez 
eat Kexux Arzallus, 
Jon Iñaki Izarzelaia 
g a i-em a ile  dutela. 
Gauerdian BAPtaldea 
arituko da eta azkenik 
dantzaldia Sakastare- 
kin.

Sarako Izarra rugby taldea Euskal Herriko txapeldun atera da Pouillon 
landestar taldea 12 eta 3 garaituz. Orain Frantziako xapelgoan dabil

Antolakuntza hunek 
laguntza eta partehar- 
tze haundia eskatzen 
du. Lanean aritu nahi 
duenak bere buruaeza- 
gut araz d ezake  
59542519 zenbakian.

Dantzari TTiki eguna 
maiatzaren 8an Atarratzen

1.800 bat haur el- ohiduradenbezala, eta
k a rtu k o  d itu e n  
Dantzari Ttiki Eguna 
m a ia tz a re n  8an 
Atarratzen iraganen da

14 urtez peko haurrak 
bilduko ditu. Sarako 
50 haurrek parte har- 
tuko dute.

Pilota solas
Sarako Izarrak an- 

tolatzen zuen ‘Joko 
berri’ pilota lehiaketa 
burutu zen apirilaren 
lehenean polikirolde- 
gian jokatutako fina- 
lekin.

Berrogei bat biko- 
tek parte hartu zuten 
eta kirol orrialdetan 
duzue emaitzen berri.

Euskal Ligako fi- 
nalean Christophe  
Mariluz irabazle ate- 
ra zen 40-39 Ocafrain 
baigorriarraren aurka. 
Benjamin mailan, bi- 
nazka, aldi huntan 
Sebastian Galardi eta 
Mikel Guerendiainek 
ez duta Frantziako txa- 
pela jauntzi. Finala 
galdu zuten Isturitzen 
A ir e t  ik  M a k e a  
Lekorneko gazteen 
aurka, 40 eta 22.

ffZA J 3KO 11 etan

0  LEKUETANl

TALDE GONBIDATUAK

E zb aik o rrak  
Euripean Sua

XORROXIN
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Zenbail gaztek abelzantza 
ikastaroetan parte hartu dute
Doneztebeko Juansenea etxean antolatu du ITGk 
eta irailetik apirila bitarte iraun du

U rdazu bi Z u g a r r a m u r d i

Independiente ■  A kelarre

Kinto besten aldia ere ttikitzen ari da. Argazkian 1972an jaiotakoak 
ageri dira, Erratzuko ostatuan bazkari eder bat egin ondotik
Alizia OLAIZOLA

Herriko gazte ba- 
tzuk ITGk Doneztebe- 
ko Juansenea etxean 
antolatutako abelzan- 
tza ikastaroan izan di- 
ra. Zugarramurdi, Ur- 
dazubi, Baztan, Male- 
rrekaetaBortzirietako 
nekazarientzat zuzen- 
duriko ikastaro hauek

Nafarroako Gobernua 
eta IN E M  erakundea- 
ren babesaz antolatu 
ditu ITGk eta irailan 
hasi eta apirila bitarte 
luzatu dira. Ikastaro 
hau eginez gero lor- 
tzen den diploma beha- 
rrezkoa da subentzioak 
eskatzerakoan, adibi- 
dez.

Kinto bestak
Kinto besten garaia 

bukatzen ari da. Mar- 
txoaren 22an Koxka 
jatetxean kinto besta 
ospatu zuten I954tik  
1958rainojaiotako ur- 
dazubiar eta zugarra- 
murdiarrak, 45 bat la- 
gun bilduz afaltzeko.

: Francisco Iribarren 
Garate, 61 urte, mer-j 
kataria.
ZINEGOTZI-GAIAK:
2. juan Ramon Otegi Lau- 
renzena 3. joaquin Etxart 
Maia4. Angel Bengoetxea 
SuhasS.PedrojoseToma- 
sena Mihura 6. Angel 
Ariztia Arburua 7. Antonio 
Etxaide Elorga

ZINEGOTZI-GAIAK;
2. Severo Fagoaga Gortari
3. Miguel M’ Mendiburu In- 
daburu 4.Lizaro Dainziart 
Iribarren 5. Estefania Ber- 
gara Mendiburu 6. Martin 
Rodriguez Zubiri 7. Fran- 
cisco Arburua Apeztegia

Ondotikdantzaldia 
izan zuten goizalde- 
raino, Olabideko Joxe 
Angel akordiolariare-

kin. Herriko gazteek 
ere ospatu diztute kin- 
to bestak Baztan alde-
an.

