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ELKARRIZKETA

❖  Ekainaren 
17 eta 18an 
Beran ospatuko 
diren Lore 
Jokoetan 
antolatzaile 
lanetan ari da.

<* Duela ehun 
urte ospatu 
ziren lehen 
aldiz Lore 
Jokoak Beran 
eta gaur egun 
Kultur 
Astearen 
pareko besta 
zela erran 
daiteke.

❖  Garai 
hartan,
Antoine
D 'Abbadie 
izaten zen Lore 
Jokoen
antolatzaile eta
sustatzailea,
eta Beran
bezala,
Urruñan,
Llizondon,
Saran,
Donostian,
Oiartzunen eta
bertze herritan
ere izan ziren.

A rsazkia eta T estua : 
JOXEMANUEL IRIGOIEN

Bittori TELLETXEA MAIA:
«Lore Jokoak aukera ona dira 

dugun kultur ekimena erakusteko
Z e r  d i r a  L o r e  

JO K O A K ?
Berez, Lore Jokoak 

XIX. mendean ospa- 
tzen ziren, eta herri ba- 
koitzean, tokian toki- 
ko kultur ezaugarriak 
biltzen ziren. Beran,
1895ean ospatu ziren 
eta urte hartan Berako 
Dantzariek eta Irungo 
Bandak hartu zuten par- 
te. Horretaz gain, pilo- 
ta partiduak ereizan zi- 
ren eta baita azinda 
merkatua ere.

Oraingoan, Berako 
Banda izanen da joko 
duena eta ez dugu 
Irunera joan beharko 
Banda baten bila, eta 
Bandarekin batera hor 
izanen ditugu trikiti- 
xak, abesbatza, dan- 
tzariak, antzerkilariak, 
bertsolariak, gaiteroak, 
txaranga... Aukera 
ezinhobea,hauxe, mo- 
mentu hauetan dagoen 
kultur ekimena era- 
kusteko.

N o l a k o a  z e n  
ORAIN DELA 1 0 0  UR- 
TEKO B eRA?

1.700biztanlezituen 
eta jendeak baserrian

))

egiten zuen lan. Ba- 
karrik lantegi bat ze- 
goen.

Et a  n o l a  b u r u -
RATU ZAIZUE LORE 
JO K O A K  BERRESKU- 
TATZEA?

Azaroan egin zen 
Kultur Zikloan Joxe

Angel Irigaraik ko- 
mentatu zigun orain 
100 urte Lore Joak egin 
zirela, eta hortik hasi 
ginen.

N o l a k o  h a r r e r a

ESPERO DUZUE JEN- 
DEAREN ALDET1K?

Ekitalde desberdi- 
netan Beran dauden 
kultur erakunde guziak 
parte hartzea eskatu

I ^Aurtengoak ongi ateratzen baldin 
badira eta euskal literatura 
indartzeko pausu bat baldin badira, 
zergatik ez berriz antolatu hemendik 
urte batzutara^

zaie. Bertzalde, Bortzi- 
rietako jendea hurbil- 
duko dela espero du- 
gu-

N O LA  BALORATZEN 
DUZUEIJIERATURA I f -  
HUVKE1AK IZAN DUEN 
nARIEHARTZEA?

Ongi. Euskal Herri 
osotik bidaliak 46 lan 
aurkeztu dira, eta hoie- 
tatik 14 ez dira onartu 
deialdian eskatzen zi- 
ren baldintzan ez be- 
tetzeagatik. Hortaz, 
kontutan hartzen bal- 
din badugu euskal li- 
teraturak duen ahule- 
zia, kopuru dexentea

iduritzen zaigu. 
H u r r e n g o  L o r e

J O K O A K  HEM ENDIK 
EHUN URTERA...?

Aurtengoak ongi 
ateratzen baldin badi- 
ra eta euskal literatura, 
olerkigintza eta ber- 
tsolaritza indartzeko 
bederen pausu ttiki bat 
dela ikusten bada, he- 
mendik urte batzutara 
zergatik ez berriz an- 
tolatu. Dena den, ez dut 
uste 100 urte espetu be- 
harko denik. Urterik 
ilunenak pasatuak di- 
ra, hemendik aitzinera 
etorkizun ederra dugu.
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Ekainaren  11 eta  18ko  
finalerd ien  ondotik , 
ekainaren  2 S e k o  
eguerdian, Angelusa 
errexafu  ondetik , hasike  
da B aztan-Errekako  
Laxoa txap e lke taren  
fin a la . Berrikuntxa  
haundirik  ex da ixanen  
palm aresean, era in  
arteko  ham abertx  
edix ieetan  txapeldun  
suertatu d iren hiru  
herrie tako  ordexkariak  
baitaude aurten  ere  
iin a le rd ie tan .

T estua :
A it o r  A R O Z E N A

A rg azkiak :
Z A L D U A

MAIATZAREN 25EAN 
XVI. LAXOA 
TXAPELKETAKO FINALA

ortzialdizizanda 
Doneztebe txa- 
peldun,Oitzber- 
tze lautan eta 
Iruritagainerako 
hiruetan. Igande 
honetan.finaler- 

dietako itzuliko patTiduak jo- 
katuko dira. Eguerdian, 
Doneztebe B eta Oitz A ari- 
tuko dira eta 6etan Doneztebe 
A eta Irurita. Beraz, ez da sor- 
presa haundiegirik izanen eta, 
antolatzaileen ustez, inoiz bai- 
no txapelketa berdinduagoa 
izan bada ere (azken parti- 
dura arte bederatzi taldeeta- 
tik zazpi zeuden finalerdie- 
tako txartelaeskuratzeko au- 
kerarekin), dagoeneko txa- 
pela irabazia duen herri ba- 
tera joanen da aurtengoa ere. 
Joku maila ere arras ona izan 
da lehen fase honetan, nahiz 
eta jende aunitz ez den joan 
partiduak ikustera. Fina- 
lerdietan eta finalean ordea, 
jendez gainezka ageriko di- 
ra laxoa plazak, seguraski. 
E u s k a l d u n o n  l e h e n

KIROLA?
“1870. urtera arte laxoa 

zen Eiiskal Herriko kirol na- 
gusia”. Honela solasten da 
Tiburtzio Arraztoa, Laxoa el- 
karteko kidea. “Baztango 
Balleko Etxean bada XVIII. 
mendeko dokumentu bat, he- 
rri guztetan laxoa piaza ze- 
goela eta bertan jokatzen ze- 
ia erranez”. Garai hartakoa 
da pilotak eman zuen lehen 
izarra, Aldudeko Perkain. 
Tiburtzioren ustez “ez dakit 
iaxoa jokaiari onena izan den, 
baina bere inguruan ieienda 
bat sortu zen lierrian gen- 
darme bat liil baitzuen. 
Berekin hatera hasten da pi- 
iotaren historia, paperak hor- 
tikhasten dira”. Laxoa, hale- 
re, lehenagokoa ere bada 
Arraztoaren erranetan. “Erdi 
Aroan sortu zen, Erantziako 
‘Jeu de Palme’ kiroletik. 
Hortik sortu zen tenisa ere, 
baina honatpilota etorri zen 
bitartean tenisa iparraldera, 
Inglaterrara eta, joan zen”.

XIX. mendeko bigarren 
erdia hasi zen kirol honen 
gainbehera, ‘ble’, zestapun-
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TXAPELDUNAK

ta edo joko-garbia bezalako 
jokoen eta frontoien sorre- 
rarekin batera. Gero eta gu- 
ttiago jokatzen hasi zen, ez 
baita kirol ikusgarria. Halere 
ezin da bertze kirolekin kon- 
paratu. Tiburtzio Arraztoak 
adierazi duenez, ''Laxoa ez 
da kirola bakarrik, giire his- 
toria eta kiilturan sartzen den 
gauza batda. Horregatikga- 
rrantzi gehiago eman behar 
zaio eta gure altxorra beza- 
la gorde”. Gaur egun, baka- 
rrik lau plazatan jokatzen da, 
Irurita, Doneztebe, Oitz eta 
Arraiotzen. “Joan den urte- 
an estali zuten Donamariako 
plaza eta hura ere, akabo 
-dio Laxoa elkarteko kide- 
ak- Badira plaza gehiago, 
Ei i zondon ,  Ar i zk ungo  
Lamiarriatan, baita Ultzama 
eta Leitzaidean ere, Areson 
adibidez. Egoera onean dau- 
de, baina ez da jokatzen”. 
Laxo-jokalari gazteak, gai- 
nera, erremontera pasatzen 
dira, profesional bezala ari- 
tu eta dirua eskuratzeko au- 
kera baitute. l.axoan berriz, 
auniztan norberaren sakele- 
tik d irua paratu behar. 
Erremontean ari diren doze- 
na erdi bat profesional, Do- 
neztebe eta Iruritakoak, la- 
xoatik ateriak dira.
Urrun gelditu dira, herriz he- 
rriko plazetan jokatzeaz gain, 
artzaiek elkarren arteko nor-

1980.......................... IRURITA
1981...................DONEZTEBE
1982..... ..............DONEZTEBE
1983....
1984....
1985..... ..............DONEZTEBE
1986..... ..............DONEZTEBE
1987..... ..............DONEZTEBE
1988....
1989..... ..............DONEZTEBE
1990....
1991.......................... IRURITA
1992...................DONEZTEBE
1993.......................... IRURITA
1994...................DONEZTEBE
1995 .... ?

1 9 9 3 k o  La x o a  T x a p e l k e t a r e n  F in a la  j o k a t u  z u t e n  z o r t z i p il o t a r ia k . Z u t ik

TXAPELDUNAK (IRURITA) ETA TOTORIKA AZPITXAPELDUNAK (O iTZ).

gehiagokak soropiletan jo- 
katzen zituzten garaia. 
L a x o a  e l k a r t e a :  k i -  
ROLA BERRESKURATZEKO  
A H A LE G IN A
Ez da errexa, garai hartako 
arrakasta lortzea eta orain- 
dik guttiago, Euskal Herri 
osora zabaltzea. 1982an, ki-

rola desagertzeko beldur ze- 
goen lagun talde batek Laxoa 
Elkartea sortu zuen, “Baztan 
eta Malerreka aldean, laxoa 
mantentzeko intentzioarekin” 
Horretarako, urtero urtero 
txapelketa antolatzeaz gain 
bertzelako ekitaldiak ere egi- 
tendituzte. Udaaldera, Kopa

txapelketa jokatuko da kan- 
poraketa sistemaren bitartez. 
Haur eta gazteen liga-txa- 
pelketak ere uda partean jo- 
katuko dira.
Ez dira beraz, partidurik iku- 
si gabe geldituko herri haue- 
tan. Jendeak erantzutea ber- 
tzerik ez da falta. ■

Tiburtzio ARRAZTOA
Laxoo Elkortekoo

«Dirua ez da behar dugun laguntza bakarra, 
bakarrik gaudela somatzen dugu»

■  Zain arazo nagusi ditu 
gaurko egunean laxoak?
□  Bakarrik gaudela. Hori da 
guk somatzen dugun pro- 
blema haundiena. Ez digu 
inork laguntzen hau aitzi- 
nera ateratzen. Dirua ez da 
behardugun laguntza baka- 
rra, moralaren aldetikere in- 
guruko jendearen babesabe- 
har dugu. Etorkizunera be- 
gira, ez dakit noiz arte irau- 
nen duen laxoak.
■  Nolako dirulaguntzak 
izatzen dituzue instituzio- 
etatik?

□  Nafarroako Gobernuak 
diruz laguntzen digu eta 
Federazioak ere zerbait ema- 
ten du. Lan ona egiten ari 
garela eta hortan segitzeko 
erraten digute.
■  Zer iduritu zaizue Pilo- 
tarien Batzarrak eskaini- 
tako omenaldia?
□  Moralaren aldetik inpor- 
tantea da, norbait oroitzen 
delaerran nahi du, nahiz eta 
kanpokoak izan oroitzen di- 
renak. Baina gustora joan 
ginen Lesakara eta gustora 
gelditu ginen.

■  Laxoa erremontearen 
harrobia da. Noia balora- 
tzen duzu esaldi hori?
□  Gazteak, 14-15 urtetara- 
ko erremontera pasatzen di- 
ra, profesionalki hortik di- 
rua ateratzeko aukera bai- 
tute. Hori gazteentzat ona 
da, noski, profesionalakate- 
raz gero hortik ateratzen bai- 
tute bizimodua, baina gure- 
tako kaltegarria da. Urtero 
udan gaztetxo eta haurren- 
dako txapelketak antolatzen 
ditugu, bainan aurten ez da- 
kit eginen dugun.
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tipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R l A

IRITZIA
_EGE Gordailua: NA-1 324/85 

Frankeo Itundua: 34/79 
Tirada: 6.000 ale

lRGITARATZAILEA: t t ip i- t t a p a  k e  

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

31780 BERA 
T f n o a : 63 11 88 
F a x a : 63 12 91

izendaria: Joxemanuel Iri- 
lien. Publizitatea: Miren Kar- 
3leTolosa. Erredakzioa: Aitor 
ozena, Joxemanuel Irigoien. 
Jministrazioa: Amaia Goia. 
redakzio taldea: Pello Ape- 
txea, Juainas Paul, Kristina 
san, B it to r i T e lle tx e a . 
srriemaileak: Joseba Azpiroz, 
iteban Arozena, Juana Mari 
lizar, Ainhoa Mutuberria, Iban 
asi, Txema A ldabe, Pello 
xegia, Txema Urroz, Patxi 
xandorena, Daniel Martirena, 
ibel Maia, Josune Ebrebeste, 
ib lo  M e n d ib u ru , Joseba  
irabide, Alizia Olaizola, Margari 
xenike, Koro Irazoki, Mixel 
srendiain, Jacgueline, Elixabet 
irria, Garbiñe Maiz, Oskar 
operena, Alberto Sansiñena, 
illo Apezetxea, Aitor Arozena, 
stina Boan. Kolaboratzaileak: 
1NE Nafarroa, Pab<i Lasa, Mikel 
izunartea, Joxe Javier Etxe- 
rria, Arantxa Zabala... 
srimategia: Gertu (Oñati). 
O i-ttapak ez du bere gain har- 
in derrigorrez, aldizkarian adie- 
ritako erranen eta eritzien eran- 
ikizunik.
akunde Laguntzaileak: Bera, 
itza, Goizueta, Areso, Baztan, 
dazubi, Zugarram urdi eta 
irako udalak, Bortzirietako 
iska ra  M ankom un ita tea , 
ilerrekako Zerbitzu Mankomu- 
atea...

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

Herriko hestetan musika zertarako?

Musika exinbertzekoa 
denez, irlenbidea 
haulamenean legoke

FrederickBERRUET 

S o ro b  ikoslea

Azken aldiotan, 
gure herrietako 
besten alaitzeko 

baino gehiago, musikak hala- 
ko isilunearen betetzeko bai- 
zik ez duela balio dirudi, iku- 
sirik zer nolako harrera eska- 
sa duten dantzaldi talde gehie- 
nek. Izan ere, betidanik musi- 
ka bestari (eta alderantziz) lo- 
tua izan bazaio, gaur egun ba- 
dirudi herriko besten arrakasta 
musika taldeen famaren ara- 
bera neurtzen dela, antolatzaile 
ainitzen helburua ahalik eta 
jende gehien biltzea delarik, 
bestaren egiazko betekizuna 
alde batera utziz. Denok da- 
kigu gero eta jende guttiagok 
dantzatzen duela, batez ere os- 
tatuan geldi-geldia dagoen jen- 
de andanarekin konparatu ez- 
kero. Beharrezkoa ote da bos- 
pasei egunez, dirua kostatzen 
eta lau gaturentzat ari den tal- 
derik ekarraraztea egunero? 
Besta egiteko musika ezinber- 
tzekoa zaigunez, baliteke ir- 
tenbidea hautamenean egotea, 
adibidez egunero musika mo- 
ta desberdina eskainiz (rocka, 
folka, kantua...) edota giro be- 
ro eta herrikoia sortzen duten 
txaranga, gaitero etabarrei me- 
rezi duten lekua emanez.

