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IÑAUTERIAK:
Leitza, Ituren, Zubieta, 
Sunbilla...
Urtea hasi berri dugun hone- 
tan urtero-urtero errepikatzen 

; diren besta egun eder horiek 
[ heldu zaizkigu: iñauteriak.
■ Sunbillan 24tik 26ra, Leitzan 
25etik 28ra, Zubieta-Iturenen 
berriz,27 eta 28an. 
Abudoedoberanduxeago,gu- 
re auzo eta herriak musika, 
dantza, karroza eta mozorroz 
beteak ikusiko ditugu.

6 Iritzia: Doneztebeko 
etxebizitza zainduak
Joan den urteko ekainean inau- 
guratu ziren 24 pisuetatik 5 ber- 
tzerik ez daude okupatuak.

Z9 Kirolizketa: Patrizia 
Leitza elizondoko 
kirolariak Zanbeze 
errekaren jautsieraren 
berri eman digu

27 Kultura: Atxuriatik 
Larrunerat Kultur 
hilabetea
Ipuin lehiaketan sarituak eta an- 
tolatzaileen balorazioa.

Eskia, neguko kirolen 
erregina
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ELKARRIZKETA

DATUAK.

❖ Inaki 
Pikabea duela 
21 urte sortu 
zen Beran eta 
bertan bizi da 
gaur egun ere.

❖  lazko 
abenduan 
Argentinan 
egondu zen 
erakusketa 
batzuk egiten 
eta lehenagotik 
ere Estatu 
Batuetan eta 
Parisen izana 
da sukalde 
lanetan.

❖  Sukaldeaz 
aparte laisterka 
ibiltzea da bere 
afizio
haundienetako
bat.

❖  1994ean 
Euskal Herriko 
eskolarteko 
sukaldaritza 
txapelketa 
irabazi zuen.

❖  Goi
sukaldaritzara 
dedikatzea 
baino nahiago 
du orain arte 
bezala segitzea, 
sukaldeko lana 
bertze gauzekin 
konbinatuz.

T e s t u a :
Asibr GOGORZA

A r g a z k ia : 
Karmele TOLOSA

0’^  Iñaki PIKABEA Zakdn jatetxeko sukaldaria

"Hemen baino arrakasta gehiago 
dugu sukaidariok atzerrian"

Zein izan dira zure
IKASKETAK SUKALDA- 
RITZA MAILAN?

Lehenbiziko Irizar- 
ekin bi urtezegondu nin- 
tzen bere eskolan ikas- 
ten eta aldiberean zen- 
bait jatetxe ezagunetan 
praktikak egiten, Arzak, 
Alejandro, Hidalgo eta 
Akelarren. Praktika 
hauek gauez egiten ge- 
nituen, langile arruntek 
bezala lan egiten genuen 
baina kontraturik gabe 
eta kobratu gabe. Ordu 
aunitz lan egin arren ez 
dizute batere eskeiTonik 
agertzen eta horrek jen- 
dea erretzen du.

Gaur egun Z alain-
EN EGITEN DUZU LAN. 
BERTZERIK EGITEKO AS- 
MORIK?

Bai, inaiatzetik iraile- 
ra Zalainsn egoteko as- 
moa dut, eta gai nontze- 
ko denboran praktikak 
egiten segitu. Baina 
inaiatza baino lehen a- 
tzerrira ateri nahiko nu- 
ke. Irizarren eskolak di- 
tuen kontaktuak pro- 
bextuz. lazko abenduan 
8 egunetarako joan gi- 
nen anaia eta biok Ar- 
gentinara erakusketa 
batzuk egitera eta arrunt 
esperientzi polita izan 
da.

Ez DA Euskal Herri-
TIK KANPORA LANEAN 
ARITZEN ZAREN LEHEN- 
BIZIKO ALDIA...
Ez.ikasketak bukatu ni- 
tuenean 5 esuneko «sta-

lazko abenduan Argentinan egondu zen Iñaki bere anaiarekin batera.

ge» bat egin nuen Pari- 
sen, proba batzuk egi- 
teko asmoz. Probak on- 
gi ateri zitzaizkidan eta 
lan egiteko deitu zida- 
ten gero, baina 18 urte 
bertzerik ez nituen eta 
hango diziplina gogo- 
rregia iruditzen zitzai- 
dan. Nerekin lanean ze- 
goen bat jo eta guzi egin 
zuen nagusiak.tontake-

I  ^orm alean , Arzak eta Irizar 
bezalako izen haundiko sukaldariek 
sukaldeko lanik ez dute egiten, 
sukaldariak aukeratu eta bezeroekin 
egotea tokatzen zaie.^

ri batengatik. Gehiegi 
exigitzen dute nere iru- 
diko. Estatu Batuetan 
barna ere egon nintzen 
eskolarteko txapelketa 
bat irabazi ondotik. Ida- 
hon, Elkon eta Renon 
zenbait erakusketa egin 
genuen. pintxoak eta 
afari pribatuak batipat. 
Han aunitzeskertzen du- 
te gure lana. euskaldu- 
nok hagitz fama ona bai- 
tugu sukaldean. Alde ho- 
rretatik, etxean baino 
arrakasta gehiago dugu 
atzeirian ,eta kobratu ere 
gehiago kobratzen da.