2 A1 DUSI
M artin  Lizasoain Adansa

Zaldubia Poliganoa •  ©  5 8 0 5 6 2  
I R U R I T A  - B A Z T A M

SUKALDE ETA
IBainu /KVobeeak

ia n c L tz a iie  f m

h a im e n d a a

HERRiKO ETXEKO EDKNTEGiX
T V l ic K e l  e t a  K a t + in

^ A u e r 'e n d i a i i o

T fn o a : 5 9  5 4  2 5  1 9
6 4 1 3 0  SARA

HERRi

^ URRATS

SUaUDDUKO MIStAK S A R A K O  B A R N E T E G I A
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JAIOTZAK
Juan Carlos Fagoaga Ansa eta Elsa 
de Asuncion Fernandez, Goizueta 
(Artikutza) eta Portugalekoa, apirila- 
ren 22an.
François Schoepfer eta Marie Jose 
Mitxelena, Roquefort (Landak) eta 
Sarakoa, apirilaren 8an.
David Indo eta Sandrine Pochelu,
Sarakoa eta Bidarraikoa, apirilaren 
21ean.
Bernard RouqueneIle eta Sophie 
Agirre, Kanbo eta Sarakoa, apirila- 
ren 21ean.
Juan Jose Aranhilet eta Maite Gal- 
tzagorri, Sunbillakoak, apirilaren 
22an.
Darwin Huaman Umeres eta M“ 
Asuncion Arribillaga Soroa, Peru 
eta Uitzikoak, apirilaren lean.

Itziar Altzugarai Alvarez, Lesaka- 
koa, apirilaren 1 lan.
Ander Corral Naves, Berakoa, mar- 
txoaren 25ean.
ItsasoElizagoien Bizente, Etxakirkoa, 
apirilaren 4ean.
Unai lantzi Maritorena, Baztangoa, 
apirilaren 14an.

Manuella Ordoki, Sarakoa, apirila- 
ren 16an, 87 urte.
Jacques Berton, Sarakoa, apirilaren 
18an, 61 urte.
Casimira Zelaieta Endara, Berakoa, 
martxoaren 9an, 76 urte.
Manuel Aranburu Iturriza, Berakoa, 
apirilaren 3an, 88 urte. '
Eduardo Lopez Moreno, Berakoa, 
apirilaren 19an, 38 urte.
Andres Lopez Aguado, Berakoa, api- 
rilaren 22an, 53 urte.
Angela Perugorria Danboriena, 
Etxalarkoa, apirilaren 14an, 67 urte. 
Catalina Zestau Zabaleta, Leitzakoa, 
apirilaren 16an, 82 urte.
Miguel Otxotorena Borges, Oronoz- 
koa, apirilaren 4an, 85 urte.
Jose Migelena Urroz, Elizondokoa, 
apirilaren 7an, 87 urte.
Miguel Verde Domecq, Elizondon, 
apirilaren lOean, 73 urte.
Gregoria Arozena Iturralde, Alman- 
dozkoa, apirilaren 12an, 93 urte. 
Faustino Goietxe Bengoetxea, 
Erratzukoa, apirilaren 20an, 72 urte. 
Maritxu AldaiaGragirena, Beintza- 
Labaiengoa, apirilaren 24an, 86 urte.

HIRU LAGUNAK S.I.

T A I L E R R A K
URTE AUNIZTAN 

BIZITZEKO PENTSATUA
3 L

• KOTXE, KAMIOI eta GABARREN TXAPA eta PINTURA
- MEKANIKA eta ELEKTRIZITATEA
- ‘BANCADA UNIVERSAL’ DELAKOA 
•PINTURA KABINA
• KOTXE BERRIAK eta ERABILIAK
• PINTXAZOEN MOLDAKETA eta KUBIERTEN ALDAKETA 
•KAMIOIENOLIOALDAKETA

SEAT-VOLKSW AGEN salmenta B ER A eta LESAKArako

Otsango auzoa (Etxebeste serreriaren ondoan)» Tfnoa eta faxa: (948) 637436 * L E S A K A
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HUNTAZ ETA HARTAZ
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TELEFONOAK

©
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 ospilalea.... 460299
Erresidentzia.................  453800
Anbulatorioak
Irun .................  630264/621106
Anbulantziak
O itz ...................450242/450805
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

^Euskaldunak, bigarren mailako 
Nafarrak' izenpean manifestazioa 
maiatzaren 6an Iruñean
Legeak euskara ofizialtzat jotzen badu ere, 
praktikan erdararen azpian gelditzen da
P a t r i  e t a  P a u l a

1996an Nafarroako 
Gobemuak Euskararen 
Legea egin zuenean, 
euskaldunak gure be- 
hanak asetzeko exka- 
sa zela ikusi genuen. 
Halere, bederatzi urte 
pasatu direnean, lege- 
ak ezartzen dituen mi- 
nimoak ere ez direla be- 
tetzen ageriko gauza da. 
Izan ere, Nafarroan bi- 
zi garen euskaldunok 
egunero frogatzen ahal 
baitugu euskaraz bizit- 
zea ezinezkoa dela.