Danlzaldiek zulen 
belekizuna gaur egun 
oslaluek harlu dule

jose M ari ARRAZTOA 

Soziologoa. Elizondo

Jokabide honen 
azalpenera hur- 
biltzeko kontu- 

tan hartu behar ditugu hiru 
abiaburu: testuingurusoziala, 
ostatuak eta jendea. Dudarik 
gabe, guzi honetan testuingu- 
ru sozialaren pisua determi- 
nanteada. Lehen,dantzaldiek 
jendea biltzeko balio zuten. 
Orain eginkizun hori ostatuek 
betetzen dute. Are gehiago, 
edozein herritan ostatuak di- 
ra orain 'jendearen biltoki' na- 
gusiak. Ilertze faktore deter- 
minantea, besta eta alkohola- 
ren arteko lotura estua genu- 
ke. Izan ere, alhoholaren kon- 
tsumoa eguneroko ohitura 
bihurtu da, eta bestetan orain- 
dikgehiago. Berezkonortasu- 
na duten musika giro desber- 
dinak sortzerakoan, ostatuek 
berebiziko garrantzia hartu du- 
te, eta sekulako konpetentzia 
egiten diete zuzeneko musika 
emanaldiei.
Bi kontu horiek klienteen fi- 
deltasunera eraman gaitu. Bi 
jendemultzo desberdin sortu 
dira, bakoitza bere jokamol- 
deekin. Batetik ostatuak, gaz- 
te jendearen bilgune gisa, eta 
bertzetik dantzaldiak, jende 
heldu, guraso eta abarrekin.

Ohilurak aldaluko 
dira

Esfebon AROZENA 

UdaTRidea. Goizueta

Amabirjin feste- 
tako musika 
milioi bat t'erdi 

kostako zaio Goizuetako 
udalari. Berbenotan dantzan 
ibiltzen den jende multzoa 
ikusirik badirudi ez zaiola 
'errentagarritasunik' atera- 
tzen dirutza honi, 13-14 urte- 
ko haurrez gain oso gutxi 
baitira talde hauen musika 
gogoko dutenak edo gutxie- 
nez, herriko plazan dantzan 
egin nahi dutenak. Adin ja- 
kin batetik gorakoentzat 
mingarria da zalantzarik ga- 
be festetan plaza hutsik ikus- 
tea, batez ere lehengo ga- 
raiak gogoan dituztenentzat. 
Halere, ezinbestekotzat jo- 
tzen dut plazako musikaren 
presentzia, besteak beste he- 
rriari festa giroa ematen dio- 
lako. Norbaitek imajina ahal 
dezake festetako gau bat ber- 
benarik gabe? Igual da inork 
dantzarik egiten ez badu ere. 
Beste ohitura askoren antze- 
ra, festetakoak ere krisian 
daude, musika bezala zeze- 
nak ere. Dena den, zikloka 
mugitzen omen da mundua, 
eta honek esan nahi du dan- 
tzatzeko lehengo toki eta 
erara berriz itzuliko garela.

i! ■ll^
p i f i r f i  IHSiia iBLVHnaul

i c m u

OSTATUA
JATETXEA

M  A T 'X  I  N B E  L T Z  E N E O

IjESAiA
Aldizkañ honek Nafarroako 
iobernuaren laguntza jaso du Arretxea, 22 • Tel.: 62 75 73, Faxa: 62 75 53 • LESAKA

E I ^ S U
LESAKA

Kalitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

F r e x k u e n a
zuga^ndik
h u rb ila g o

Bittiria, 67 - ® 637264
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RIIZIA
B O T A  B E R T S O A IR A K U R L E A K  M IN T Z O

Herriko hestetan 
musika 

zertarako?

Iñigo OLAETXEA
N eurria : Sei puntukoa

Inkonform ista xamarrak gara 
beti edo gehienean  
ta arrazoi bat Utekehori 
anikera aztertzen denean 
“lo que yo quiero ser torero" ta 
"pajaritos" onenean 
hori kutrea ez balitz berdin 
Barrikada zuzenean... 
nahiz eta itsuxi gelditzen diren 
plazak hutsak daudenean 
beteko dira kontzertu onak 
antolatzen direnean.

Nonbait gelditzen garen unean 
ostntu bat da ohitura 
gainera ongi pasatzen dugu 
alkohoi tantaren kontura 
ostatuetan elkartzen denez 
egun daukagun kuitura 
giroa non. den jendea hara, 
berotasun ingurura 
plaza ondotik pasatakoan 
hau da soilik ciugun duda 
zerbait hartzera goazeia baina 
ez dakigu ze ostatura.

Zorionak
n iP i-n A P A *r i
Azkeneko alearekin bate- 
ra sorpresa atsegina hartu 
genuen etxean. ‘Gida-95’ 
izenekoliburuxkazarinaiz. 
Gainetikbegiratuta,behin- 
pin, arront interesgarria 
ematen du. Praktikoa da 
eta momentu batean edo- 
zein ofizialeren telefonoa 
behar izan ezkero, lagun- 
tza haundia-da gure ingu- 
ruanzeindaudenjakiteasi- 
kiera. Aski poiita da.

M- Jesus OLAIZOLA

Abisua
iendeari:
'Marmoles y Granitos Hnos. 
Blanco'-k zera jakinerazi 
nahi du:
Badabiiela Bidasoaldean 
besteenpresabat,gurelan 
beretsuetan ibiltzen dena, 
bere mesederako gureen- 
presaren izena erabiltzen 
duena.
Horidelaeta,jakinarengai- 
nean jarri nahi ditugu inte- 
resatuakegoten ahaldiren 
pertsonak, gure enpresak 
Berako herriaren erdi-er- 
dian duela bere sukurtsa- 
la, Kanttonberri karrikako
4. zenbakian, Euskadiko

Kutxak duen buiegoaren 
ondoan, eta gure telefonoa 
631052 dela.
Besterikgabe,eskerrikas-
ko.

Hnos. blanco

Lesaka papera
birziklatzearen
alde
Guraso batzuren iniziatibaz 
paper bilketari ekin diote 
Lesakarrek, eta arras bil- 
ketapolitaegindute.Orain, 
horiikusirik,hilabetean pa- 
rebataldizekinendiote lan 
horri ilusioz beterik.

OHARRA:
Eritzi ezbedinek 
tokia izan dezaten, 
ez da komeni 
makinaz idatzitako 25 
ierro baino liizeago 
idaztea gutun 
hauetan. Idatzi 
duenaren 
izen-deiturak, 
telefonoa, heibidea eta 
ENAaren zenbakia 
agertu belmrko dira. 
Laburtu beharra 
izanez gero, t t ip i-  
ttapa/c bere esku 
izanen dii horretarako 
eskubidea.

Auniztan batzuren iniziati- 
banahikoadaherriosobat 
honen alde bihurtzeko. 
Gure haurrak izan dira kont- 
zientziarik haundiena har- 
tu dutenak eta paper gu- 
ziak bildu egiten dituzte. 
Honelako joerekin itxaro- 
pentsu agertu behardugu, 
etorkizunean, ingurugiroa 
gukbainohobekizainduko 
dutelako.
Instituzioendako garesti ate- 
ratzendenzerbitzu batjen- 
dearen gogoarekin erraz- 
ten ahal da. Animatu nahi 
nuke jendea bertze herrie- 
tan honelako ekimenetan 
sartzeko, eskola-ikastola, 
gurasoak-ikasleak apropo- 
sak izan daitezke lan ho- 
netarako.
Animo.

Miren Karmele TOLOSA

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

b (943) 6I03I9-IRUN

Parket flclantea 
"» Tarima 
»  ILcrtxca
»  Ate kcrredercak dituzten armaricak 
I* Paretan sartzekc armaricak

J I A W '^ / 4 S

•  Parketak-Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura Orokorrak

Bera ®  630735 
Irun ®  (943) 622305

95-VI-15 •  160. zbk. •  ttip i-ttapa 7
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PRENTSATIK BILDUTAKOAK 1 1 GALDERA LABUR

«Bagenekien alde 
haundia dagoela 
histoña ofizialaren eta 
norberak bizitutako- 
aren artean, baina ez 
genuen alde hori hain 
haundia izatea espero. 
Bestalde, ideologia 
estalirik, gordea egotea 
espero genuen, eta hala 
gertatu zen».
Zubieta 1931-1936 
liburuaren egileak 
Egunkario 95-VI-7

«Egoera soziolinguis- 
tikoan seinale

Egunkaria 95-VI-7 
kezkagarriak eta 
itxaropentsuak 
agertzen dira. Batetik, 
euskara hizkuntz 
minorizatua da 
oraindik, baina 
bestetik, eten egin da 
euskararen galera eta 
aurrera doa 
berreskurapena, 
mantso bada ere». 
Paquita ZABALETA  
Leitzarra. Hizkuntza 
Politikarako Zuzendarina 
Nagusiko Programazio burua 
Egunkaria 95-VI-7

❖  85 urte beteak eta?
❖  Pozik sentitzen naiz
❖  Hartzea gustatuko litzaizukeen 

erregalo bat?
❖  Familia eta lagunekin bakean izatea.
❖  Donamaria edo Donezteben?
❖  Donezteben, senarra zenak hil baino lehen 

honat etortzeko erran zigun.
❖  Zure denborako gazteak edo 

oraingoak?
❖  Gure denboran lan azkarki, uhaldean 

arropa garbitzen,...
❖  Zuretako pertsona gaixtorik 

ba al da?
❖  Ustez ez, ni ez bainaiz inorekin metitzen.
❖  Ziztua jo edo kantatu?
❖  Lehen Artzen ziztua jo eta Garmendia 

mendian ederki aditzen zuten nere ziztua, 
orain hortz hauekin...

❖  Baserriko lanak edo neskato?
❖  Neskato hobeki guretako, orduan 5 duro irabazten genuen hilabeteko 

egun guziak sartuz.
❖  Sendabelarretan federik ba al duzu?
❖  Bai, hartzen ditut maiz.
e Bidaietan ikusi duzun leku politena?
❖  Lourdes eta Benidorm gustatu zaizkit, orain utziak ditut, aspertu eta

izitzen naiz.
❖  Bizi honen martxa nolakoa iduritzen zaizue?
❖  Sobra abudo doaie, pentsa! lehenbiziko radioa orain dela 28 urte ezagutu 

nuen.
e Eta telebista noiz?
❖  Lehenbizikoa Donamariako Bentan, baina ikustea ez zait inoiz gustatu 

izan.

® 63I076»BERA

G R U P O  ZU R IC H

A S E G U R O  O R O K O R R A K
Itz e a , 4 —  B E R A  —  ®  63  07  63

ANSONEA
lATETXEA

E D A R I A K

Kontsultatu menu bereziak

Foruen Plaza 1, Tfnoa; 6 3 0 0 7 2  •  B E R A

MANUELTABERNA S.L.

Bidasoa K. 82 - 31780 BERA 
Tel. - Fax: 948. 63 10 27
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K ristina BOAN
Hurrengo astebu- 

ruan, ospakizun ugari 
izanen dira herrian. 
B a te tik  ‘K orpus 
Eguna’ dela eta pro- 
zesioa ateriko da ka- 
rrikak zeharkatuz eta 
bertzetik ‘Lore Jokoak’ 
ospatuko dira.

‘Lore Jokoak’ Eus- 
kal Herrian barrena an- 
tolatzen ziren literatur 
lehiaketak ziren fun- 
tsean. Baina hau ai- 
tzakitzat hartuz bertze 
haibertze ospakizun 
ere egiten ziren. Aur- 
ten, Lore Jokoen men- 
deurrenaospatzenden 
honctan aspaldi bate- 
an bizitu ziren kontuak 
berpiztu nahi dira. Hori 
dela eta 17an Berako 
ikastetxeetako umeek 
azkeneko bi hilabete- 
tan prestatu duten li- 
buru kankailuaaurkez- 
tuko da. Liburu hone-

lo re  Jokoak eta Korpus 
Eguna asleburu honelan
Orain ehun urte Beran ospatutako literatur 
lehiaketa gogoratu nahi da Lore Jokoetan

A ste  honetan bertan irek iko  omen d ituzte h iru  p iszinak, m oidaketak 
akautu ondo tik . A rtx iboa

tan, ipuinak eta ma- 
rrazkiak biltzen dira.

18an b e rr iz ,  
D'Abbadieren etoire- 
ra antzestuko da, lan 
horretan Berako mu- 
sika, kirol eta kultura

talde desberdinek par- 
te hartuko dutelarik. 
Beran barrena ibiliko 
da eta gune nagusia 
Herriko Etxeko Plaza 
izanen da. Antzespen 
hau errealagoa egite-

ko, Berako jendeari 
1895. Lirte inguruko 
janzkeraiekin ateratzea 
eskatzen zaio. Azke- 
nik, literatur lehiake- 
taren sariak partituko 
dira Kultur Etxean.

Beslerako argazki eta  kartel lehiaketa zabalik
Ekainaren 30ean 

akautuko da Berako 
bestetarako argazki eta 
kartel lehiaketara la- 
nak aurkezteko epea.

LanengaiaBeraiza- 
nen da, besta garaian 
nahiz bertze edozein 
garaitan. Neurriei da- 
gokienez, argazkietan 
18x24 eta karteletan

24x30koak izanen di- 
ra. Lehiaketa hauetan 
ohikoa den bidalketa 
sistema erabiliko da.

Berako zinegotziek 
osatutako epairpahiak 
bi sari banatuko dituz- 
te, 15.000 pezetakoa 
aukeratutako lanarent- 
zat eta 10.000 pezeta- 
ko akzesita.

Pinlura ikasleen mar^oak Kultur Etxean ikusgai
Ekainaren 24 eta kiakerakutsikodituzte

25ean ikusgai egonen 
dira Kultur Etxean, 
Berako pintura esko- 
lako ikasleek ikastur- 
te honetan egindako 
zenbait lan.

Guztira 80 margo- 
lan zintzilikatuko di- 
ra, bi ikasle bakoitze- 
ko. Ttikienak marraz-

eta haundienak tekni- 
ka ezberdinekin egin- 
dako m argolanak. 
Erakusketaren ordu- 
tegia, arratsaldeko 
7etatik 9ak artekoa da.

Sei eta hamazazpi 
urteko berrogei ikas- 
le aritu dira aurtengo 
ikastaroan.

<* Zabortegia 
hobetzeko
lanen aurrekontuak 
izan duen igoeraes- 
taltzeko 5,1 milioi 
pezetako dirulagun- 
tza jaso du udalak 
Nafarroako Gober- 
nutik. Zabortegitik 
herriko saneamedu 
sareraino 2.887 me- 
tro luzerako kolek- 
torea egin da.

*> Igerilekua 
idekitzeko sasoia 
heldu da. Aste hone- 
tan bertan beteko 
omen dituzte hiru 
piszinak. Orain ar- 
te moldaketa lane- 
tan aritu dira, baina 
badirudi akautu di- 
tuztela eta jendea 
hartzeko prest dau- 
dela. Aurtengo ar- 
d u rad u n ak  Jose 
Luis Irigoien, Maite 
Elgorriagaetalñaki 
Sese dira.

>Admiitislrari 
laguntzaile 
berria kontratatu du 
udalak. Gemma Mi- 
txelena Agesta le- 
sakarra da eta 30 la- 
gunen artean auke- 
ratua izan da.

i* Antzerki 
jardunaldiak 
ospatu ziren ekai- 
naren 7, 8 eta 9an. 
Berako ikastetxeek 
horretaz gozatzeko 
aukera izan dute hi- 
ru egun horietan. 
Irungo BAI antzer- 
ki taldeak antolatu 
eta gidatu du era- 
kustaldi hauetaha- 
gitz harrera ona izan 
omen du.

oiam
H A R A T E G i A  •  U R D A I T E G I A

okindegia
S A N D E R S  P e n t s u a k

E ztegara  41, T fnoa: 63 08 99 - B E R A
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A itor ARO ZEN A
Irain Dantza talde- 

ak aurten izanen dituen 
ekitaldien behin behi- 
neko egitaraua aur- 
keztu du.

Ekainaren 24an, le- 
hen aldiz antolatu du- 
ten Jota eta Arin-arin 
lehiaketa burutuko da 
eskolan I4urtetikbehi- 
tiko taldekideei zu- 
zendua. Uztailaren 
2an, frontoian San 
Ferminetako festiba- 
lean parte hartuko du- 
te. Urriaren 22an Le- 
sakako VIII. Dantzari 
Txiki Eguna ospatuko 
da, Euskal Herri oso- 
ko taldeen partaide- 
tzarekin.

Bertzalde, herritik 
kanpo eginen dituzten 
ekitaldien artean, irai- 
laren 23 eta 24an, 
Bartzalonako Merce 
bestetan parte hartzea 
izanen da azpimarra- 
garriena.

Irain dantza talde- 
ko kideek adierazi du- 
tenez, jantziak berri- 
tzeko ahalegin ekono- 
miko haundiaegin du- 
te aurtengoan.