GOI MAILAKO SUKALDA-

RITZARA DEDIKATZEA 
PENTSATU DUZU?

Normalean, Arzak 
eta Irizar bezalako izen 
haundiko sukaldariek 
sukaldeko lanik ez du- 
te egiten, sukaldariak au- 
keratu, eguneko lana 
gainbegiratu, eta beze- 
roekin egotea tokatzen 
zaie. Bizimodu hori ha- 
gitz estresantea da, bizi 
en'itmo sobera altua era- 
maten dute. Gustatu 
an'en.ez dut uste horre- 
tara esklusiboki dedi- 
katuko naizenik, nahia- 
go nuke gauza ttikiago- 
ren batekin aitzinera ate- 
ratzea.
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Eski a lp ino a  d a  g u re  e s k u a ld e k o  je n d e a  g eh ien  e s tim a tzen  duena

ESKIDENBORALDIA
Urtetik urtera
eski afizioa
indartzen ari da

Azken urteotan zaletu 
aunitz bildu dituen kirola 
dugu eskia. Ikastetxeek, 
menditaldeek edo 
bertzelako elkarteek 
eskiatzera joateko 
antolatzen dituzten 
bidaiak edonoren esku 
daude gaur egun.
Nola? Oraindik elurrean 
tirriki-tarraka ibili gabea 
den norbait ezagutzen 
duzula?
Ba, badakizu zer egin, 
asteburu honetan bertan 
eskutik hartu eta 
eramazu mendi xurietara, 
elurra urtu aitzinetik.

T e s t u a :
Asier GOGORZA

A r g a z k ia k : 
Josu GOIA

n
egu beltza ez 
omen da ki- 
rola egiteko 
garairikapro- 
posena. Su- 
tondo goxo- 
an k o n tu - 
kontari aritzea neguko ki- 
rolik preziatuena dela erra- 

ten duenik ere bada,eta egia 
erran, ez zaio arrazoirik fal-

ta. Hala ere, gero eta jende 
gehiago dago etxeko ero- 
sotasunak utzi eta gorput- 
zeko hotzak kentzeko as- 
moz mendialdera jotzen 
duena, elurrari batere bel- 
durrik ez baliote bezala... 
Jertse lodia, eskularruak, 
txanoa eta eskiak hartu eta 
goiz goizetik abiatzen dira. 
Batzuek hurbil samar ditu-

gun eski pistak hautatzen 
dituzte,Irati,Orbaizeta.Isa- 
ba... Ipar eskian. fondoko 
eskia izenez ezagunagoa den 
modalitatean trebatzeko as- 
moz. Bertze batzuk. berriz. 
emozio gehixeagoren bila 
edo, eski alpinoa egitea 
nahiago izaten dute. horre- 
tarako bidai luzeagoak egin 
behardirelajakindaere.San

Martingo Harria (Arette). 
Candanchu. Luz Ardiden. 
Formigal eta Astun bezala- 
ko tokiak aski ezagunak egi- 
ten zaizkigu. baita sekulan 
eski pare bat jantzi ez due- 
nari ere.

ElKeko kirola
Garai batean eliteko kirol 
bezala ikusia zen eskia, bai-
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na gaur egun irudi hori 
aldatu egin da, jende 
gehienaren esku dagoen 
aukera bihuilu baita. Ha- 
la eta guztiz ere ezin da 
Likatu eskia kirol gares- 
tiadenik.eskiatzeko ma- 
terialaz aparte, pistetan 
sartu ahal izateko bai- 
mena (forfait-a) esku- 
ratzea eta bidaiak diru de- 
xente suposatzen du eta.

barmen. Orainartexahu- 
tu duguna gutti bailitzen, 
kontutan hartu behar du- 
gu eskiatzeko arropa ere 
ez dela batere merkea, 
eta aldiberean beharrez- 
koa dela haize hotzaz eta 
elurraz babesteko.

Prezioak
Eski alpinoa garestixea- 
goa da, iraupen eskiare- 
kin konparatuz. Horren 
lekuko ondoko datuok: 
Iraupen eskiko ekipo ba- 
tek (botak. eskiak. ma- 
kilak) 20.000 pezeta in- 
guru baliodezake.etaal- 
pinoko batek gehiago, 
30.000-35.000 tarte ho- 
rretan. Alpinoa noizean 
behin egiten duenaren- 
tzat ekipoa alokatzea edo 
lagLinen bati eskatzea da 
gomendagarriena. Bef- 
tzetik, pistak eta berauen 
zerbitzLiak(tele-aulkiak) 
erabiltzeko ere ordaindu 
beharda. Denboraldi ba- 
XLian 2.000 pezetarekin 
egiten ahal den arren, 
puntako sasoian prezio- 
ek goiti egiten dute na-