Adibideak aunitz ba- 
dira ere, batzuk baka- 
rrik aipatuko ditugu: 
Osasun Etxeetara jot- 
zerakoan gehienetan 
mediku-erizain erdal- 
dunak aurkitzen ditu- 
gu; gure herrietako al-

baiteroak, bake epaite- 
gietako langileak... er- 
daldunak izan ohi dira; 
nafar euskaldunek uni- 
bertsitatean euskaraz 
ikasi nahi badute Euskal 
Autonomi Elkartera jo  
behar izaten dute; eus- 
kaltegiei gero eta la- 
guntza guttiago ematen 
diete...
O f iz ia l t a s u n ik  e z

PRAKTIKAN
Beraz, gure eskual- 

dean legeak euskara ofi- 
zialtzat jotzen du eta er- 
dararen pare paratzen 
du, nahiz eta praktikan 
ofizialtasun hori ken- 
tzen dion, erdararen az- 
pian utziz.

Hau guzia ikusirik, 
Nafarroako Gobernua- 
renaitzineaneuskaldu- 
nak bigarren mailako

nafarrak garela ondo- 
rioztatzen dugu. Izan 
ere, euskara eta erdara 
lege aldetik maila be- 
rean badaude ere, eus- 
kaldunok euskaraz bi- 
zitzea ezinezkoa baitu- 
gu, nahitaezerdararajo 
behar dugularik.

Alabaina, euskaldu- 
nokl ez dugu bigarren 
mailako nafarrak izan 
nahi eta erdaldunek di- 
tuzten eskubide berbe- 
rak eduki nahi ditugu. 
Horregatik, datorren 
maiatzaren 6an, arra- 
tsaldeko 6etan Iruñeako 
autobus geltokitik ma- 
nifestazio bat abiatuko 
da euskaldunok Nafa- 
rroan bizi dugun egoe- 
ra salatzeko eta gure es- 
kubideak aldarrikatze- 
ko.

Balnearioelara  
joaleko 2 . 
Ixanda zabalik

Bortzirietako Oi- 
narrizko Gizarte Zer- 
bitzuaren Mankomu- 
nitateak jakinarazi 
duenez, maiatzaren 
31 bitartezabalikda- 
go balnetirioetarajoa- 
teko bigarren txan- 
dan apuntatzeko  
epea. Bigarren txan- 
da hau, irailetik aben- 
du bitarte joateko da 
eta jubilazio edota 
ezintasunen bat du- 
ten pentsionistentzat, 
baita alargun edo bes- 
te pentsionistentzat 
60 urte bete badituz- 
te. Izena emateko, 
Bortzirietako Gizarte 
Zerbitzuen Manko- 
munitatera joan dai- 
teke (Etxalarko He- 
rriko Etxean) edo ber- 
tako telefonora deitu 
(635036, Itziar).

u d a l e r r i  e u s k a l d u n e n  m a  n k o  m u n i t a t e a

UEM A u

Maiatzaren 7an 
ospatuko da 
Bermeon 
Udalerri 
Euskaldunen 
Eguna. Gure 
eskualdeko hiru 
udalerri daude 
erakunde 
honetan sarturik.

G i l t z a r c n  b i l a
l e h i a k e t a

Izen-Deiturak.........................................................................
Helbidea.................................................................................
Herria.....................................Tfnoa:......................................
Giltza............ orrialdean dago. Zehazki, zein tokitan?.

Nurrengo lau hilabetcotan, otsaila, martxoa, apirila eta maiaaean, 
bl fagunendako 8 otordu (bakoitza 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. Bilatui eta aukitu duzunean, 
bete ondoko kupoia edo deitu beheko telefonora.

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

LEHIAKETA HONEN OINARRIAK 151. ALEKO AZKEN ORRIALDEAN AGERTU ZIREN

'" 'V '

1 :

TELEFONOZ DEITZEKO ORDUTEGIA:
' Astelehenetik ostiralera goizeko Setatik gaueko I Oetara ' 

Larunbatetan goizeko Setatik arratsaldeko 3etara

A ldi honetako ja te txeak  A lm andozko  fc
B EO LA  eta BEFtAK O  A N S O N E A  CAJA LABORAL

EUSKADIKO KLTDCA
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IVIKOLAK

Maiatzaren 21 ean buruluko da Berako 
Itzuliaren bigarren edizioa
Agerra Mendi taldeak antolatutako ibilaldiak 30 kilometrotako luzera izanen du

Maiatzaren 21ean, 
igandean, burutuko da 
Berako Itzuliaren bi- 
garren edizioa. Agerra 
mendi taldeak, Napar 
mendizale federakun- 
dea eta Berako udala- 
ren laguntzarekin an- 
tolatu du 30 kilome- 
troko ibilaldi hau. Zati 
haundi batean Berako 
mugetatik joanen da 
bidea eta Iparraldeko 
lurrak ere zanpatuko 
ditu.