Irain danlza laideak urleko 
egilasmoa azaldu du
Ekainaren 24an burutukko den 'I. Jota eta 
Arin-Arin lehiaketa' izanen da lehen ekitaldia

Lau eta hogeitazazpi urte arteko 90 dantzari eta musikari inguru ditu 
gaur egun Irain Danti?i t§!deak

Denboraldi
bukaerako
bazkaria
ekainaren 18an, 
igandean, ospa- 
tuko du Beti Gaz- 
te elkarteak. Talde 
guztietako sariak 
banatuko dira 
b a z k a lo n d o a n . 
G ogoratu behar 
da talde nagusia, 
E r re g io n a le k o  
lehen m ailara 
jeitsi dela.
Paper bilketa 
Hilabeteko lehen 
eta hirugarren la- 
runbat arratsalde- 
tan eginen da. 
Zinea 
euskaraz 
Euskarazko peli- 
kulak ikusteko au- 
kera izan zen joan 
denasteanMatxin- 
beltzenean.

Urrezko Ezteiok ospatzeko besta izanen da heldu den asteartean
AvelinoSuspenegi 

eta Baldomera Etxe- 
peteleku eta Jose Mari 
Irurieta  eta M aria 
Larraldek osatutako 
bikoteek ezkonduta 50 
urte bete dituzte aur- 
ten eta hori ospatzeko 
besta antolatu du as- 
tearte honetarako, 
ekainak 20, CANeko

‘Unezko Adina’ clu- 
bak. Egitaraua eguer- 
dian hasiko  da, 
Santiago Irigoienek 
zuzenduta txistulari 
beteranoek eginen du- 
ten kalejirarek in . 
12,30etan ongietorria 
eskainiko zaie gonbi- 
datuei Jubila tuen  
eaoitzan eta handik

mezetara joanen dira 
txistulariekin batera. 
Mezan, Miguel San 
Miguel tenorea eta 
bertsolariak aditu ahal 
izanen dira.

Bazkaria frontoian 
izanen dute eta baz- 
kalondoan, bikoteak 
oinenduko d ira . 
4,30akaldera, Estrella

Blanco artistak ‘cu- 
plet’ kontzertua ema- 
nen du eta dantzaldia 
izanen da Zeus orkes- 
taren eskutik.

Bazkariaren pre- 
zioa 1.500 pezetakoa 
izanen da bazkideen- 
tzat eta 3.500koa baz- 
kide ez direnentzat. 
Txartelak gordetzeko 
CANeko bulegoetara 
joan behar da ekaina- 
ren I6a baino lehen.

ESKAINTZAKUztailaren 31 bitarte 
baliagarriak dira

Barrako pegamentua 
Pritt pegamentua' 
Sfaedlererrotuladorea 
Lapiz estutxea 
Portaminak 
'Petrus' taladroa 
'Petrus' grapadora 
'Super block' koadernoa 
Likido zuzentzailea 
'Noris' lapitzak 
'Loctite' pegamentoa (5 gr. 
Karten baraja

165 Pta. 
36W4fl. 
4̂6-Ptfl. 

188 Pta. 
l . j ' lS Pta. 
2.305 Ptn. 

986-Ptfl. 
+064itfl.

I 68S4itfl. 
2 8 j" Ptfl.

365 Pta. 
135 Pta. 
205 Pta. 
288 Pta. 
155 Pta. 

1.180 Pta. 
2.028 Pta. 

765 Pta. 
135 Pta. 
51 Pta. 

593 Pta. 
242 Pta.

L E N T Z E R I A  

M E R T Z E R I A
U  Tfnoa.: 62 75 14 
Beheko Plaza 8, LESAKA

Lore eta landareak
Frain auzoa Tfnoa: 63 78 26 

LESAKA
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P ello eta A lberto

Eriaroaren hiruga- 
rrehaurrak izanen ditu 
goiz-arratsaldekojen- 
de nagusiak. Urtean 
barrena eskolan egin- 
dako esku-lanak para- 
tuko ditiguzte plazan 
ikusgai. 12,30akalde- 
ra, idatzi dituzten ipui- 
nen oroitzapen saria 
banatuko zaie, batzuk 
ira k u rr i  o n d o t ik . 
Lehengo urteetan ez 
bezala, haur guzien 
ipuinakere ikusgai iza- 
nen ditugu. Plazan ber- 
tan ttiki nahiz haundiei 
emanen zaien bazka- 
riak ez du huts eginen, 
noski. Ezin atzendu tri- 
kitilariak, tarteetan gi- 
roa alaitzen joanen di- 
renak. Arratsaldez, be- 
rriz, AnimazioTaldeak 
bere saio berezia es- 
keiniko du.

Haurren Eguna hilaren  
18an ospaluko da
Egunaren gehiena plazan emanen dute haurrek

Maiatzaren 28an egin zuten lehendabiziko kom unioa haurrek

Lizarietako aduanarako etxea  ez  d io le  oraindik herriari itzuliko
Herriko luiTean egi- 

na da aduanako etxea, 
herriak utzi baitzion 
horretarako lurra Esta- 
duari. Orain, aduana 
lanak akautu direnez, 
etxea arrunt utzia da-

go eta hondatzen . 
Badira hilabete batzuk 
lurra itzultzeko eska- 
tu zuela udalak, baina 
Estaduak ez omen dio 
zuzenean herriari i- 
tzultzen ahal, Nafarro-

ako Diputazioari bai- 
zik, eta honen bitartez 
herriari. Orain, Dipu- 
tazioari egin dio eska- 
ri iidalak gauza lehen- 
b a itlehen  m oldatu 
nahian.

> Kanpaldiak
Zenbait urtez Oriora 
joan ondotik, Lan- 
dagain eskolakoak 
Bortzirietako bertze 
eskolako haurrekin 
batera Nafarroa ba- 
rrenaldera joan di- 
ra. Iruñeko harre- 
siak eta katedrale 
berriztatua ikusi on- 
dotik, Beireizan zu- 
ten egonleku nagu- 
s ia , m aia tza ren  
29tik31ra. 
Dirulagunfza 
N afarroako Go- 
bernuak 250.000 
pezeta eman ditu 
kultur ekintzak an- 
to latzeko. Hori 
Gobernuak emate- 
arekin, udalak diru 
kopuru horren 
%35 gehitzeko 
obligazioa du, 
87.500 alegia.

»Jubilaluen 
besta
Jubilatuek  4an 
egin ziiten urteko 
besta. Bi herrita- 
rren heriotza era- 
gina izan zuen.

jjATURETXEa
l i

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

24 ORDUKO BUS ZERBITZUA
•17jarlekukomikrobusa 
• 55 jarlekuko autobusa

^  ^  • Afari, despedida, sagardotegietarajoateko 

® (943) 300139 • 908.671469 • ANDOAIN

LESAKAKO
Bideo-cluba salgai

Pelikulak, mobleak, 
bideoa. Prezio onean.

I 0  4503 3 3  (Angel) \

€> 635290  
ETXALAR

HERRIKO
OSTATUA

atetxea

G O X O K I
A R R O P A  E T A  O IN E T A K O A K

Lezri's e fa  Bonaventure bakeroen banatzailea

Uztailaren 15a arteko ESKAINTZA
Z> 1.000 pezeta merkeago arropa bakeroan 
Z> 500 pezeta merkeago kirol oinetakoetan 
Z> I.OOO pezeta merkeago helduago txandaletan

Kanttonberri ' s  908.779356 • BERA

160. zbk. •  95-VI-15 • ttip i-ttapa 11
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Udal hauleskundetan orain dela  
lau urteko em ailza berelsuak
17an hartuko dituzte karguak zinegotzi berriek

OSKAR TXOPERENA

Herri Taldeak 276 
eta EA Jk 154 botu ate- 
ra ondotik, bortz zine- 
gotzi izanen ditu batak 
eta bi bertzeak Udale- 
txean (eta ez 4 eta 3, 
aitzineko aleko erre- 
portaian agertu genuen 
bezala).

Zerbait aipatzeko- 
tan, orain dela lau ur- 
teko emaitza berberak 
izan direla erran be- 
harko genuke, orduan 
385 eta 158 izan bait- 
ziren talde bakoitzak 
hartutako botoak.Dantzari ttikiak Lezon

Lezon izan ziren 
maiatzaren 28an dan- 
tzari txikiak, Euskal 
Jaia edo Dantzari Egu- 
nean parte hartzen. 
Nafarroako dantzetan 
aritu ziren gehien bat.

Maiatzaren 28ko hauteskundeek ez dute berrikuntza haundirik ekarri Herriko Etxera. 
Bertzaide, akautzen ari zaie haurrei ikasturtea. Ongi pasatzeko aukera ere izan dute azken 
asteotan, kanpaidietan ibiii baitira. Gogoratu 21ean izanen deia Kaiahorrarako irtenaidia eta 
23an Haurren Eguna

Lan ederra egiten ari 
dira irakasten aritzen 
diren gazteak.Kallzadabislara

Gartxipitikgoiti do- 
aien kaltzada lur azpi- 
tik atera nahian ari di- 
ra auzolanean. Aski 
polita gelditzen ari da 
orain arte agertutakoa

eta hori akautzen de- 
nerako bertze zerbait 
egitea pentsatua dute: 
heiTilik Iñarburu gai- 
neraino doaien Gurutz 
Bide edo ‘Via Cru- 
cis”eko gumtzeak mol- 
datzea.Dirulagunlza'Aspace'ri

25.000 pezetakola-

guntza eman dio uda- 
lak ‘Aspace’ri, Kroa- 
zian ezinduekin pro- 
g ram a bat a in tz inera  
ateratzen laguntzeko.Piszinenzainlcela

Mikel Arburua eta 
Maria Josefa eta Mari 
Carmen Etxebeniaren 
eskeintza aukeratu du

Artxiboa

udalak aurtengo udan 
piszinak zaintzeko. 
Beren eskaintza izan 
cla clenetan merkeena.

Dagoeneko lanean 
ditugu, aste honetan 
irekiko baitira igerile- 
kuak jendearentzat. 
Eguraldia lagun badu- 
gu, bustialdi ederrak 
hartu behaiTak gara.

ZIZKA OSTATUA
Martxa eta mozkor saltsa

Altzate 28 • BERA

BOTXO
ostatua
Tfnoa: 63 00 52 

Zalain Auzoa, BERA

GELTOKIAK
ATF,RAT7F.AelaLANTZEÂ

/

A n tz in a ld e u k T x im in ia k
A n g e lu a k ^ r la iz a k
O rm a  a n tz in a k M o ld u ra k
L e ih o a k Z o k a lo a k
A le a k H ila rr ia k
A rk u a k M a rr a z k ia k
P i la r e a k

^  'A b u ja r d a d o a ' M a z iz o a  ^
A 7 o h n r  n n u f k n o _  T i n D f a tu a  f

ZIN TA R R IA K
A D O K IN A K  

I ________________ZOLAK

BANATZAILEA

Autoen salerosketa 
Berriak eta zaharrak

Eztegara 18 - 2.B • BERA

bitxikeriak • opariak • eskulangintza

mu BIDE
! Tfnoa: 637127

LESAKA
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G arbiñe eta Elixabet

Asteazken honetan 
egin dute aitzineko 
korporaziokoak azken 
plenoa eta larunbate- 
an, ekainaren 17an, 
osatuko da Herriko 
Etxe berria. Jakina de- 
n e z , Joxe Ram on 
Amoros, Arantzaren 
Alde taldeko zerren- 
daburua izanen da al- 
kate. Beretaldeak 315 
botu eskuratu zituen, 
lau zinegotzi lortuz. 
PNVk beniz, 205 bo- 
turekin hiru zinegotzi 
eskuratu ditu.

Nafarroako Parla- 
menturako hauteskun- 
deetan berriz, Herri 
Batasunaizanzen 163 
boturekin. Halere, 
orain lau urteko hau- 
teskundeekin konpa- 
ratuz ia 40 botu galdu 
ditu. Bigarrena, Nafa- 
rroako Abertzaleak

Larunbatean osatuko da udal 
korporazio berria
Jose Ramon Amoros izanen da alkate, Arantzaren Aldek lau 
zinegotzi lortu baitzituen eta PNVk hiru

536 arantzatarrek eman zuten botua maiatzaren 28an oskar

Bi antzerki talde Iruñeanizanziren, 153rekineta 
hirugarrena Eusko 
Alkartasuna 79rekin.

Igandean, Korpus 
egunean, hauiren jau- 
nartzearekin batera 
udal korporazio berria 
aurkeztuko da.

Nafarroako Gober- 
nuak antolatuta Irubide 
institutuan ekainaren 
2an burututako an- 
tze rk i le h ia k e ta n  
Arantzako bi taldek 
parte hartu zuten. Zaz-

pigarren eta zortziga- 
rran mailako ikasleek 
‘Gorabehera franko’ 
antzeslana eskeini zu- 
ten eta bortzgarren eta 
seigarrenekoak “Abe- 
ratsen kontuak”.

Katelcesi
Eguna
Arantzako berro- 
geitabi neska-mu- 
tiko joan ziren Iru- 
ñean ospatutako 
Nafarroako Kate- 
kesi E g u n e ra . 
Katekistak ere be- 
raiekin zituzten. 
Ikasbidaia 
Bartzelonara 
Arantzako esko- 
lako zazpigarren 
eta zortzigarren 
mailakoak Bartze- 
lonara joanen dira 
ikasbidaian, orain 
dela bi urte beza- 
laxe. Abioean joa- 
nen dira eta itzulia 
berriz, trenez egi- 
teko asmoa dute. 
Ongi pasa!

^  ALBERGEA
JATETXEA

fJEJRFEALB£RGEA
© 6 3 4 1 7 9
ARANTZA

BLANCO ANAIAK, S.L.
MARMOL eta GRANITOAK

Sukalde entzimerak • Bainua • Hilerria

BERA - Kanttonberri 4, s  631052 
IRUN-(943) 631084 • LEZO(943) 529390

J .  R A M O S
Z o l a k  a k u t x i l a t u  e ta

b a r n i z a t z e n  d i t t u t

© 631342 BERA • © 637172 LESAKA

A R A N T Z A
O b r e n  e n k a n te a

Kontratuaren xedea: “Ur hornidura eta sanea- 
mendu sareen berritzeko lanak’’ eta “Kolektore 
Nagusia” .
Kontrataren aurrekontua: 94.592.309 pezeta. 
Behin-behineko fidantza: Kontrataren %2a. 
Proposamenen aurkezpena: Herriko Etxeko 
idazkaritzan.
Epea: Ekainaren IGraino.
PROIEKTUAK, ba ld in tza  p iegua, etabar... 
Herriko Etxeko Idazkaritzan daude.

K a rtaza l itx ie n  ire k itz e a : P roposam enak 
aurkezteko epea eta biharamoneko 13.00etan, 
Herriko Etxean.
Hauxe jakinarazten da orok jakin dezan

Arantza, 1995eko maiatzaren I9a 
Alkatea, Juan M. Almandoz Mitxelena

160. zbk. • 95-VI-15 • ttip i-ttapa 13
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'Anselmo Fuerle' herriko peña 
Italiako Giroan izan zen
Sunbillako zazpi txirrindulazalek osatzen dute eta Giroan ez 
ezik, Espainiako Vueltan eta Frantziako Tourrean izaten dira

IXABEU ETA JOSUNE
Ekainaren 4an itzu- 

li ziren, hamar egun 
Italiako txirrindulari i- 
tzulian pasatu zuten 
zazpi sunbildarrak. 
Txirrindulazale hauek 
‘Anselmo Fuerte’ ize- 
neko peña osatzen du- 
te eta hauek dira: Pako 
Errandonea, Alfredo 
F e rn an d ez , Pedro 
Indakoetxea , Jose 
Ignacio Zubieta, Jose 
A n to n io  A rr ie ta , 
Joxemiel Zelaieta eta 
Modesto Garro. Urte 
aunitz daramazkite jo- 
aten, bai Tourrera, bai- 
ta Espainiako Itzulira 
ere eta orain, bi urtez, 
Italiara. “Pakok 20 ur- 
tez urtero urtero joa- 
ten da, bi eta orain hi- 
ru itzulitara” erran di- 
gute. Orain dela hila- 
bete aunitz pentsatu zu- 
ten j oatea eta I ndurai n

2 .3 0 0  kiloko amoarraina
Mikel Arretxeak

2.300 kiloko amoa- 
naina harrapatu zuen 
orain dela egun ba- 
tzuk, arrantzan ari ze- 
la. Ongi kostatanos- 
ki, hasieran hartu eta 
eskapatu baizitzaion, 
bainan hurrengoan 
hartu ahalizanzuen. 
Iturengo eixekan har- 
tu omen zuen eta 
errekako amoarrai- 
na omen da.