Ib ilaldia goizeko

7etatik Setara abiatu- 
ko da Agerra mendi 
taldearen egoitzatik eta 
bertan parte hartzeko 
500 pezeta ordaindu 
beharko ditu mendi- 
zale bakoitzak.
Sei eta zo rtzi
ORDU T'ERDI
ARTEAN

A n to la tz a ile e k  
egindako kalkuloen 
arabera, sei ordu eta 
hamar minutu eta zor- 
tzi ordu eta hogei mi- 
nutu artean egiten ahal

da txangoa. Eraberean, 
gogorarazi nahi dute 
ez dela inolako sail- 
kapenik egonen bai- 
nan diplomabana ema- 
nen zaie finkatutako 
denboretan kontrol- 
postu guzietatik pa- 
satzen direnei. Agerra 
mendi taldekoak adie- 
razi dutenez, ibilbidea 
mendian pixko bat 
ibiltzen den edonork 
egiteko modukoa da 
eta hirurehun edo la- 
rehun mendizalek par-

te hartzea.espero dute. 
INGURU 
IKUSGARRIA

Ib ilb idean zehar 
hainbat leku eder ikus- 
teko aukera izanen du- 
te mendizaleek. Hone- 
la, Berako auzoetako 
baserriekin batera, 
Santa Barbara baseli- 
zaren azken aztarnak, 
garai batean ikatza ate- 
ratzen zuteneko mea- 
tegiak edo Aiako ha- 
rritan hildako Luis M" 
A p ezteg ia  Berako

mendizalearen ome- 
nez jarritako oroitarria 
ikusi ahal izanen di- 
tuzte lehendabiziko za- 
tian. Larungo azken 
malda hasi baino lehen 
kromlec'h edo harres- 
pila bat topatuko dute 
eta Zizkuitzetik behi- 
ti Iparraldeko Euskal 
Pi lota Federazioko le- 
hendakari izandakeeta 
bertan hildako Maurice 
Abeberriren oroime- 
nez altxatutako harriz- 
ko eskultura multzoa.

BERAKO II. ITZULIAREN IBILBIDEA

K |» I  1 I  i  ;  i  7 G f  la  II I I  l i  l i  S U  1J 11 1« 1* 21 11 73 2« 2i 2T U  29 10

Baztango jubenilen futbol taldeak Nafarroako lehen mailara igotzea 
lortu du Bigarren mailakotxapelduna suertatu ondotik. Lerro hauek 
idazterako orduan baztandarrek 21 garaipen eta 3 berdinketa 
eskuratu dituzte eta dexenteko aldea ateratzen die sailkapenean 
ondotik daudenei. Erran behar da 104 gol sartu dituztela, beraz talde 
erasokorra izan da, dudarik gabe. Zorionak!

S a ra k o  Iza rra  rugby 
taldea.
Euskal Herriko txa- 
p eld u n  a te ra  da 
Pouillon taldeari 12 eta 
3 garaitu ondotik. 
Orain Frantziako txa- 
pelgoan ari dira eta fi- 
nal 32.etan 31 eta 0 
irabazi zion Anbesek 
ekipari Ichoux-eko ze- 
laian. Zorionak.

G ure T x o k o a  Berako 
futbol-sala taldea. 
Oraindik liga akaba- 
tzeko zenbait partidu 
falta baditu ere, dagoe- 
neko galdua du Gipuz- 
koako 1. kategoria. 
Umore Ona eta Beti 
G aztekoak eurena 
mantentzen badute el- 
karrekin jokatuko du- 
te heldu den urtean.
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PUBL/AtA

Baztandarrak
txapeidun
Nafarroako
eskubaloi
txapelketan

Baztango kirol tal- 
deko emakumezkoen 
jubenil taldeak Nafa- 
rroako txapelketako le- 
hen postuaeskuratu be- 
rri du.

Gauzak honela, jo- 
an den asteburuan, or- 
tziralean hasi eta igan- 
dera bitarte, jokatzekoa 
zuten bigarren fasea 
Bartzelonan. Bigarren 
fasea honen lehen par- 
tidua Kataluniako ligan 
lehen postuan gelditu 
direnen kontra jokatu- 
ko zjten. Hurrengo par- 
tiduaAndaluzianhiru- 
garren postuan geldi- 
tutakoen kontra eta az- 
kenik, Kanarietako li- 
gan lehen postua esku- 
ratu zuen taldearen kon- 
tra.

Baztango taldea  
erregulartasun haundia 
erakutsi du Nafarroan 
zehar jokatutako parti- 
duetan eta Katalunia al- 
dean berdin ibili izana 
espero dugu.

axoa txapelketaren 
hurrengo partiduak

9 5 -V -7
A Taldea:
Doneztebe C - Doneztebe 
A (Setan)
Doneztebe B - Arraioz 
( 12etan)
B Taldea:
Oitz A - Erreka (I2etan) 
Zubigorri - Irurita ( 12etan) 
Atsedena; Oitz B

95-V -1  4
A Taldea:
Arraioz - Doneztebe C 
(I2etan)
Doneztebe A - Doneztebe 
B(l2etan)
B Taldea:
Irurita - Oitz B (I2etan) 
Oitz A - Zubigorri (12etan) 
Atsedena: Erreka

Sarako 'Joko berri' pilota lehiiaketaren finalak jokatu ziren
Sarako Izarrak an- 

tolatzen duen ‘Joko be- 
rri’ pilotalehiaketabu- 
rutu zen apirilaren le- 
henean polikiroldegian 
jo k a tu  f in a le k in .  
Berrogoi bat bikotek 
parte hartu zuten. Huna

hemen emaitzak maii- 
la apalenetik hasita: 

3en saila:
Mattin Jorajuriaeta 

Michel St Martinek, 
34; Pampi Barrenetx.e 
eta Alain Albisturek, 
40.

2en saila:
B rave  eta

Dolosorek, 40; Mattin 
T a p ia  eta Joset 
Arrietak, 28. 

len saila:
Mattin Arrietak eta 

Bittor Ithurriak, 40;

Gratien Mariluz eta 
M a tt in  Juanena  
Haltyk, 27.

Sailez kanpo: 
Christophe Mariluz 

eta Pedro Oronozek, 
50; Urdanpilleta eta 
Pierre Au'otzarenak, 44.

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

EZ EMAN BUELTA GEHIAGORIK. 
ZATOZ CAJA RURAL-era.

E R R E I S I T A  
A I X O  F ? F » E  IS I .  

1

EGINZAZU AITORPENABIDE ZUZENENETIK

Itzulketak blzkortu edo ordolnketok 
otzeratzeoz ordurotzen goro.

Aitorpeno egoki egiteko behorrezko 
informozio guzio eskeintzen dizugu.

Aitzinetik orduo eskotuto otendituko 
zoitugu horot honoteon oiferrik ibili 
behorrik gobe.

Aitorpeno dohoinik egin eto 
tromitotuko dlzugu.

NAFARROA OSOAN 105 BULEGO BAINO GEHIAGO ZURE ZERBITZURA.

CAJA R U R A X E C  NAVARRA
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

mmk  PRAKTIKOA

ELIZONDO

I  Maiatzaren 1 etik 
15era Arizkuneneo 
Kultur etxean 'lkastola 
1 .000 argazkitan' 
izenekoerakusketa.

KONTZERTUAK
SARA

I Maiatzaren 13an
'Herri Urrats Gaua': 
5,30etan kantaldio 
'Xalbador eta Ihidoi' 
eta 'Jojo eta ramunt- 
xo'. 8,30etan Zizkuitz 
eta Izar txaranga eta 
triktilariak. 9etan Anje 
Duhalderen kantaldia.
10,30etan bertsola- 
riak. 1 2etan BAP-en 
kontzertua eta 
1,30etatik aitzinero 
dantzaldia 
Sakastarekin.

ERRATZU

I  Mainfzaren 6an
gaueko 1 1 etan, 
'Zarama' taldearen 
azken kontzertua 
Nafarroan. Ondotik 
'Ezbaikorrak' eta 
'Euripean Sua' taldeen 
kontzertua.

GOIZUETA

f Maiatzaren 6an
Zentroan, 'Balerdi- 
Balerdi' taldearen 
kontzertua. 'Arte eta 
Kultura' kanpainaren 
barnean.

E R R E Z E T A

Osagaiak
• K ilo  e rd i esp inaka  • 3 /4  Kg. 
h a ra g i xehe tua  • tipu la  b a t^  2  
b a ra tx u ri p ik o r^  tom ate  p re x i-  
tu la ta b a t^  lasaña  p a ke te  b a t
• L it ro e rd i e s n e ^  Ir in a ^  g i- 
ra so l o lioa  • p ip e rra u ts  xu ria  
eta b e ltza  • G asna b irrindua  
eta  g a tza  •

Prestafzeko manera
Espinakak egosi gatzarekin. 
Ongi xukatu eta puxkatu.

ZERRIKIA
• Z e rriku m ea (20 kilokoa): 
7.700 pzto.
• Zerri gizena (95-100): 175 
pzto/kilo
• Z e rra m a k : 135-140 pz- 
to./kilo bizirik.