Igeriiekukobonoak
Helduendako urte- 

ko bonoa 4.000 peze- 
takoa izanen da, hila- 
betekoa 3.000 pezeta- 
koa eta egunekoa 400 
pezeta. 12tik 18 urte 
artekoentzat, urtekoa 
2.000, hilabetekoa 
1.500 eta egunekoa 
200. 7tik 12 urte arte- 
koentzat urtekoa 1.000, 
hilabetekoa 750 eta 
egunekoa 100 pezeta. 
Zazpitik beharakoak 
dohain izanen dute sa- 
rrera. Txartelak salgai 
daude Udaletxeko bu- 
legoan goizeko 9eta- 
tik 12,30etara.

zelajoanenjakindaere 
ez ziren desanimatu eta 
arras ongi pasatu du- 
te, nahiz etaeguraldiak 
deus ez lagundu, arras 
txarra egin baitu.

Kotxe istripu larria izan du neska batek
Duelahiruaste,he- pidean. Istripu honen bietako  mutil bat.

iTiko neska gazte ba- ondorioz bi zauritu Zauriak haundiak ba-
tekkotxe istripuaizan suertatu ziren, Txus diraere, larritasunetik
zuen Legasako erre- herriko neska eta Zu- kanpo daude biak.

« « » ONGl PASATU HERRIKO BESTAK « » 8'

Uda osoan barnetegiak eta abuztuan 
4 orduko ikastaroa (EGA)

Tfnoa: 451555 • San Miguel auzoa • DONEZTEBE

Ongi pasatu herriko bestak

' 450991, Osasun Zentroaren ondoan • DONEZTEBE

Aukeratu zure neurria. Hobetu zure figura.

Z e n tru  m ed ik o -este tik o a
• jean Paul Bouchet D okto rea  (Faculte de Medicine de Paris)

• Amaya Picabea (Estetikan diplomatua)

Behar duzun laguntza eskeintzen dizugu, 
pertsonaliza tu tako  program ei esker 

GAINERA:
• A urpegirako tratam enduak azido glikolikoaren bidez
• Depilazio e iektrikoa  eta argizariarekin
• ZELU LA FRESKOEN aplikazioa __________

LEHENDABIZIKO KONT^ULTA DOHAIN

INFORMAZIO GEHIAGORAKO

J ^ m a y a

Lurrindenda • Apaindegia
A m eztia  karrika z / g  

© 4 5 0 1 6 3  •  DONEZTEBE

14 ttip i-ttapa  • 160. zbk. • 95-VM5



HERRIZ HERRI

Ekainaren 30ean 85 urle bete 
dituzlenei omenaldia
Urrezko Ezteiak betetzen dituztenak eta Arkupeak elkartearen 
bederatzigarren urteurrena ere gogoratuko dira

T xem a  eta Karmelo

Ekainaren 30ean os- 
patuko dira Donezte- 
bfen Urrezko Ezteien 
besta, lautan hogeita- 
bortz urte betetzen di- 
tuztenei omenaldia eta 
Arkupeak elkartearen 
bederatzigarren urteu- 
rrena ospatuz eginen 
den besta.

Herrietako autobu- 
sak ailegatu ondotik, 
goizeko lla k  aldera 
hasiko da egitaraua, 
txistulariek eta txa- 
rangak herriko karri- 
kak zeharkatuko di- 
tuztelarik. I2,30etako 
MezaNagusiaeskola- 
ko frontoian izanen da. 
Mezaren zehar Azpi- 
llaga eta Garmendia 
bertsolariak eta jau- 
nartzean Amaia Zubi- 
ria kantaria eta txistu- 
lariek ‘Agur Jaunak’ 
kantatuko dute. Meza 
bukatu ondotik, ber- 
tsolariak zein Amaia 
Zubiriak beraien erre- 
peitorioa eskainiko du- 
te. Gero, omenduei sa-

Besten a itz ine tik , Korpus egunekoa izanen dugu ospakizun nagusia TXEMA

riak banatuko z.aizkie. 
A rratsaldeko 3etan 
bazkaria izanen dute 
Bordatxo dantzale- 
kuan, eta ez nolanahi- 
koagainera: Arguedas 
jatetxe modernoak es- 
kainitakoa izanen da 
Feli Galarreta buru de- 
larik. Menuaren bar- 
nean, zizka-mizkak, 
langostinoak, barazki 
menestra, koxkeraera- 
ra prestatutako lega- 
tza, tartahelatuafekin, 
txanpaina eta ura, ar-

doak, kafca cta kopa
sartzen dira.

Anatsaldeko 5,30e- 
tatik 8,30etara dan- 
tz a ld ia  izanen  da 
Amalur taldearen es- 
kutik.

Bazkariaren prezioa
3.000 pezetakoa da eta 
bertan parte hartzeko, 
ekainaren l9abainole- 
hen eman beharko da 
izena Arkupeak elkar- 
tea ren  eg o itzan  
(450144 telefonora 
deituz).

Behipin-enbestalarunbatean
Larunbat honetan 

ospatuko da Donez- 
teben Behinpin talde- 
ak, COFES zentroa 
Elizondora ekarri du- 
tela ospatzeko eginen 
duten besta. Taldeko 
arduradunek adierazi 
dutenez, ginekologoa 
eta erizaina etorriko 
dira bestan parte har- 
tzera.

JubilatuenOstatua
Jubilatuen osta- 

tuan lan egiten zute- 
nak, gaur bertan  
(ekainaren I5ean)ut- 
zi eg in en  du te . 
Ostatuko arduradu- 
nek erran digutenez, 
dagoen martxa ttikia 
eta funtzionamendu 
kaxkarra dira, non- 
bait, uzteko arra- 
zoiak.

ONGI PA5ATU HERRIKO BESTAK « S «

JUAN J. PIKABEA
ARROPA KONFEKZIOAK 

GIZONEZKOENDAKO JOSTUNGINTZA

A m eztia  z /g , T fn o a : 45 16 70 
D O N EZTEBE

i le a p a in d e g la

• SOLARIUM-A
• A zken MODELOAK ORRAXKERETAN
• E m ak um eak , gizo na k  eta haurrak

Ireki berria, Udaletxearen ondoan 
Merkatarien karrika 7, ® 451780 • DONEZTEBE
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Iban ISASI

Kaski edoZubiaren 
kalea eta bere ingu- 
ruetan, baita mutiko- 
en eskolatik eliza bi- 
deko azken etxera ar- 
te ere egin dira lan 
hauek. Lan hauetan lo- 
sa tz e a  eg in  du te . 
Hontaz gain, euri urak, 
herriko urak eta desa- 
gueak sartu dituzte lur 
azpian. Hau dena Herri 
Administrazio saila- 
ren laguntzaz egin da. 
Laguntzatik kanpo 
geratzen diren kostuak 
NILSA enpresak or- 
dainduko ditu. Baina 
enpresa honek truke- 
an, udalak hala eman- 
da urak bere gain har- 
tu ditu. NlLSAk gai- 
nera, ur kontadoreak 
jaiTiko ditu eta enpre- 
sa honek kobratuko di- 
tu.

Ilurengo karrikak ia moldatuak 
eta ura NILSArenlzat
Letizia Ariztoi eta Ainhoa Baleztena bikain aritu dira Langarra 
elkarteak antolatutako Kukumiku lehiaketan

Zenbait m oldaketa eg in  d ira  Iturengo karriketan
ARTXIBOA

Iturendarrak bikain Kukumiku lehiaketan
Kukumiku lehia- 

keta, Langarra talde- 
ak hamabi urtetatik ha- 
malau urtera arteko 
gaztetxoei zuzenduta-

ko kultur lehiaketa, 
Aurtizko soziedadean 
burutu zen maiatzaren 
27an. Finalerdietan, 
Letizia Ariztoi eta

Ainhoa Baleztenak 
irabazi zuten. Halere, 
gainerako partaideek 
ere aitzinera segituko 
dute.

>> Garbiketak
Eskolak eta udlale- 
txea garbitzeko) su- 
bastaren pos.tua 
J uani Etxepetelekuk 
irabazi du. Bi es- 
kaintza izan ziren, 
bainaJuanirenaiko- 
meniganiena zemez, 
berak segituko su 
garbiketa lanek.in. 
Udal
gobernuarein
kontuak
ikusgai daude He- 
rriko Etxeko idaz- 
karitzan. HilaEete- 
ko epea diago 
hauek ikusi nalii 
d ituenarentz '.a t. 
Udalak 6 edo 7 
milioi pezetako 
superabita daukala 
aurrera dezakegu.

« « «  O'NGI PASATU HERRIKO BESTAK « « «

B A Z A R
•  Inportaz io  produktuak
•  O p a ria k , e txe rako o n tz ia k ...
•  Landare natura lak eta a rtifiz ia la k

San Migel, © 450292 • DONEZTEBE

GURUTZE
• Goxokiak eta eskolako matehala • 

• Egimkariak eta aldizkariak •
• Izozkiak •

Nagusia 2 • ®  450389 • D O N E ZTE B E

J o s e  L u i s  S a n  M i g u e l  T a i l e r r a

STIHL zerbitzu ofiziala
• Bizikletak
• Motoak
• Nekazal tresneria 
Salmenta eta konponketa

Merkatarien karrika 11 
Tfnoa: 450711 
DONEZTEBE
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LEITZA • ULTZAMA • LARRAUN • MALERREKA eta BORTZIRIETAKO EUSKARA ZERBITZUEN ARGITALPENA

eitzako Euskara Ba- 
tzordearen ekime- 
nez, urte hasieran 
eremu euskaldune- 
ko hainbat elkarte 

eta erakunde bildu ginen, 
azkeneko boladan euska- 
rari egin zaizkion erasoak 
aztertu eta salatzeko as- 
moz.

Bertan AEK eta IKA 
euskalduntze - alfabetatze 
zerbitzuak, Leitza, Ultza- 
ma, Larraun, Malerreka eta 
Bortzirietako Euskara Zer- 
bitzuak eta Malerrekako 
Langarra Euskara Taldea 
bildu ginen.

Euskarari egin zaizkion 
eraso hauek aztertu ondo- 
ren, erasotzaile nagusiena 
Nafarroako Gobernua be- 
ra dela ikusi dugu. Hona 
hem en, Nafarroako Go- 
bernuak, sailez sail azter- 
tuta, euskarari egin diz- 
kion hainbat eraso:

OSASUHBIDEA
Berez, euskaldunok  

mediku eta osasun zentro- 
etako langileekin harrema- 
nak euskaraz izateko es- 
kub idea baldin  badugu 
ere, kasu gehienetan hau 
ez da betetzen  eta gure 
gaixotasunak erdaraz azal- 
du behar izaten ditugu.

HEZKUN TZA
DEPARTANENDUA

Gure haurrak euskaraz ikasten ari 
baldin badira ere, sail honetan hainbat 
arazo dago. Esate baterako, Hezkuntza 
Departamentuak eskolekin duen harre- 
mana gehienetan erdaraz izaten da.

EU SKA LTEG IA K
Euskaltegiei eman beharreko dirula- 

guntzak ere guttituz doaz. Gainera,

~7 fRTARAKO

E R A B IU

erabiltzen dituzten irizpideekin, dirula- 
guntza murritz horiek ez dira igotzen 
ikasle gehiago izanda ere.

NAFARROAKO  
GOBERNUKO GAINERAKO  
DEPARTANENTUAK

Nafarroako Gobernutik gure herrie- 
tara datozen mendizainak, albaiteroak, 
foruzainak... erdaldunak izan ohi dira.

Horrexegatik, euskaraz 
funtzionatzeko erabakia 
hartu duten Udalek ezin 
izaten dute erabaki hori 
aurrera  eram an, Admi- 
nistrazio Nagusiak era- 
gozten duelako.

UNIBERTSITATEA
Nafarrok euskaraz ikas- 

teko eskubidea badugu 
ere, Nafarroako Uniber- 
tsitate Publikoan ez dugu 
euskaraz ikasteko aukera- 
rik.

KONUNIKABIDEAK
Nafarroako Gobernuak 

euskal irratiei behin eta 
berriz baimena ukatu egin 
die. Bestalde, ETBren 
hartzea ere legalizatu ga- 
be dago eta hori ere, Na- 
farroako Gobernuaren es- 
ku dago.

ESTATUKO 
ADN IN ISTRAZIO A

Nafarroako Gobernu- 
ak, nafarron zerbitzurako 
diren funtzionario eta ad- 
ministrazio hauek (bake 
epaiteg iak , Enplegu 
Bulegoa, posta...) bertako 
hizkuntz legeak bete di- 
tzaten lan egin beharko 
luke.

ONDORIOAK
Legeak dioenez, eus- 

kaldunok gure adm inistrazioarekin 
euskaraz aritzeko eskubidea dugu. 
Halere, gure eguneroko bizitzan bere- 
hala ikusten dugu hori ezinezkoa dela.

Horregatik, hau guzia ikusirik, EUS- 
KALDUNAK BIGARREN MAILAKO NA- 
FARRAK garela ondorioztatzen dugu.

EUSKALDUNAK, BIGARREN MAILAKO NAFARRAK



\ erazy euskararen  
 ̂) inguruko araze hauek  

r j  a z te rtu  ondotik,
^  Jendeari gure kezka  

ad itzera  eman behar 
geniela erabaki genuen eta  
ffEUSKALDUNAK BIGARREN 
NAILAKO NAFARRAKi» 
kanpaina m artxan  Jarri 
genuen. HorretarakOy gure

salaketaren p u n tu rik  
garran tzitsuenak k a rte l eta  
irra ti-ku ñ en  bidez ad ierazi 
genituen. Nodu berean* 
prentsara ere hainbat 
a rtik u lu  b idali genuen. 
G izartearen  erantzuna  
biltzekOf e lkarte* ikastetxe  
eta erakunde hauen 
sinadurak b ildu genituen:

AEK
Baztandarren Biltzarra 
Baztango Herri Eskoletako Irakasleak 
Baztango Ikastolako Irakasle klaustroa 
Irakasleen Laguntza Zentroa 
Lekarozko Institutuko klaustroa 
Xorroxin Irratia

Agerra Mendi Taldea 
Altxata Kultur Elkartea 
Amnistiaren Aldeko Batzordeak 
Andre Mariaren Zeruratze Parrokia 
Arantzako Eskola Publikoa 
Arkupe Pilotazaleen Elkartea 
Arrano Elkartea 
Batzoki Elkartea 
Berako Musika Banda 
Beti Gazte Elkartea 
Bortzirietako Elkarri 
Bortzirietako Euskaltegia - IKA 
Bortzirietako Euskara Batzordeak 
Bortzirietako Euskara Mankomunidadea 
Bortzirietako Herri Batasuna 
CCOO
CSI lantegiko komitea 
Eusko Alderdi Jeltzalea (PNV)
Eusko Alkartasuna 
Etxalarko Eskola Publikoa 
Etxalarko E.Rko Guraso Elkartea 
ESK-CUIS
Gure Txokoa Elkartea 
Igantziko Biltoki Elkartea 
Igantziko Eskola Publikoa 
Irain E.Rko Irakasle klaustroa 
Irain E.P.ko Guraso Elkartea 
LAB
Labiaga Ikastola

2 EUSKALDUNAX, BI6ARREN MAILAKO NAFARRAK



Labiaga Ikastolako Guraso Elkartea
Larun Mendi Taldea
Lamizilo Kultur Elkartea
Lesakako Abesbatza
Lesakako Musika Banda
Lesakako Udal Musika Eskola
Matxinbeltzenea
Matxinbeltzenea Barnetegia
Migel Goiangerua Parrokia
Peña Plata Jostunen Elkartea
Ricardo Baroja Eskola Publikoa
Ricardo Baroja E.P.ko Guraso Elkartea
San Martin Parrokia
San Fermin Jubilatu eta Pentsionisten Elkartea
Sindicato Comarcal del Metal
Tantirumairu Ikastola
Tantirumairu Ikastolako Guraso Elkartea
Ttipi-ttapa Aldizkaria
Usoa Ehiztari Elkartea
Usoa Nekazari Kooperatiba
Uxua Emakume Taldea
Zizkuitz Txaranga

' P '/  0  r̂ -
J  ^  J

AEK Betelu-Araizko Euskaltegia 
Araizko Udala 
Araxes Eskola Publikoa 
Beteluko Udala 
Kattagorri Elkartea 
Larraungo Eskola 
Larraungo Udala 
Lekunberriko Kontseilua 
Mailope Aldizkaria 
Oihuka Kultur Taldea 
Plazaola Kontsortzioa 
Ttutturre Kirol Elkartea

V - /  ,1
--J ^  J J - ) / J  -

Aizan Kirol Elkartea 
Amnistiaren Aldeko Batzordeak 
Aresoko E.P.ko Guraso Elkartea 
Aresoko Herritarren Elkartea 
Aresoko Kultur Taldea 
Aresoko Parrokia 
Aresoko Sokatira Taldea 
Aurrera Kirol Elkartea 
Aurrera Futbol Taldea 
Bake Epaitegia 
E.G. Orain 
ELA 
Elkarri
Eskualdeko Eskola Publikoa 
Euskal Dantzari Taldea

Euskal Kultur Taldea 
Euskara Zerbitzua 
Eusko Alkartasuna 
G.I.A. (Aresoarrak)
Goizuetako Udala
Goizuetako E.P.ko Guraso Elkartea
Gurutze Mendi S.D.C.R.
Herri Batasuna
IKA
LAB
Larrea Elkartea
Leitza-Goizueta-Arano eta Aresoko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 
Leitzako Haurtzaindegia 
Leitzako Lanbide Eskolako klaustroa 
Leitzako Osasun Zentroa 
Leitzako Udala 
Mendigorria Elkartea 
Nekazal Ganbara 
Okile Ezinduen Elkartea 
Okile Tailerreko partaideak 
Pake-toki Elkartea 
Umore Ona Elkartea

Behinpin Kultur Taldea 
Beintza-Labaien eta Saldiasko Parrokiak 
Doneztebeko E.P.ko Guraso Elkartea 
Doneztebeko E.P.ko Zuzendaritza Taldea 
DYA
Eratsungo Eskola 
Herri Batasuna 
Ibintza Elkartea 
IKA
Iturengo Eskola 
Langarra Euskara Taldea 
Legasako Eskola 
Legasako Kontzejua 
Malerrekako Mankomunitatea 
Narbarteko Eskola 
Narbarteko Kontzejua 
Oieregiko Parrokia 
Saldiasko Eskola 
Sunbillako Parrokia 
Sunbillako Udala 
Zubietako Eskola 
Zubietako Udala 
Zurkaitza Kultur Taldea

J

AEK
Basaburuako Alkatetza 
CCOO
Danoneko Komitea 
Imotzeko Alkatetza 
Irkaitz Gazte Taldea 
Pulunpe Aldizkaria
Sustraiak (Eskoletako Guraso Elkartea) 
Tuxuri Gazte Taldea

■ 7 i W i ij
/ J -

EUSKAL»UNAK, BI6ARREN MAILAKO NAFARRAK 3



Euskaldunak, bigarren 
mailako nafarrak ote?