P f
BEHIKIA

• A retze gizenak:
• Idixkoak: Pzta/kg. Konal
Extra.............................  600
1. koa..........................570
2. koa..........................550

Zaratagian, tipula eta 
baratxuria olio pixka 
batekingorritu.etagai- 
nera, haragi xehetua, 
gatza eta piperrauts 
beltzabota. Esnea,iri- 
na, olioa, gatza eta piperrauts 
xuriarekin besamel arin bat egi- 
nen dugu eta besamel horreta- 
tik pixka bat espinakei botako 
diegu. Gero, labekoontzi baten 
zolean besamel pixka bat bota-

B A S E R R IA

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

D a t u  It u r r ia k : EHNE,

ANSONEA

JATETXEA

Kontsultatu menu bereziak

Foruen  P la z a  1, T fn o a : 6 3 0 0 7 2  •  B E R A

Hilario
SUKILBIDE
'Hilarion'
Jatelxekoa
•ELGORRIAGA»

ko dugu eta honen gainean la- 
saña kapa bat. Horren gainean 
haragia eta gainetik lasaña ka- 
pa berri bat, espinakak, bertze 
lasaña kapa eta azkenik falta 
den besamela.

FRUTONDOAK
ZUBIRIA MINDEGIAK...

Hiru urteko landare bakoitza

• Bertako sagarrondoa 950
• Udareondoa 950jDzta.
• G ereziondoa 1.050 pzto.

>> BARAZKIAK
• Aranondoa 1.050 pzta.
• Muxika 870 pzta. 
•P ipertxorizerozientoa 800.
• Piper morro zientoa 800.
• P iperm inak zienloa 600.
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HVEHVH rHHIVIIBIVH
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K O N T S U M IT Z A IL E A R E N D A K O  A H O L K U A K

A u z o  e l k a r t e e t a z  

j a k i n  h e h a r  d e n a

Gure pisuko terraza mol- 
datu edo antena edo antze- 
ko zerbait jartzeko orduan.
galdera ugari sortzen zaiz-
kigu, nork ordaindu, zer bai- 
men eskatu, auzokideek ze- 
rikusia daukaten edo ez... 
Galdera hauei erantzuna 
emateko, ezinbestekoa du-
gu gure auzo elkaitearen es-
kubideak eta betebeharrak 
ezagutzea.
A U Z O  ELKARTEEN 
ESKUBIDE-BETEBEHARRAK
• Auzo elkarteen eskubide- 
betebeharrak ‘depropiedad  
horizontaV delako legean 
eta jabeek egindako estatu- 
tuetan oinamtzen dira.
• Beharrezkoa ez izan arren, 
guk erabakitakoa errexta- 
sun gehiagoz betearazteko 
hobe dugu gure probin- 
tziako Lehenengo Instan- 
tziako Epaitegiak sinatuta- 
ko ‘akta libiiruan’ erregis- 
tratzea eta hori onartu du- 
ten guztien sinadura izatea.
• Pisuen jabeak izanen di- 
ra, auzo elkarteko batza- 
rretan parte hartuko dute- 
nak, eta elkarteari dagoz- 
kion betebeharrak erabaki- 
ko dutenak, hauek ‘akta li- 
hiiruan jasoko direlarik. 
Liburu hau beharrezkoa da. 
El k a r te k o  b a t z a r r a k  
Elkarteko batzarreak ‘ohi-

Pisu etxe batean ezinbestekoa ez den moidaketa bat 
egin nahi baidin bada, auzo eikartea osatzen dutenen 
gehiengoaren baietza edo denen adostasuna beharko 
da, estatutoen arabera.

koak’ eta ‘ez ohikoak’ iza- 
ten dira, lehengo eta biga- 
rren konbokatoriakoak. 
Auzo elkarteak, lehenengo 
deialdian akordioak ontzat
emateko elkartearen gehien-
goa behar du, eta bigarren 
deialdikoak badira, batza- 
rrean parte hartzen dutenen 
gehiengoarena.
• Auzo elkarte bakoitzak 
bere lehendakari, idazkari 
eta administratzailea izen- 
datu behar ditu.

Konponketa bnt 
ezinbestekoa izanez 
gero, guztiei egitern 

behartu deznke 
edonork eta guztien 
konturn izanen dn.

• Edozein gauza egiteak, 
denen adostasuna edo ge- 
hiengoarena eskatzen du. 
Ordaintzera behartuta gau- 
den jakiteko, hau ezagutu 
behar dugu:
- Estatutuak edo eskritu- 
rak aldatzeko, guztien 
adostasuna beharrezkoa da.
- Konponketabehar-beha- 
rrezkoa izanez gero, edo- 
zeinek guztiei egitera eta 
guztien kontura izatera be- 
hartu dezake.
- Konponketa ezinbeste- 
koaez baldin bada, gehien- 
goaren baietza edo denen 
adostasuna beharko da (es- 
tatutuen arabera).