Beti
euskararen alde 
gaudela diogu. 
Gazteon artean 
beti euskaraz 
hitzegiteko garaia  
da.
Beti
euskararen alde 
daudela diote 
agintariek.
B ehar bezalako
neurriak
indarrean
ja r  ditzaten garaia
da.

G orka URBIZU
Lekunberrikoa

‘Nahi ta nahi ez’ Rock taldekoa

Nafar administrazioak 
euskararekin daraman 
jokabidea salatii nahi 
dut, irakaskuntzan be- 
reziki. Gure seme-ala- 
bek F.P.ko ikaskelak 
euskaraz burutu ahal 
izatea nahi dugu, bai- 
na ezinezkoa zaigu ez 
baitago ikastetxerik 
ezta irakasle euskal- 
dunik 
behin eta 
kubide
gula aitortzen badigu 

ere, errealitatea oso bestelakoa da. Ez dugu aukerarik eta de- 
rrigorrez erdaraz ikasten segitu beharrean aurkitzen gara. Non 
daude, hainbat aldiz erraten diguten eskubide berdinak? 
Lurdes ARANGOA AGIRRE 
Euskaldunberria. Ultzamaldeko Postaria

Nafarroan jen d e  
euskaldun asko 
dago, Tuteratik 
Zugarramurdiraino  
euskaraz bizi nahi 
duena, eta noski, 
hau errespetatu 
behar litzateke.
Nafarroako 
Gobernuak  
ez du hau onartzen 
eta horregatik 
ez du laguntzarik 
ematen. Beraz, hau 
da nire eritzia:
Nafarroako Gobernuaren erruz Nafarroan euskara 
galtzen doa.

Itziar BAKERO
Goizuetarra

A ñorga Futbol Taldeko Futbolaria

Argitu heharra da- 
go hauek euskara- 
ren erabileraren  
arazo batzuk baino 
ez direla, eta berez 
gertatzen dena ez 
da ‘eskualde jokua ‘, 
gure bizimodua, 
hizkuntza eta 
kulturari 
egiten zaion 
eraso larria baizik. 
G ehiegi al da 
aukerak eskatzea, 
inposaketen ordez? 

Hain bitxia da, euskaldunak izaki, euskaraz elkar ulertu 
nahi izatea ?. Ez al da erreparatzeko modukoa ?

Blanka BERTIZ
Narbartekoa

Merkataria

4 EUSKALDUNAK, BIGARREN MAILAKO NAFARRAK
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Saldiasko San Juanak, 
ekainaren 23lik 26ra
San Juan eguneko mezaren ondotik 
aizkol apustua burutuko da

TTIPI-TTAPA

San Juan bezperan, 
ostiralean, hasiko dira 
urtero bezala Saldiasko 
San Juan  fes tak . 
Oraindik egitaraua 
guztiz zehaztu gabe ba- 
dago ere, gutxi gora 
behera ekitaldi hauek 
ospatuko dira.

Arratseko Setan al- 
txaferua botako da fes- 
tei hasiera emanez. 
lOetan San Juan suak 
piztuko dira eta ondo- 
ren afaria eta musika 
izanen da.

San Juan egunean, 
lOetan diana txistula- 
riekin. 12etan Meza 
Nagusia eta ondoren 
aizkol apustua. ,5etan 
pilota partiduak eta 
arratsean musika.

Ekainaren 25ean, 
igandea, diana trikiti- 
xarekin izango da.

Gaztagintza ikastaroa eman da zazpi egunez Doneztebeko 
Juansenean. Artzai-Gaztako Jose A nton io  O txandorena izan dute 
irakasle eta behi eta ard i gaztari buruz aritu  dira Karmeie

12etako mezaondoren 
dantzariak arituko di- 
ra eta mus txapelketa. 
Arratsaldeko 4,30etan 
umeen jokoak izanen 
dira. Ondoren pilota

partidiiak elaakitzeko, 
egunero hezala, musi- 
ka. Astelehenean, ekai- 
nak 26, izanen da az- 
ken eguna. Goizean, 
trikitilarien eskutikdia-

aaMijAvyA<iigij!i:ji5M!t!jarag

na izanen da. Ondoren, 
plater tiraketa herri- 
koentzat. 2etan herri 
bazkaria izanen da eta 
bestei akabera emate- 
ko, musika.

Zubietako
historiari
buruzko
liburua
plazaratua

A inhoa MUTUBERRIA
Norbaiti interesa- 

tzen bazaio gure he- 
rriko historia, liburu- 
dendatan bada libu- 
mbat, 1931tik 1936ra 
pasatu ziren gauzak 
kontatzen dituena. 
Zubietako jendea no- 
la bizi zen Errepubli- 
ka eta Gena Zibilaren 
garaian erakusten di- 
gu. Oso liburu inte- 
resgaiTia da.

Hauteskundeei da- 
gokienez, Nafarroako 
Parlamenturako HB 
izan zen indar nagu- 
sia, 64 boturekin. 
Bigarrena EA izan 
zen 37rekin. Herriko 
Etxerako botuetan, 
Herri Taldeak 135 bo- 
tu jaso zituen.

Udadatorkigueta 
etxeari hautsak ken- 
tzen hasi beharko du- 
gu, kanpoko bisita 
guztiei ongietorri on 
bat emateko.

f ñ / E S m R /

IL E A P A IN D E G IA

A m eztia *®  450163 
DONEZTEBE

TINTEAK
ILE-KIXKURTZEAK

APAINKETAK
Ilearendako  

produktu bereziak

A H O L K U L A R IT Z A
• Kontablea
• Fiskala
• Laborala
• Aseguruak

Nagusia 22 - Tel.Faxa: 451610 • DONEZTEBE

4 3 0 2 7 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 MUCAIRI 
Tfnoa eta Faxa: 592179

FUNERARIA ZERBITZUAK
[D:D O N

MALDAERREKA, S.L.
24 ordutako zerbitzua 

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

Tfnoa: 45 04 75 • DONEZTEBE

160. zbk. • 95-VM5 • ttip i-ttapa 17



i \ m
:.i:r3r:rjr-.T::n~r: ^▼'▼YTTTTTTTTYTT'̂

Esteban A R O ZEN A

Goizuetakoolaedo 
o la z a h a iT e n  berri e m a - 
ten zuen saioarekin bu- 
katu zen orain dela as- 
te pare bat, lau ostira- 
letan zehar eta ‘Zoko- 
m ira’ izenburupean 
Jose Jabier Etxeberriak 
eskeini duen diaposi- 
tibaemanaldien zikloa.

Herriko historiaren 
berri eman zuen Jose 
Jabierek lehenengo 
egunean, hemengo e- 
txeen eraikuntza mota 
ezberdinek eta berta- 
ko zerbitzu eta ofizio- 
ak -joaregileak, aro- 
tzak.. . -  aztertu zitue- 
larik hurrengo bietan. 
Aipagarria da jendea- 
ren erantzuna, bataz 
beste 50 lagun inguru

Zokoz-zoko Jose Jabier 
Etxeberriarekin
Patxi Zabalak, bestalde, Euskal Herriko Haur Kantari 
txapelketaren ñnalean arituko da larunbatean, hilaren 17an

Etxebeiria partai detz a 
honekin.

Afrikan denboral- 
di luzeakigarotaorain 
gure artean daukagun 
39 urteko mediku hau 
argazkizale amorratua 
izan da beti, eta eza- 
guna da besteak be.s- 
te Ruandako egoera 
erakusten zuen diapo- 
sitiba sorta hunkiga- 
ni hura. Hemendik au- 
rrera ere ez da geldi- 
rik egon asm otan  
Etxeberria, dagoene- 
ko eskuratuak dituen 
hainbat datu aprobe- 
txaluz herriko histo- 
ria ikertzen eta aztert- 
zen jarraitzeko asinoa 
b a i t u , g a z t e e t a 
haurrentzako gai ho- 
ni buruzko lehiaketa 
bat antolatzeaz gain.

Larunba tean  B asau rin  ospa tuko  den Euskal H erriko  Haur Kantari 
tx a p e lk e ta n  P a tx i Z a b a la k  p a rte  h a rtu k o  du b a k a r la r i tx ik ie n  
m u ltzo a n , N a fa rro a ko  leh iake ta  irabaztearekin  e sku ra tu  baitzuen 
h o r re ta ra k o  tx a r te la .  Iru n e  a rreba  t r ik i t ix a r e k in  la g u n  d u e ia , 
‘A nbo toko  so rg iña ’ kantua plazaratuko du.

bildu baita saio ba- 
koitzera. Dena den, 
esan behar da, gaztek

etii haurrek osatu du- 
tela multzorik haun- 
diena, helduei dago-

kienez hutsune bat na- 
baritu delarik. Halere, 
oso pozi k agertzen zen

Juan Cruz apaiza Ekuadorrera doa 
misioetara berriro
Bertara eramateko diru bilketa egiten ari da herrian

JUANA SAIZAR

Urte honetan igan- 
dero meza ematera eto- 
rri zaigun apaiza Juan 
Cruz, badoa berriz 
Ekuadorrera misioeta- 
ra. Hamaika urte haue- 
tan  lan a  eg in  du 
Chichos-en, 9.000 biz- 
tanleko hiri batean eta 
hiruetatik bat indige- 
na da. Orain berriz i- 
tzultzen da Chuchilan 
etalsinlibira. Eskerrak 
eman nahiean, Junta

18 ttip i-ttapa  • 160. zbk, • 95-VI-15

Pastoralak diru bilke- 
ta bat antolatu du he- 
rriko famili guztiei es- 
kutitz bat bidaliz eta 
borondatea eskatuz. 
Dirua J uan Cruzek be- 
re misio lurraldetara

Leire Baraibar 
aresoarra laugarren 
postua eskuratu zuen 
Euskadiko jabalina 
jaurtiketa txapelketan, 
kadete mallan.

eramateko erabiliko 
da. Hemengo diruak 
han asko balio baitu 
eta probetxu haundia 
atera dezaioke.
Kurtso
bukaeralco
eskurtsioak

Kuitso bukaera hur- 
biltzen ari da eta ume- 
ak eskurtsioak egiten 
hasiak dira. Txikiak 
Hondarribiara bi egu- 
netarako joan dira eta 
haundiak mendi bizi- 
kletan trabesia bat egin 
dute eta Gaztelura ibi- 
laldia mendiz mendi.
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JOSEBA AZPIROZ

Kultur Taldeak eta 
A urrera e lkarteak  
‘Tresna eta Ohitura za- 
hairak’ erakusketaan- 
tolatu dute. Ekainaren 
18tik uztailaren 9a ar- 
te ikusi ahal izanen du- 
gu Amazabal pilota- 
lek u a n , g o ize z  
11,30etatik 1,30etara 
eta arratsaldez 4etatik 
Setara, Erakusketako 
tresnak (1,000 ingu- 
ru) gaika sailatuko di- 
tuzte, hau da, garai ba- 
teko zurgintza taile- 
rrak, logelak, sukal- 
deak, etabar,,. nola- 
koak ziren erakusten 
saiatuko dira. 55 ba- 
serrietatik, 20-25 he- 
rriko etxetatik eta uda- 
letxetik jasotako tres- 
na bakoitzak, bere ize- 
na eta erabi Igarri tasu- 
na argituko digun fi- 
txa bat izango du. 

K ultur

EKITALDIAK
Erakusketa honen 

inguruan beste zenbait 
kulturekitaldi antola- 
tu dituzte. Ekainan bu- 
rutuko direnak hona- 
ko hauek izanen dira; 
22an, 8etan, Solstizio- 
ari buruzko hitzaldia. 
23an, San Juan bez- 
pera, 6etan umeen 
Ingurutxoa eta txistor 
jatea, 9etan herri apa- 
riaetaondoren ‘Sagu,

'Tresna ela ohitura zaharrak' 
erakusketa ekaina ela uzlailan
Egun hauetan Juan Migel Apezetxea presoa eta ekainaren 
18an, berriz, "Incansables" txaranga omenduko dira

Elkarriren Leitzako tailerrekoek ekainaren 2an komunikabideei 
eskeinitako prentsaurrekoan “Bakerako borondateen kontratua” 
kanpainaren aurkezpena egin zuten. Konpromezu kolektibo bat 
ezartzen duen gizarte-akordioaren aldeko 40-50 leitzarren sinadurak 
lortzen saiatuko dira. Sinatzen diren borondateen bilduma, gatazkako 
eragile guztiei aurkeztuko zaie, bakearen aldeko elkarrizketa prozesu 
bat bultzatzeko oinarrizko proposamen gisa. Argazkia: Joseba

Ttanltolca
emakume
taldea
Sortubemadental- 
de honek autoesti- 
maz bi saio antola- 
tu ditu. Lehena, 
‘Shirley Valentina’ 
filmearen proiek- 
zioaaurrekoostira- 
leanburutu zen. Bi- 
garrena, ostiralean, 
hilaren 16an, arra- 
tsaldeko7etan, Au- 
rreran burutuko da 
Izargain taldearen 
eskutik eta aipatu- 
tako filmearen in- 
guruan izanen da.

S ato r eta  Satitxus 
Band’ herrikofolktal- 
deaeta ‘4kitikihes’ tal- 
deen em ana ld iak . 
25ean, igandea, eguer- 
diko 12etan; segala- 
riak, laiariak, lixuaeta 
plantxa, sagardo egi- 
tea, etab... Egun oso- 
an zehar arropa zaha- 
rren erakusketa. 30ean, 
ostirala, 8etan heni ki- 
rolari buruzko hitzal- 
dia. Egun hauetan ze- 
har erakusketa des- 
berdinak izanen dira; 
armarriak, argazkiak, 
jubilatuen lanak...

A pezetxea e la  Incansables-i om enaldia
Leitzako Amnistia- 

ren aldeko batzordeak 
Juan Migel Apezetxea, 
Goizuetako preso po- 
litikoaren omenez zen- 
bait ekitaldi antolatu 
ditu. Ekainaren 9an, 
‘Azken 15 urte haue- 
tako errepresioari” bu- 
ruzko hitzaldia izan 
zen. Ekainaren lltik  
I7ra eskulanen era- 
kusketa eta salmenta 
izango dira Udaletxe- 
an. Astez, 7etatik 9ak 
arte egonen da ikusgai

e ta  a s te b u k a e ra n , 
I2etatik ordu biak ar- 
te. Azken ekitaldia 
I7an Burgoseko es- 
petxera eginen den 
m artxa izanen da. 
Aurten betetzen dira 
15 urte Apezetxea es- 
petxeratu zutenetik.