M ik e l  BEZUNARTEA 
‘ Ir a t x e ’ E l k a r t e k o a

A R T E K A R I

TALDEA
ARTEKARITZA E K O N O M IK O  ETA [A B O R A IA  ^

L E S A K A :
•  Egunero, arratsaldeko 4,30etatik 8etara.
•  Asteazkenetan, goizeko lOetatik aitzinera ere bai. 
Non; MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04
IR U N E A :
• Bulego Zentralean: ARTEKARI, S.L., Tfnoa: 17 55 40  
Non: Rioja Etorbidea 6, Atzekaldea Behean._ _ _ _ _ _ _

Langile 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

AGEND4
EGUNEZ
EGUN

BERA

I Maiatzaren 7an
igandeov arratsaldeko
5etan Kultur Etxean, 
Maddalen Lujanbio, 
Estitxu Arozena, Angel 
Mari Peñagarikano, 
Andoni Egoña, Bittor 
Elizagoien etajon 
Sarasua. Gai-jartzai- 
lea: Mikel Taberna.

SARA

I  Maintzaren 13an
lorunbata, arratsalde- 
ko 10,30etan Manolo 
eta Estitxu Arozena, 
Jesus Arzallus eta 
Estitxu Fernandez... 
Gai-jartzailea Jon 
Iñaki Izarzeloia.

A R A N T Z A

tApirilaren 13an
gaueko 9etan, elizan, 
A m a ia  Zubirio.

t Maiatzaren 1 etik
7ra Etxalor, Ituren, 
Elizondo (Iturrolde), 
Leitza eta Goizueta.
I  Maiatzaren 8tik 
14ra Arantza, 
Narbarte, Elizondo 
(Lezaun), Urdazubi eta 
Goizueta.
t Maiatzaren 15tik 
21ra Igantzi, 
Doneztebe, Elizondo 
(Iturralde) eta 
Goizueta.
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mEKHAIU IIIIIIA

ZURE IRAGARKIAK HEMEN AGERTZEKO DEITU f9> 48 - 63 11 88 ©ra

ETXEBIZITZAK

LESAKA. Bikote bat pisu 
edo etxe baten bila dabil. 
•B 631222 (arratsaldeko
Setatik Setara).________
Baserria edo borda erosi- 
ko nuke Baztan, Bidasoa 
edo Malerrekan, ^  229725, 
BAZTAN- MALERREKA. 
etxe baterosinahidugu.s 
580491 (Miguel-Arantxa). 
IRURITA. Pisua alokatzen 
da, garaje eta ganbarare-
kin. g 144830._________
BERA. Pisua salgai he- 
rriaren erdi a ldean. s
631035.______________
BERA. 90 m'ko pisua eta 
tra s te ro a  sa lg a i. 
Kanttonberri karrikan da-
go. g 630220._________
LESAKA. Pisu bat salgai 
Lesakako Bittiria karrikan. 
s  387007 (arratsaldeko 
7etatik 9etara).

DENETARIK

Ikasleren batek Imñean ge- 
la bat alokatu nahi badu, 
deitu B 174262ra. Karmele. 
Gauetan.

Kartelak, Buzoiratzeko pa- 
perak, Bisita txartelak, 
FakturaTalonarioak...egi- 
ten ditugu. Merke eta az-
kar. ^631188.________
Belarra Igotzeko karro au- 
tokargadoreasalgai,arras 
gutti erabilia. 3 451504, 
Rotabatorea Agria 3001 
markakoa salgai. Errue- 
dak, patataateratzekotres- 
na.Gutierabilia.s 630597.
Enpakadora belarraren- 
tzat salgai. ^  630871. 
Etxalarren, martxan da- 
goen jatetxea alkilatzen da.
g  635038.____________
Trikitixa erosiko nuke. ®
630598.______________
Oronozen lur natural ona 
emanen nuke eraman al- 
de. s  592235.

AZIENDAK

Pekines arrazako zazpi 
zakurkume salgai, bi hila- 
betekoak. ® 631218. 
Zelatzeko behorra (mon- 
turakoa) salgai, lau urte- 
koa. s  637270 (lesaka). 
Hiru zakurkume mestizo-

aksalgai, bi hilabetekoak. 
s  637957 (arratsetan). 
Hiru katukume, hilabete 
batekoak oparitzen ditut.
g 637891.____________
SpagnielBretonehiziza- 
kurkumeak salgai, aita- 
amak arras ehizi zakur 
onak ditu. ® 301102. (lan 
orduetan).

IBILGAILUAK

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

LANA

K lase  p a r t ik u la r ra k
Iruritan. Euskara, mate- 
matika, fisika, kimika, elek- 
trizitatea, elektronika eta 
solfeoa, ® 452188 (M.
Urtasun)._____________
Irakasle tituluduna eta 
EGArekln urte osoan Beran 
eta Lesakan klase parti- 
kularrak emateko prest. 
Euskera,OHO,frantsesa, 
REM...'s 630182-637839

(Klarisa).
Enpresaritza bukatu duen 
neska batek klase parti- 
kularrak emango lituzke 
Oronoz-Mugairin. Matema- 
tika, informatika (ordena- 
dorearekin), etabar... s
592253 (Itziar).________
Neskagaztea,21 urtekoa 
eta esperientziaduna, hau- 
rrak zaindu edo etxeko la- 
nak eginen lituzke. Hobe 
Lesaka edo inguruan. s  
637936 (Ainhoa).