Bestalde, kainaren 
18an, igandea, bere 
musika eta umoreare- 
kin Leitzako hainbat 
festa egun alaitu di- 
tuzten ‘Incansables’ 
tx arangako partai deak

om enduko  d ira . 
Goizeko 9etan diana- 
rekin emango zaio ha- 
sera  o m en a ld ia ri, 
lOetan Meza Nagusia 
izangoda, 12etan, be- 
rriz, herri kirolak eta 
2,30etan bazkaria. 
An-atsaldeko 6etan eta 
8etan dantzaldia triki- 
tilati eta akordeolarie- 
kin.

A urten hogeita- 
bostgairen urteurrena 
betetzen du txaranga 
honek.
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JOSEBA ETA PaBLO
Mariezkurrena en- 

presarako lanean ari 
zen langile bat hil eta 
bertze bat zauritua izan 
zen ekainaren  7an 
Almandozen, Astizelai 
baseniaren parean ger- 
tatutako istripuan. Ma- 
rin zubiaren ondoan 
egiten ari diren zubi- 
ko htabe bat kamioiez 
ekartzen ari zirenean, 
mugitu egin zen eta bi 
traktore zapaldu zituen. 
Ondorioz, traktore ba- 
teko gidaria hi 1 zen eta 
bertzekoa zauritu, ho- 
nek arriskua ikusi eta 
salto egin baitzuen. 
Carlos Lopez Souso 30 
urteko gasteiztarra da 
hildakoa eta Jo.se M“ 
Organbide Beartzun- 
darrak salto egin ahal 
izan zuen.Kanpokonafarreneguna

Kanpoan bizi diren 
nafarren eguna ospatu 
zen ekainaren 3an. 
Goizean txistulariak 
eta Meza Nagusiaren 
ondotik pilota eta ar-

Langile bat hilik Almandozen 
garbiketa lanetan ari zela
Ekainaren 9an gertatutako ezbeharrean, biga batek zanpatu 
zuen 30 urteko gasteiztar bat

EMzondon aurten Konfirm azioa egin duten gazteak

gazki erakusketa eta 
dantzariak aritu ziren. 
Bazkalondoan, abes- 
batza aritu zen eta fron- 
toian herri kirolak, 
Perurena, Bikondoaeta 
lasto altxatze exibi- 
z io a k . O n d o ren , 
Gaztela eta Aragoiko 
dantzariak aritu ziren. 
Juan Cruz Alli, Miguel 
Sanz eta Alfredo Jaime 
bezalako pertsonalita- 
teak bertan izan ziren.

Medlkuaren Etxean kokaluko dlra zenbalt elkarle
Medikuaren Etxea Lehendabiziko .solai-

Baztango zenbait tal- 
deren egoitza izanen 
da, egiten ari diren la- 
nen ondotik. Hau de- 
la eta, Udalak dagoe- 
neko banaketa egina 
du.

Honela, behekoso- 
lairua haurtzaindegi- 
rako erabiliko da.

ruan berriz, Baztango 
pilota eskolaren bu- 
legoa, Baztango men- 
digoizaleen bulegoa, 
txiiTindulari taldearen 
bulegoa eta Xorroxin 
irratiak emititzeko eta 
produkzio lanak egi- 
teko beharrezko duen 
gelak kokatuko dira.

*>  Gaztanberaren 
kofradiaren
eguna ospatuko da 
ekainaren 18an. 
Ongietorria ema- 
nen zaie bertze ko- 
fradietako kideei 
eta mezaren ondo- 
tik, kofrade berrien 
izendapena eginen 
da.

*>  Oronozko
p laza  igandean  
inauguratu dute.

*>  Trinitate 
Eguna
Aritzakun eta Eli- 
zondokoSantaEn- 
grazian ere ospatu 
da igande honetan. 

*>  Ikasturte 
bukaerako 
besta ospatu zuen 
ikastolak sekulako 
giroan. 600 lagun 
elkartu ziren baz- 
kaltzen eta mo- 
mentu hunkigarriak 
izan ziren.batezere 
ikastolako bultzat- 
zaile, guraso eta 
ikasle ohiak gogo- 
ratzerakoan.

« « S ONGI PASATU HERRIKO BESTAK « « «
■ ■
■ ■

___-

HLTZJt ERREKA JATETKEH

erretegia

Izpegiko bidea 
Tfnoa: 453094 

ERRATZU

Herriko Plaza • ® 453 I 18 • ERRATZU

BEREKO BENTA
ostatu • janandenda • oroigamak

Izpegi • ®  453207 • ER R ATZU

«

©453168
E R R A T Z U
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Almandozko beslak hasiak dira, 
Arizkun ela Erralzukoak haslear
ARIZKUN
Ekainak23, ortzilerie;

12etan txupinazoa eta 
txopogoratzea. letanse- 
kulakodesafioa.6etanhe- 
rriko piiota txapeiketaren 
finaia.iiunabarreansuak, 
ezkii jotzea era sorgina. 
lOetan baztan zopak eta 
gauerditikaitzinera'Eiurte’ 
taidea. 5etan ziztor jatea. 
Ekainak 24, larunbata;

6etanezkiljotzea.9etan 
d ianak. I le ta n  Meza 
Nagusia. 12etan mutii 
dantzak. 1 etan bertsoia- 
riak.Setan Lesakakodan- 
tzataidea.Arratsaideeta 
gauez ‘ iz a d i’ ta id e a . 
lO etan m utii dantzak. 
5etan zingar jatea. 
Ekainak 25, igandea 
Haurren Eguna;

9etan diana. 9,30etan 
Gymkana. 1,30etanhau- 
rren bazkaria. 3,30etan 
piiota partiduak. 5etan txo- 
koiatada. 6etan herriko 
piatertiraketa.Arratdaide 
eta gauez d an tza id ia  
‘iratxo’ taidearekin. lOetan 
kantaidia Pottokaren es- 
kutik. 5etan gasna jatea. 
Ekainak26, asteiehena;

Goizeandianaetamus 
txapeiketa. 2etan zikiro 
jatea. 6etan asto iaister- 
keta. Arratsean ‘iñazki’ 
taidea.

A lm a n d ozko  neska -m u til gazteak ederk i pasatzen ari d ira  h e rr iko  
bes te tan . A riz k u n g o  S an juanak eta E rra tzuko  S anpedroak  be rriz , 
hasteko punttuan daude

Hainbal ekilaldi
Asteazkenean alt- 

xaferoa bota ondotik 
almandoztarrak bete 
betean sartuak daude 
h e rr ik o  b e s te ta n . 
Oitzegunean, hilak 15, 
Besta Berri Eguna os- 
patuko dute. 12etan 
mezanagusiaeta letan 
hameketakoa. 8,30eta- 
tik 9,30etara dantzal- 
dia. 9,30etan dantza 
txapelketa eta ondotik 
afari herriko ia  eta 
MODESTOrekin dan- 
tzaldia.

Almandozen asleburuari begira
Ortziralal6, Vetan eta letatikSetaradan-

gautxorien gosaria. 
I letan mus txapelke- 
ta herriko ostatuetan. 
2,30etan zikiro jatea 
pilotalekuan Modestok 
alaitua. 8,30etatik 
10,30etara eta letatik 
4etara dantzaldia OS- 
KIA taldearekin.

Larunbata  17, 
I letan haur jokoak. 
12,30etan plater tira- 
keta. 5etan txokolata- 
da h a u rre n tz a t. 
8,30etatik I0,30etara

tzaldia KAIXO talde- 
arekin

Ig a n d e a  18,
12,30etan Baztango 
dantzariak. 6etan he- 
rri kirol ikuskizuna: 
Proba konbinatua, 
txingak eta harri pro- 
bak. Arratsaldez eta 
gauez dantzaldia KAI- 
XOtaldearekin. Ondo- 
tik ‘Gaixoa ni’ bizirik 
janaitzen dutenentzat. 
Asteburua ongi pasa- 
tzeko aukera ederra.

ERRATZU
Ekainak28,asteazkena:
; 8 e ta n  e zk il jo tz e a . 
Kalejira akordeolari ela 
txistu lariekin. 9,30etan 
Baztan zopak akordiola- 
riarekin Albantzenean. 
Ekainak 29,ortzeguna: 
i lOetan diana. Ile ta n  
iVlezaNagusia.12etanhe- 
rr iko  d a n tza ri tt ik ia k . 
Herriko Ostatuan hame- 
ketakoa. 4etan txirrindu- 
iariak:lzpegiraerlojuaren 
kontrakoproba.6etanpi- 
jota partiduak. Selanber- 
tsolariak herriko plazan: 
iA rozena  e ta  M u ru a . 
pantzaldia Paraisorekin. 
Ekainak 30, ortziierie: 
i lOetan diana. 12etan 
piiota partiduak Gorosta- 
polon. 2etan zikiro jalea. 
iArratsalde eta gauez Joxe 
iAngel. lO e ta n  Panp i 
Portugal Iparla ostatuan. 
iUztailak 1, larunbata;
; 11,30etancrossa.Egun 
guztian haurrendakoikus- 
kizunak. 5etan txirrindu- 
iari ttikiak eta pilota par- 
tiduak.TxokolatadaZubi- 
puntan. 7etan mus txa- 
pelketaren finala Alban- 
tzenean. Dantzaldia Para- 
iso. 10,30elan Erramun 
Martikorena eta afaria 
Uztailak 2, igandea; 
i 10etandiana.6etanhe- 
'rri k iro lak. D antza ld ia  
P a ra is o  ta ld e a re k in . 
il0.30etan zarearen zoz- 
keta ela rock kontzertua 
Zubipuntan.5etan‘Pobre 
de mf’ .

I a S ONGI PASATU HERRIKO BESTAK « » «

iPXftLX OSTXTUX
eta, fitettxo- &efioaA 

^i^aetctetatt eeUda- •

Aduana k. • ® 453153 • ERRATZU

A L B A N T Z E N E A
O S T A T U - D E N D A

Asteburuetan sandteichak, bokatak, 
pintxoak eta patata bixiak (brabak)..

MBantzema et?cta • © 453112 • 'E‘R3(A‘TZ‘U

ETXEBERRIA
o s to tu o  •  ja te tx e a  •  d e n d a  

B esta  o n  b a tz u k  p a s a  

s 453013 •ARIZKUN

TXBEiyilX £TX£X
Besta zoriontsuak opa dizkie 

Almandoz, Arizkun eta Erratzuarrei
Merkatarien karrika 12, ^  450007 - DONEZTEBE
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M ixel eta J acoueline

Gazteriak  Euskal Herrian bizi nahi du
E k a in a re n  3an 

“G azteriak  Euskal 
Herrian bizi nahi du” 
e lkarteak  an to latu  
gauak gaitzeko erre- 
k is ta  e rd ie ts i  du 
Heletan, “bozkadeza- 
gun abertzale” lema- 
pean. Lau mila bat gaz- 
te bildu zen Skunk. Dut 
eta Negu Gorriak rock 
taldeen kontzertuaren 
segitzeko, mkinaren 
entzuteko eta denbora 
berean horien kezken 
entzLinarazteko.

Orain hauek itxaro- 
ten dute hautetsiek dei 
haueri oihartzun ego- 
ki eta baikor bat ema- 
nen diotela.

Andorrarat gan ziren Herriko 
Elxeko mus lehiakelako irabazleak
Michel Etxeberri eta Jean Marc Aspirot izan dira aurtengo 
irabazleak, finala Peio Etxebeste eta Michel Pradereri irabaziz

H erriko Etxeko 
Edantegiko mus lehia- 
keta martxoaren 11 an 
bururatu zdh. 
Finalaeguerdi irianjo- 
katu zen Michel Exe- 
ben i - Jean Marc As-

pirot eta Peio Etxe- 
besle - Michei Prade- 
ren artean. Lehen bi- 
koteak eraman zuen 
beraz xapela. hiru eta 
bi irabaziz. EiTan litai- 
kefinalahau usozale-

en artean jokatu zela, 
ikusiznuislariakGaz- 
tainlepo eta Nabar- 
latseko ordezkariak zi- 
rela.Txapeldunek ira- 
bazi sariaren baliatze- 
ko parada ukan zuten

H erriko Etxeko 
Edantegiko 
mus
txapelketaren 
irabazleak 
lagun talde 
batekin joan 
zen Andorrarat

m aiatzaren 20 eta 
2 Ieko asteburuan, 
Andorrarat egin zuten 
ateraldiaren bitartez. 
Lagun talde batekin 
joan ziren eta ongi pa- 
satu omen zuten

A R M U A  
J a t e t x e a

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

Esker Onak 
Urtemugak  

Eskelak

Familiakoren bat edo 
lagunen bat hiltzen bazaizu 

ttipi-ttapak
eskelak, urteurrenak edo 
esker onak agertzeko toki 

bat eskeintzen dizu. 
Deitu gure telefonora:

©63 II 88

'Jr, 4"-L ;

TIBURCIO GOIENETXE ETXEBERE

n v - ^ V l  A

Zurich Aseguruak
• A u to a , e txe b iz itza , is tr ip u  e ta  b iz itza  aseguruak

Lan aholkularitza
• N o m in a  e ta  A s e g u ru  S o z ia la k

Aholkularitza fiskala
• E r re n ta  D e k la ra z io a k , IV A . . .

Inmobiliaria
• Baserri, borda, pisu, etabarren salmenta eta alokairua

Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak, gidatzeko karnetaren 

berritzea eta edozein gisako gestioak
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A lizia OLAIZOLA

Aurten aldaketa ba- 
tzuk izan dira herrie- 
tako bestetan. Ortzira- 
lean, argi eta soinua- 
ren inaugurazioa. He- 
rritarrek lezeak dohai- 
nik ikusteko aukera 
izan zuten eta eguer- 
ditan aperitiboa. Egun 
hontan kanpotar aunitz 
ere etorri zen lezeta- 
rat. Biharamonean, 
27an, larunbata, arrat- 
saldeko 2 orenetan zi- 
kiro jatea izan zen as- 
paldiko partez, azken 
urteotan arratsean egi- 
ten baitzen. Denetara 
200 lagun bildu ziren. 
Giro polita niontatu 
zen eta ondotik dan- 
tzaldia, Zugarramur-

Herriko bestak umore eta giro 
ederrean gan zaizkigu
Maiatzaren 26an, lezeen argi eta soinu ekipamendu berria 
estreinatu zuten

Lezeen argi eta soinu berriak estreinatu dira Artxiboa

d iko  Joxe Angel 
Olaizola eta bere se- 
mea Juan Miguel izan 
ziren zikiroerretzaile-

ak eta oso ongi pres- 
taturik. Azken egune- 
an, m eza nagusia  
Ainhoako Atsulai ko-

ruaren laguntzarekin 
izan zen. Arratsean bu- 
katu ziren bestak . 
Bestetako errifaren za-

ti nagusiena, aste ba- 
teko bidaia bi lagu- 
nentzat Portugalera, 
Azpilkuetako gazte ba- 
ti tokatu  z itzaion , 
12.273 zenbakian, 
Zubiartean saldua. 
Bigarren saria, lau afa- 
ri herriko jatetxe bate- 
an, 9.627 zenbakian eta 
Pello bentan saldua da. 
Hirugarrena, kaja sor- 
presa haundi bat, 1.726 
zenbakian, Beatriz 
Maskotenak saldua du. 
Bi azkeneko sarien ja- 
beak oraindik ez dira 
ezagutzen.

❖  Jantzig intza
ikastaroa bukatu zen 
maiatzaren 18an. Ongi 
bukatzeko afaria egin 
zuten denen artean.

Dena prest dago ekainaren 24ko 
Akelarre-gaupasarako
Denetara ehun eta hogei langile izanen dira, turno 
ezberdinetan banatuak

Koro eta Margari

Gaurgero ia dena 
prest dago ekainaren 
24an Akelarre-gaupa- 
sa egiteko. Besta hun- 
tan lan egiteko heni- 
ko jendeari laguntza 
eskatzen zaio eta aitzi- 
netik etxez etxe joaten 
da lan egin nahi dute- 
nen izenak hartzeko. 
Aurten denetara 120 
bat langile dira eta ba- 
koitzaren turnoen ze- 
rrenda ostatutan jairia 
da; norbaitek arazoren 
bat baldin badu, suer-

Maitane Ainziartek 
bakar bakarrik egin 
zuen lehendabiziko 
jaunartzea

tatu zaionarekin saia 
dadila bertze batekin 
konpontzen eta gero 
jakinaraz dezala Iñaki 
edo Franziskori.Lehenjaunartzea

E k a in a re n  4an 
Meza Nagusian Mai- 
tane Ainziartek bere 
lehendabiziko Jaunar- 
tzea egin zuen. Gan den 
urtean hiru haur bazi- 
ren ere, aurten bat ba- 
karra ginuen eta mart- 
xa honetan izanen di- 
ra bakar batek ere egi- 
nen ez duen urteak.
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EZKONTZAK JAIOTZAK
Juan Tomas Fagoaga Lopez eta M"* 
Dolores Moreno Gamas, Alkaiaga 
eta Berakoa, maiatzaren 27an.
Jesus Roberto Suarez Sanchez eta 
M“ Milagros del Moral Ariztegi, 
Canarias eta Elizondokoa, ekainaren 
3an.
Junkal Larretxea eta Jose Luis 
Iribarren, Arantza eta Urrotzkoa, 
martxoaren 25ean.
Mikel Maia eta Sagrario Eizagirre,
Sunbillakoak, ekainaren 3an.