AGURRAK

Ainhoa Elgorriaga abudo 
sendatzea nahi dugu. 
Zorionak Vanesari.
Ako MDri: zu gabe hobe- 
ki geunden, bizia ukertu di-
guzu. Agur.___________
Berako Ranbitoren partez 
Kortxi edo ‘Palanka de 
Kanbios arras ergela dela 
erran nahi dut.________
Zorionak zuen urtebetet- 
ze egunean, maiatzak 9 
eta11,AresokoJoakineta 
Garbiñeri.Juana Mari,
Zuriñe eta Uxue._______
Etxalarko Unai Otazuri: 
zorionak (apirilak 14) be-

re gelako lagun batzuen
partez._______________
Lesakako Idoiari: Zutaz 
maitemindu nintzenetik 
ezin zaitut burutik atera. 
Ez naiz ausartzen zurekin 
hitzegitera, beti norbaite- 
kin zaudelakoz. Zuk dau- 
kazunllluraezdaukainork 
mundu osoan. Maite zai-
tuen inuxente bat.______
ArraiozkoCristinari:Nahiz 
eta zure urtebetetzea pa- 
sa zoriondu nahi zaitugu 
eta zure kontura pote ba- 
tzuk hartzea espero dugu. 
E.L.I.________________
Aurtizko Edurneri: zure 
19. urtebetetzea dela eta 
zoriondu nahi zaitugu eta 
txanpaina zure kontura 
hartzea espero dugu. Zure
herriko lagunak._______
Zorionak Iñaki Zubietari 
bere urtebetetzeagatik, pla- 
zako mutilen partez.
Rafael E.ren partez, mu- 
xu bero batzuk Edurne 
E.rim nere andregaiari, 
Zorionak Goizuetako I rune 
eta Patxi Zabalari Nafa- 
rroako Haur Kanta lehia- 
ketan txapeldunei.

UStoPFT
Zerbitzu informatikoak

Formakuntza Informatikorako 
ikasgela

Aholkularitza Fiskala,
Laborala eta Kontablea

E N P R E S A  Z E R B I T Z U A K
Señor de Aranzate, 8 Behea' 'Faxa eta Tfnoa: (943) 63 35 91

ARROPA DENDA

Em m E
J A I M E  i r m U T I A . 2 9  

T F N O . 3 8 0 3 1 2  
E L I Z O N D O

C E R V A N T E S
HELVETIA SEGUROS

Era guzietako aseguroak 
Eska itzazu aurrekontuak 

Juana M. Urrutia

P
BID fiSefi )

E d o z e i n  p i s u  m u g i t z e n  d u g u  
P a b i l i o i a K  m u n t a t z e n  d i t u g u

BULEGOA: GRUAK:
Sebastian de Erratzu, 7 behea • IRUN Estacion, z/g • IRUN

Tfnoa: (943) 61 87 24 
Tfno Mugikorra: 908 - 77 54 57

Tfno Mugikorra: 908 - 67 85 84
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J U K N  L K R R E G i
Santiago karrika, 10 • ©  58 08 98 • E L IZ O N D O

a  B n s P B m n

r TRAKTOREniKIENDAKO
ESPEZIAU

TTT 

pm'iniiiHi'iiuyi

RAPID 
AEBI 
AGRIA 
ALFA
Segadorak, Motoazada eta Belarra Moztekoak

U

1

B ID A S O A  K arrika  4 5 -6 0  •  T fn o a: 9 4 8 -6 3 0 5 3 7  •  BERA

O F E R T A

Mahai zabalgarha 
eta 4 aulki

« 1
’M O F E R T A

Mahai zabalgarha 
e ta4 au lk l

SEKUIAKO AUKERA
IKLASIKOAK • HODERNOAK • OHEAK

SOKALOEAK

L06ELAK

KOKEDOKEAK

OAZfEENDAKOAK

myfiCSKU

OFERTAK KOLTXOI eta SOMIERRETAN
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ER R EN TA  Gtci 
O N D A SU N  

A IT O R P E N A  
1 9 9 4

Gure Bulego guztietan dohaineko zerbitzua eskeintzen dizugu, 
azkartasun eta profesionaltasun haundienarekin.

Aurrez deitu eta ordua emanen dizugu.

Zure Errenta Aitorpena Kutxan egin ezazu.

N A F A R R O A K O  A U R R E Z K I K U IX A