JATETXEA
©589297 

Pedro Axular 
ELIZONDO

S aptxo te ija

Tom Frederic Atra, Sarakoa, maia- 
tzaren 22an.
Urki Kortadi Markez, Legasakoa, 
maiiatzaren 21an.
J aione Etxeba Sanz, Berakoa, maia- 
tzaren 24an.
ArgoitzPikabea Agerre, Almandoz- 
koa, maiatzaren 18an.
Joseba Agirre Gortari. Arizkungoa, 
maiatzaren 20an.
Manex Mitxelena Otxandorena.
Iruritakoa. maiatzaren 24an.
Altai Lusarreta Barea, Elizondokoa, 
maiatzaren 20an.
Garazi Conde Orube, Lesakakoa, 
maiatzaren 24an.
Xabier Olazar Mariezkurrena,
Elgorxiagakoa, maiatzaren 26an.

HERIOTZAK
Juan Joxe Gorosurreta, Sarakoa, 
maiatzaren 24an, 55 ufte.
George Beilin, Sarakoa, maiatzaren 
24an, 76 urte.
Josette Laskuba, Sarakoa, maiatza- 
ren 27an, 72 urte.
Rosa Etxeberria Indaburu, Etxa- 
larkoa, eriaroaren 2an, 90 urte. 
Gabriela Indaburu Zubieta, Etxa- 
larkoa, eriaroaren 3an, 89 urte. 
Gregorio Urrutia Goñi, Elizondokoa, 
maiatzaren 31n, 66 urte.
Sabina Sanzberro Iriarte, Elizon- 
dokoa, ekainaren 3an, 91 urte.
Julio Arizaleta Azkarraga, Azpil- 
kuetakoa, apirilaren lOean, 67 urte. 
Felicia Irigoien Danboriarena, Igan- 
tzikoa, maiatzaren 21ean, 81 urte. 
Juanito Ariztegi Barber, Arantzakoa, 
maiatzaren lean, 67 urte.
Teresa Petrirena Etxebeste, Arantza- 
koa, maiatzaren 30ean, 70 urte. 
Andres Zabaleta Zestau, Leitzakoa, 
maiatzaren 28an, 85 urte.
M“ F rancisca Perurena Arribillaga, 
Leitzakoa, ekainaren 2an, 93 urte.

Esker Onak * Urtemugak • Eskelak 

ttipi-ttapak
eskelak, urteurrenak edo esker onak 

agertzeko tok i bat eskeintzen dizu.

Deitu gure telefonora: ©  63 11 88

m j ^ y r r r m v m

Ardoak • likorrak • 
freskagarriak

Santiago 56, Tfnoa: 45 32 66 • ELIZONDO

i m i
ZATOZ ETA IKUSI

S antiago  88, T fnoa : 580939 
E L IZO N D O

OFERTAK:
B lusak ............................... 1.900
Galtza M otzak .............. ...2 .950
Z apelak ............................... 990
B oltsoak ..............................990

T x an d a lak  erd i p r ez io a n

OSTATU - JATETXEA
Jaki Tipikoak • Etxeko Giroa 

Iturriotz Auzoa • ® 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

^ A ^ K A I T Z
\  fo n ta n e r ia  

G A ^  ca le facc ion

E m presa colaboradora de

o -

Era guzietako instalazioak: 
Etxekoak, industrialak...

Santiago 55 • Tfnoa: 581171 • ELIZONDO
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HONTAZ ETA HARTAZ

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
Zerbilzua.......................246750
Virgen del Camino
Erresidentzia...............  109400
Gurutze Gorria..............226404
Gipuzkoako Ospitaleak
Irungo ospitalea............614600
Gipuzkoako ospitalea.... 460299
Erresidentzia............... 453800
Anbulatorioak
Irun.................630264/621106
Anbulantziak
Oitz............... 450242/450805
DYA
Lesaka
(Larrialdiak).........(943) 464622
Doneztebe
(Larrialdiak)...................171717
FUNERARIA
Doneztebe.................... 637404
Elizondo.......................  580924
Lesaka.......................... 637404
Suhiltzaileak
Oronoz-Mugairi............. 592255
Garraloak
Bidasotarra....................631150
Baztanesa...................  580129
Leitzaran........................515018
Aberiak:
Iberduero....... 450335/450336

Belateko zubi berrietan paratzen dituzten abe tzar haundi hoietako bat garraiatzen ari zirela, ez- 
beharra gertatu zen errepideko bihurgune batean, eta horren ondorioz, bide-bazterrak garbitzen 
ari zen langile bat hilik suertatu zen abeak azpiak harturik.

Argazkian ageri den jende multzoa, Nafarroako Aurrezki Kutxak Bordelera antolatu zuen 
bidaiara joandakoak dira. Ageri denez, arrakasta haundia izan zuen aurten ere iniziatiba honek. 
Zona osoko hirurehun bat lagun bildu ziren erakusketa ikustera.

O S T A T U  - J A T E T X E A

G O S A R I-B A Z K A R I-A F A R I

• fARTA
•  HENTAr
•  FLATEK ECSCINATEAE
•  EAXCEAE
•  EANGEFCEUE

Uraldea, 2 - BERA 

0 (9 4 3 ) 3 13 21

ZURE 
ARGAZKIAK 

ORDU ^TEAN  
\  EGITEN DITUGU
j

HZKON'fZETAKgl' ER /EPO R T ^i-A Ky / /
10 0 U K K ^ l .  I T A T B A E ' f 'A  

O F  E  S i  Ç 'n  / /  T  U N A E y k  E 1 N I 7,

ELIZONDO 
Tel. 58 01 55

DONEZTEBE 
Tel. Fax. 45 08 25
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X. Pilotarien Batzarra burutu zen Lesakan 
ekainaren lehen asteburuan
Pilotaren inguruko hainbat jende eta erakunde bildu ziren bertan

Ekainaren 3 eta 4an 
ospatu zen Lesakan 
Pilotarien Batzarraren 
hamargarren edizioa. 
Igandean, jendez gai- 
nezka ageri ziren he- 
rriko karrikak eta bes- 
ta giroan burutu ziren 
ekitaldi gehienak. Izan 
ere, San Fermin egu- 
naren itxura zuen egi- 
tarauak: goizean diana 
txistulari eta trikitila- 
rien eskutik, agintarien 
elizarako joan etorria 
bandaren laguntzare- 
kin eta meza ondotik, 
zubigainekoa. Bazka- 
rian hirurehun lagune- 
tik goiti elkartu ziren. 

H a in b a t
PERTSONALITATE 
ETA ERAKUNDE 
OMENDU ZIREN

Bazkariaren ondo- 
tik, pilota munduan na- 
barmendu diren hain- 
bat pertsonai eta era- 
kunde omendu zituen 
Pilotarien Batzarrak. 
Honela, Lesakako Jose 
Gabriel M aritxalar 
‘Bittiri’ pilotari afizio- 
natu ohia eta Marcelino

Jose  G abrie l M aritxa la r ‘B it t i r i ’ eta M arce iino  S a n ju r jo  iesaka rrak  
om endu zituen, bertzeak bertze, Pilotarien Batzarrak D, Noticias

Sanjurjo kazetaria, 
Etxalarko Marcelino 
Bergara ‘Bergara I’, 
Iruritako Laxoa elkar- 
tea edo Elizondoko 
Antxitonea trinketea, 
bere ehungarren urte- 
betzean gogoratu ziren. 
Hauekin batera, bertze 
ze in b a it pertsonai 
omenduziren. Guztira,
1.300.000 pezetako au-

iTekontua zuen ekital- 
di honek, 600.000 pe- 
zeta udalak paratuak. 
A fizio n atu  
ARTEKO PILOTA 
PARTIDUAK 

Honelako ospakizun 
batean ezinbertzekoa 
zenez, larunbatean jo- 
katu ziren pilota parti- 
duak. Goizean, etorki- 
zuna badagoela era-

kutsi zuten maila tti- 
kienetako pilotariek. 
Arratsaldean beniz, afi- 
zionatu m ailakoen 
txanda izan zen. Bi par- 
tidu izan ziren ikusgai, 
honako emaitza haue- 
kin: Esain I-Iparragirre, 
22; Irigoien-Zabalo, 17. 
Balerdi III-Balerdi II, 
2 1; O txo teko-S an  
Miguel, 22.

Idoia Mariezkurrena labaiendarra Euskadiko txapeldun jabalina jaurtikelan

Pierola-Elxabarri,BazlangoemakumeenIV. PalaTxapelketarenirabazle
Joan den maiatza 

ren 27an burutu zen 
Baztango emakume- 
en IV. pala txapelke- 
taren finala, Iruritako 
Aranabia frontoian.

Bertan, M“ Luisa 
Pierola almandozta- 
rraketaOronozenjaio 
eta Lesakan bizi den 
Sabina Etxabanik osa- 
tutako bikotea nagu- 
situ zen. 35-25 iraba- 
zi baitzion M“ Joseeta 
Rosa Dagerre erra- 
tzuarrek osatutakoari.

Guztira hamar bi- 
kotek emana zuten ize- 
na txapelketa honetan 
eta urtetik urtera, par- 
tehartzaile kopurua 
haunditzeaz gain, jo- 
kuaren mailahobetzen 
ari dela nabari da.

Beintza-Labaiengo 
Idoia Mariezkurrena,
Pamplona Atletico tal- 
deko jabalina jaurti- 
tzai lea. Euskadiko txa- 
peldun gelditu da mo- 
dalitate honetan.
Txapelketa ekainaren 
4an burutu zen Iruñea- 
ko Larrabide estadio- 
an e ta  L abaiengo  
Sarasea etxeko atleta 
gazteak ez zuen kon- 
trario haundirik izan, zain gelditzen gara.

kontuan hartuz, estatu 
mailan ere jaurtitzaile 
onena dçla. Bere jaur- 
tiketa onenean 53 me- 
tro eta 62 zentimetro- 
ra bota zuen jabalina 
eta zilarrezko domina 
eskuratu zuen Marta 
Ruiz eibartarrak ezin 
izan zuen 39 metro t'er- 
dikoa baino jaurtiketa 
luzeagorik egin. 
Hurrengo garaipenaren

26 ttip i-ttapa • 160. zbk. •  95-VH5



m \ K

Espainiako I. Mendi Biziklela 
Itzulian bikain arilu da Garro
Txirrindulari beratarrak tarteko helmugen saria irabazi du

Juan Karlos Garro, 
26 urteko txirrindula- 
ri beratan a sasoi ede- 
rra erakutsi du Espai- 
niako I. Mendi Bizi- 
kleta Itzulian. Estatu 
inailan lehenengo al- 
diz antolatu da hone- 
lako itzuli bat etaerran 
daiteke Juan Karlos 
historiara pasatuko de- 
la, bera izan baitzen 
probaren lehen niaillot 
horia jantzi zuena. 
Lehendabiziko bi eta- 
pak Garrok irabazi zi- 
tuen eta nabari zen na- 
zioarteko izarrei ere 
aurre egiteko gai zela. 
Suerteak, ordea, ez 
zion sobera lagundu 
eta pintxazoen ondo- 
rioz denbora dexente 
galdu zuen.

Halere, Orbea tal- 
dean ari den txirrin- 
dulari beratarra ez da 
esku hutsik bueltatu. 
Sailkapen orokorreko 
bortzgarren postuare- 
kin bateradauegunez

lider izan ondotik), 
en'egularitatean biga- 
rrena izan da eta tarte- 
ko helniugei dagokion 
inaillota eta saria be- 
retzat izan dira. 
M u n d u k o
TXAPELKETARI ETA
OLINPIADEI BEGIRA

Garrok baikortasu- 
nez begiratzen du etor- 
kizuna eta pixkanaka 
bere helburuak bete- 
tzea espero du. Nafa- 
rroa, Euskadi eta Es- 
painiako txapelketare- 
kin batera, Coronas eta 
Euskadiko Openetako 
zenbait proba geldi- 
tzen dira oraindik. Ga- 
rrantzitsuena, halere, 
irailan burutuko den 
Mundtiko txape lke ta  
izanen da. Bertan, es- 
tatukoordezkarien ar- 
tean lehendabiziko bi 
postuetako bat esku- 
ratzen badu bere aine- 
tsa beteko du, Atlan- 
tako Joku Olinpikoetan 
parte hartzea, alegia.

Juan Karlos Garrok dagoeneko estatu mai- 
lako m endi b izikletaren errea lita te  bat dela 
eraku ts i du Espainiako I. Itzu lian. Bortzga- 
rren ge ld itu  da sailkapen orokorrean

5

> Unai Apeztegia 
iturendarrak
Bergarako Hiria 
txapelketa irabazi 
zuen Artolarekin 
batera. Finalean 22 
etalbirabazi zieten 
Berasaluze VII eta 
De Luzeri. Ituren- 
darra afizionatu  
inailako atzelari 
onenetako bat da 
gaur egun.

’ Jon Bru garaile 
Eskualdekojubenil 
inailako txirrindu- 
lariakbiltzen dituen 
Urtxintxa-CSI tal- 
deak denboraldiko 
lehen garaipena es- 
kuratu zuen Kaste- 
jonen ekainaren 
4ean. JonBru bera- 
tarra nagusitu zen 
sprintean eta 43 la- 
gunez osatutako tal- 
dean lehendabizi- 
koa ailegatu zen. 
Laxoa 
txapelketa 
azken txanpan 
Ekainaren 11 eta 
ISkofinalerdienon- 
doren, ekainaren 
25ean burutuko da 
XVI. laxoa txapel- 
ketaren finala.

Berrogeita hameka neska-mutikok parte hartu zuten Baztango atletismo ihardlunaldian
5 1 neska-nuitikok 

parte hartu zuten maia- 
tzaren 24an burutu zen 
Baztango atletismo 
ihardunaldietan. Hiru 
kategoriatan banatu zi- 
ren: 1981 eta82anjaio- 
tako haurrak. 83 eta 
84an jaiotako alebinak 
eta 85-86an jaiotako 
benjaminak. Ondoko 
probeki n batera 4x100 
errelebo proba korritti 
zen kategoriaguzietan.
Sa ilk a pe n a k  

Benj. neskak:
• 60 metro:
1. Maitane Sobrino
• Luzera jauzia:

1. Maitane Sobrino 
Benj. Mutikoak:

• 60 metro:
1. Urki Munarriz
• 200 metro:
1. Urki Munarriz
• Luzera jauzia:
1, Iñigo Plaza 
Alebinak, neskak:
• 60 metro:
1. Alnhoa Iturralde
• 300 metro
1. Amala Irlgolen
• Luzera jauzla:
1. Amala Irigolen 
Alebinak, mutilak:
• 60 metro:
1. Unai Arraztoa
• 300 metro:

1. Iñaki Mihura
• 800 metro:
1. Iñaki Mihura
• Luzera jauzia:
1. Iñaki Mihura 
Haurrak, neskak:

• 80 metro:
1. Encarna Telletxea
• 400 metro:
1. Izaskun Irungarai
• Luzera jauzia:
1. EncarnaTelletxea 
Haurrak mutilak:
• 80 metro:
1. Jose M® Arriada
• 400 metro:
1. Iñaki Telletxea
• Luzera jauzia:
Jose M- Arriada.

Hamabostaldiko

Idoia Mariezkurrena
Beintza-Labaiengo
atleta.
Euskadiko jabalina 
jaurtiketa txapelketa 
irabazi berria du, izu- 
garrizko aldea atereaz 
bigarren sailkatuari. 
Pamplona Atletico tal- 
dean ari den neska ho- 
nek ezuste bat baino 
gehiago emanen du.

Beti Gazte futbol 
taldea.
Erregionaleko lehen 
mailara itzuliko dira 
heldu den denboral- 
dian. Bigarren zati ona 
egin badute ere (azken 
12 partidutan lehenbi- 
ziko 26tan haina pun- 
tu ateri dituzte), ezin 
izan diote Preferente 
kategoriari eutsi.
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

AGENDA PRAKTIKOA

ALM ANDO Z

I  Ekainaren 14lik  
18era. Ikus xehetasu- 
nak 21. orrialdean.

ARIZKUN

I  Ekainaren ZStik 
26ra. Ikus xehetasu- 
nak 21. orrialdean.

SALDIAS

» Ekainaren 23tik 
26ra. Ikus xehetasu- 
nak 17. orrialdean.

DONEZTEBE

» Ekainaren 28tik 
uztaiiaren 2ra. Ikus 
xehetasunak aparteko 
gehigarrian.

ERRATZU

» Ekainaren 28tik 
uztailaren 2ra. Ikus 
xehetasunak 21. 
orrialdean.

m m m m v m t
BERA

ft Ekainaren 24tik 
25era. Ikasleen 
margo erakusketa 
Kultur Etxean, arratsal- 
deko Zetatik 9etara.

LEITZA

t Ekainaren 18tik 
uztailaren 9ra.
Tresna eta Ohitura za- 
harrak. Amazabal 
Pilotalekuan goizeko 
1 1,30etatik 1,30eta- 
ra eta arratsaldez 
4etatik Setara.

m d c m ^  e n m ^

Osagaiak
• Italiar pasta (taillairinak) • 
aratze mortzilllos piuslcatua • 
azenarioa • pierrrexiila •  tipula • 
baratxuria •eirram ta^perrexi- 
la • ezkiia edo> toimillloa • ardo 
txuria • ttomatie oindluak • lOliba 
olioa • piperrautsa

Prestatzeio) nnanefa
Mortzillo pustoei (gattza etai pipe- 
rrabota. Tipulia,porruaetaaze- 
narioa mehe-nnelhe xe^hatu.

•> ZERRIIKIA ^
• Zerrikum§̂ a 1(2̂  UQkQ]'.
5.500 pzto.
•Z e rri gizena (95-100|: 190 
pzto/kilo
• Z e rra tn a k : 112(0-130 pz- 
ta./kilo biztrik,

rr
BEHIKIA

• Aretze gizenak:
• Id ixkoak: Pzta/kg. Kanol
Extra...........................  570
1 .koa............................540
2.koa............................500

Tomateak ur beroan 
pasatu, azala kendu 
eta puska lodietan 
moztu. Haragia irine- 
an pasatu eta zartagi 
batean prexitu bi al- 
deetatik. Tipula eran- 
tsi eta su bigunez berotu. On- 
doren azenario, tomatea eta po- 
rrua erantsi. Su eztian utzi eta 
ardotxuria, gatza eta piperrautsa 
bota eta saidarekin estali eta bi 
ordu su motelean utzi. Bertzal-

B A S E R R IA

• Urruxak; Pzta/kg. Kanal
Exlra.................................580
I .k o a ................................. 55 0
2 .k o a ................................. 510
Oharra: Prezio hauek 300-340 
kg. kanalean dauzkaten idixko 
eta 200-250 kg. dituzten urru- 
xentzako.
• Aretze ttik iak
(15 egun ingurukoak): 
Nabarrak: urruxak 2 2 .0 0 0  eta 
idixkoak 33 .000  Pzla. 
Mestizoak: urruxak 35 .000  eta 
idixkoak 5 0 .0 0 0  Pzta.
Behi zaharrak:
Behi nabargizena: 4 2 0  Pzta./ 
Kg. Kanal. Behi gorri ona: 48 0  
Pzta./Kg. Kanal.

Datu Iturriak: EHNE,
ZUBIRIA M iNDEGIAK...

k o x k o n ta
^ bataiocta ^

bUeretafako ,
jkoegokia ^

‘Deitci 

ê iteXio.

O ts a n g o  auzoia, Tfnoak: 627503 / 627519 • L E S A K A

Daniel

ARRIADA

Sukaldaritza

ikaslea

•AZPILKUETA»

detik tallarinak eginen ditugu, 
Haragiarekin lortutakosaltsatxi-' 
noan pasatu. Zerbitzerakoan, 
haragia saltsarekin paratu, on- 
doan tallarinak gurinarekin ja- 
rriko ditugularik.

•> FRUTONDOAK <•

Hiru urteko landare bakoilza

• Bertako sagarrondoa 9 5 0
• Udareondoa 95 0  pzta.
• Gereziondoa 1.050 pzta.
• Aranondoa 1.050 pzta.

• Muxika 870 pzta. 
•P ipertxorizerozientoa 800.
• Piper morro zientoa 800.
• P iperminak zientoa 600.

C T X A N D I
T X D D D

e r r e t e g i a
Bazkari, afari eta 

gosariak

ITUREN  
Tfnoa: 45 04 9 i i
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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

Etxe herrien 
eraikuntza (I)

Gure etxea egiterakoan, mo- 
ta guztietako zalantzak eta 
arazoak sortzen zaizkigu, 
batez ere, aurrekontuahaun- 
ditu zaigulako edota arki- 
tekto eta aparej adoreek nahi 
duguna egiten ez digutela- 
ko. Horregatik, hobe genu- 
ke etxe bat eraikitzeko be- 
harrezkoak diren prekau- 
zioak kontutan izatea.
1. - Arkitektoa da komeni 
zaigun lurra zein den ho- 
bekien erraten ahal diguna. 
‘Rustiko’ delakolurramer- 
keena da, baina honetaz gain 
'lururbanizagarria’ edo ‘ur- 
banoa’ aurki ditzakegu. 
Lurra zein motakoa den ja- 
kiteko Udal-H irigintza 
Planeamenduan begiratu 
beharko dugu.
Lur urbanoa izanez gero, 
etxea eraiki dezakegu. 
Urbanizablea izanez gero, 
Lirbanizatua egon arte es- 
peratu beharko dugu. Lurra 
rustikoa baldin bada, ezin 
da etxea goratu.
2. - Lurra lortu ondotik, gu- 
re etxeak zein baldintzak 
bete beharko dituen jakite- 
ko, “zedula urbanistikoa” 
eskatu beharko dugu udale- 
txean. Txosten honetan zein 
etxe mota, guttienez egin 
behar dena, etxearen zaba- 
lera eta horrelako baldin- 
tzak azalduko zaizkigu.

A rkitektoak obraren aurrekontuaren portzentai bat 
kobratuko d igu, horregatik pro iektoa ongi irakurri 
beharko dugu sinatu aurretik

3. - Prezioa “eskaintza eta 
eskariaren legearen” ara- 
berakoa izanen da. Dena 
den, kokapenak eragin 
haundia du eta egoera juri- 
dikoaere kontutan hartu be- 
har da, kargurik gabeko zo- 
naldea izatea hobe baita (ez 
hipotekatua...).
4. - Gure buruari arkitektoa 
edo aparejadorea behar du- 
gun galdetuko diogu, zen-

Koknpenak eragin 
haundia dii etxearen 
prezioan eta egoera 

jiiridikoa ere kontiian 
hartu behar da, 
kargurik gabeko 

zonaldea izatea hobe 
baita

bat kobratuko diguten edo 
zein diren haien betebeha- 
rrak. Legeak dioenez, etxe 
berri bateraikitzekotanedo 
etxe baten estruktura al- 
datzekotan gaudenean, ar- 
kitektoaren kontratazioa be- 
har dugu. Obra berri baten 
kasuan, bi obra zuzendari- 
tza, hau da, bi arkitekto edo 
arkitekto eta aparejadore 
bat behar dira. Arkitektoa 
obra guztiaren arduraduna 
da eta bi lan mota egiten di- 
tu: eraikuntzaproiektuaeta 
obraren zuzendaritza era- 
man. Etxearen proeiktoa be- 
zeroaren adostasunarekin 
eginen da eta obraren au- 
rrekontua agertuko da.

M ikel BEZUNARTEA 
Iratxe-koa

A R T E K A R I

TALDEA
ARTEKARITZA E K O N O M IK O  ETA LABORADL ^
LESAKA:
• Egunero, arratsaldeko 4,30etatik 8etara.
• Asteazkenetan, goizeko lOetatik aitzinera ere bai. 
Non: MALDAERREKA S.L., Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04

iRUNEA:
• 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

AGENDA
EGUNEZ
EGUN

OSPAKiZUNAK
ELIZONDO

I  Ekainaren 18an
Gaztanberaren 
Kofradiaren eguna

GUARDIAKO
BOTIKAK

I  Ekainaren 12fik 
18ra Arantza, 
Doneztebe, Elizondo 
(Iturralde), Leitza eta 
Goizueta.
» Ekainaren 19tik 
25era Igantzi, 
Sunbilla, Elizondo 
(Lezaun) eta Goizueta. 
I  Ekainaren 26lik  
2ra Lesaka, Ituren, 
Elizondo (Iturralde) eta 
Goizueta.
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ZURE [RAGARKIAK HEMEN AGERT2F.KO DEJTU 63 11 88 ®ra. IPARRALDETIK 19-34-48-631188

ETXEBIZITZAK

BAZTAN. Pisu edo base- 
rritxo baten bila nabil, alo- 
katzeko. ■b 451746.
Etxe edo baserria alokatu 
edoerosikonukes 450326. 
BERA. Pisua salgai he- 
rriaren erdi aldean.
631035.___________
BERA. Pisua salgai.
630733.___________
IRURITA. Bi etxebizitza di- 
tuen etxea salgai bere te- 
rrenoarkein. % 452180 
(Juan Mari, arratseko 8eta- 
tik aitzinera).

DENETARIK

Belarra igotzeko makina 
elektrikoa saiduko nuke. 
450998. Goizetan 7etatik 
8etara eta arratsaldetan 
7,30etatik 8,30etara. 
U z ta ila n  eta  i ra i l a n  
D onostia  edo Irun d ik  
Lesakara etortzeko kotxea 
behar dugun ikasleak ga- 
ra. Eguerdiko 1,30-2ak al- 
dera. Gastoakbanatukoge- 
n itu z k e . ^  637873

( iz a s k u n )-  631 04 6
(Jaione).___________
Kartelak, Buzoiratzekopa- 
perak, Bisita txartelak, 
FakturaTalonarioak...egi- 
ten ditugu. Merke eta az- 
kar. ^631188._______
Senar-emazte logela, oso- 
osorik salgai. 630595. 
Zeramika lantzeko esku- 
ko tornoa erosiko nuke.
450769.___________
Lesakan ardotegia salgai 
edo alokatzeko, arrazoiz- 
ko prezioan. ■g 637453.
Bi bizikleta, ‘Motorica’ 
markakoak, neskenak, pa- 
seo rako ak , sa ig a i. 'S’ 
510498.

AZIENDAK

Ardi zakurkbmeak salgai
g 604624._________
Baserrlko oilaskoak sal- 
gai. •s 637398 (bazkal or-
duetan)._________ _
Miga txuri-gorria, bi urte- 
koa, salgai. Zortzigarren 
hilabetean dago ernari. ® 
634034 (Arantza). 
Ardibat, buztanluzeaeta 
belarrian txapa horia 15

zenbakiarekin, Frainingu- 
ruangalduzaigu.lkusiba- 
duzu deitu® 627618ra. 
Hameka hilabeteko asto 
arra salgai. 514168 
Goizueta, ilunabarretan.

LANA

Gazte tituludunak euska- 
raklaseakemanenlituzke 
Igantzin. Interesatuakegon 
daitezkeenak deitu ^
637397ra._________
Igeltsero ofizia la es- 
kaintzen da lana egiteko. 
Etxeko lan ttikiak ere egi- 
tenditut.'s 615124 (gaue- 
ko 9 e ta tik  a u rre ra ). 
Esteban-Saldias.

IBILGAILUAK

Lada-Niva 1.6 autoa sal- 
gai. Hiru urte eta 26.000 
Km.'g 581210.______
Citroen CX Turbo-diese- 
lasalgai.Arrasprezioone- 
an. s  627642. Arratsetan.
Ibilgailuak salgai: Land 
Rover arina (NA-S), BX 
GTI (NA-V), C15 Diesela

(NA-U) eta R-18 Diesela 
(NA-M).g 450286 (Pello). 
Peugeot 405,16 balbula 
eta extra askorekin, NA- 
AH matrikuladuna salgai. 
3  (943) 216852 edo 
219018 (goizeko 8etatik 
lakarte).

AGURRAK

Elizondoko Maider S.ri: 
Zure irrifarrak zoratzen nau. 
Zutaz maitemindurik da- 
goen Lekarozko Institutuko
mutil bat.__________
UrdazubikoAliziari:Nahiz 
eta zure urtebetetzea pa- 
sa (ekainak 2), zoriondu 
nahi zaitugu eta txanpai- 
na elkarrekin hartzea es- 
pero dugu. Baztandik.

KIROMASAIA
I ñ a k i R a z q u in

KIROL MASAIA

IHAR LASAITZEA
BIZI MASAIA

- Besoa - Belauna
- Ukalondoa - Zurmioa

Kaderak
Ziatika eta sasi-ziatika

txarrean

TERAPEUTA DIPLOMATUA 
Kontsulta leku zentrikoan 
(Urdanibia Piaza ondoan)

Larretxipi 17 Behea -  IRUN Tel: 943-63 34 81 
O rdutegia: A ste lehenetik  o rtz ira le ra  16.00tik 20.00ra 
Larunbatetan 10.OOtik 14.00ra R i’-'S.: W 9m

I K A W T
^  Zerbitzu informatikoak

Formakuntza Informatikorako 
ikasgela

•0 Aholkularitza Fiskala,
Laborala eta Kontablea

ENPRESA ZERBITZUAK
Señor de Aranzate, 8 Behea • IRUN • Faxa eta Tfnoa: (943) 63 35 91
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ttipi-tta|ia
Etxe xoko guzietanH

HEDAPENARI BURUZKO DATU KONPARATIBOAK

g>

3

t/%}

1

I■ H
&m

BAZTANALDEA............. ....... 374-558 71-98 80-126 9-11 12-17 134-188 0-0 M  1-507

Baztan ( ') ............... ......  339-523 71-98 76-120 9-11 12-17 131-185 0-0 1.337
Urdazubi................ 25-25 0-0 3-5 0-0 0-0 3-3 0-0 101
Zugarramurdi......... 10-10 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 0-0 69

BORTZIRIAK................. ....... 127-231 603-799 154-192 13-14 32-35 53-61 0-0 H  1
Arantza.................. 3-3 10-10 5-5 0-0 0-0 0-0 0-0 163
Bera....................... ......  55-113 300-420 65-95 1-2 11-14 25-30 0-0 818
Etxalar.................... 17-18 28-29 16-17 1-1 5-5 8-9 0-0 176
Igantzi.................... 12-12 45-60 3-10 0-0 0-1 0-0 0-0 142
Lesaka ................... 40-85 220-280 65-65 11-11 16-15 20-22 0-0 579

LEITZALDEA................. ......  113-206 93-166 136-186 6-6 16-17 21-25 0-0 H  RRR

Areso ..................... 4-4 1-1 10-0 0-0 0-0 0-0 0-0
r

54
Goizueta................ 0-0 30-50 45-65 0-0 10-10 0-0 0-0 200
Leitza..................... ......  109-202 62-115 81-121 6-6 6-7 21-25 0-0 634

L
MALERREKA..:.....'..... . .:....: 227-366 96-163 56-78 1-2 14-12 67-77 0-0 ■  1.181

Doneztebe....................... 158-275
Ituren.............................  0-0
Sunbilla........................... 30-52
Herrietanñ....................  3S-39

70-132
0-0

25-30
1-1

38-54
10-15

7-8
1-1

1-2
0-0
0-0
0-0

8-6 35-38
3-3 0-0
1- 1 27-34
2- 2 5-5

0-0
0-0
0-0
0-0

Denetara.

0-0 4-3 16-15 3-2 2-1 . 0-0 250.-230

841-1.361 867-1.229 442-591 32-35 76-82 275-351 250-230

D E Ii^
[?iT!!55TR1

smyEST

egin
KUXARKI VVSgi 

Diario dr Na\nrra 

ttipi-ttapa

32-35

76-82

250 - 230

275 - 351

442 - 591

867 - 1.229

841 - 1.361

HEDAPENA ZENBAKITAN
Lehen kopuruo asleguneko banaz bestekoari 
da gok io , b igarren kopura igandetakoari.

5.967

Sahoki eta 
posta 

zerbitzutik 
eskuratutako 

datuen 
arabera

l ')  B a z ta n g o  herri g u z ie la ko  kopuruak b o le ra  e m a n a k  d a u d e , ko rre oz  hartzen d ire n a k  barne . 
p) M a le rre k a  e ta  B e rtiza ran a ko  herri g u z ie ta k o  ko p u ru a k  b a le ra  d a u d e , D o n ez le b e , Ituren e la  S unbilla  

iz a n e  ez ik , ko rre oz  hartzen d ire n a k  ba rne .
P) kopu ru  hauek 1 9 9 5 e k o  e ka ina ren  l5 e k o a k d ir a .
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