Trabesia-eskia
Fondo eta Alpinoaz gain. 
aipatu ez dugun bertze 
eski modalidade bat da- 
go, iraupen eta alpino es- 
kiaren konbinazio gisa- 
koadenaiTrabesiaeskia. 
Bertze bi eski modalida- 
deak menperatzen dituz- 
tenek egin dezakete tra- 
besia eskia delakoa. Ize- 
nak berak adierazten 
duen bezala ibilbide edo 
trabesia luzeak egitea da 
bere funtsa, eta material 
berezia eskatzen duen ki- 
rola da, bertzeak baino 
garestiagoa. Mcnditartc- 
an. basoetan barna ibil- 
tzea edo bailarak zehar- 
katzeko aukera ematen 
du eski moeta honek. 
Abentura maite dutenek 
praktikatzeko egokia da.

gehien erakartzen duena. 
Herrietako mendi talde- 
ek, kultur elkarteek eta 
ikastetxeek noiznahi an- 
tolatzen dituzteelurreta- 
rajoateko autobusak. Gi- 
sa horretako bidaiak Be- 
rako Agerra Mendi Tal- 
r/eak. Baztango Mendi- 
goizaleakek eta kasu kon- 
kretuetan bertze elkarte 
batzuek ere egin ohi di- 
tuzte. Irteera hauekegun 
batekoak dira normale- 
an, eta prezioz hobeki 
ateratzen da kotxez bi- 
daiatuta baino. Bertzal- 
de, ikastetxeetatik ere Jo- 
an ohi dira, iraupen es- 
kia egiten den tokietara 
gehienetan. Horrela, 6. 
mailan ikasten duten hau- 
rrek aste oso bat Belagua 
inguruan pasatzeko au- 
kera izaten dute, 15.000 
pezeta ordainduz. Nafa- 
rroako Gobernuak diru -
laguntza bereziak luza-

Taldekako bidaiak
Eskialpinoada.halaere, 
gure zonaldeko Jendea

tzen ditu horretarako. 
Oporraldi hauetan zehar 
monitore batzuen esku- 
tik eskiatzen ikasteaz 
gain, Izaba bezalako he- 
rri ederrak ezagutu eta 
bertze zenbait ekintza ere 
egiten ahal dituzte hau- 
rrek. ■

«Gehien gustatzen zaidana 
trabesia eskia da»

Ze eski mota nahiago du- 
zu, alpino edo iraupen 
eskia?
Bi hoietatik bat aukera- 
tzekotan alpinoa erranen 
nuke, baina gehien gus- 
tatzen zaidana trabesia 
eskia da, zure airean ibi I- 
tzen ahal baitzara, inon- 
go pistak segitu gabe. 
Alpinoa egitekotan, no- 
ra joaten zarete?

-----------------  Frantziako eski estazio-
etarajoaten gara normalean, La Mongie 
aldera eta.
Agerra mendi taldeak antolatu izan ditu 
eskiatzera joateko zenbait ateraldi, ez-

Xabier
ZUBIETA
AGERRA mendi 
taldekoa

ta?
Bai, duela bi urteko neguan pare bat al- 
diz Joan ginen Gouretteko estaziora, eta 
iazkoan berriz La Mongien egondu gi- 
nen .Aurten ere badugu errepikatzeko in- 
tentzioa otsaila partean edo. Normalean 
egun bateko irteerak egiten ditugu, igan- 
de goizean autobusean ateri, eguna es- 
kiatzen pasatu eta arratserako itzuli. 
Hagitz garestia al da eskiatzea? 
Haraino Joateko autobusa eta foifait-a 
3500 pta gosta daiteke,eta eskirik ez ba- 
duzu 1500 pta inguru balio du egun ba- 
terako alkilerrak.
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3r Arozena, Kristina Boan. 
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r Etxeberria... 
irim ategia: Graficas Ona. 
)i-ttapak ez du bere gain har- 
n derrigorrez, aldizkarian adie- 
itako erranen eta eritzien eran- 
kizunik.
ikunde Laguntzaileak: Be-
Leitza, Goizueta, Areso, Baz- 
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Aldizkari honek Nafarroako  
obernuaren laguntza jaso du

GAURKOTASUNEKO GAIA

Doneztebeko etxebizitza zainduak
Azeptazio eskasa izan 
dute eta erresidentzian 
bihurtzea pentsatu dugu

Jendeak, ongi dagoen 
bitartean, bere etxean 
bizitzea nahiago du

Mendialdeko jendea 
baserriari arras lotua 
dago

Miguel SAN MIGUEL 
Monbmunilaleb lehen.

Historiapixkobat 
eginez, manko- 
m unidadearen 

hasierako idea erresidentzia egi- 
tea zen. Nafarroako Gobernuak 
erresiden tzia egiteko posibilita- 
terik ez zegoela erran eta etxe- 
bizitza zainduak egitea propo- 
satu zuen, horretarako dirula- 
guntza haundiak emanez, gai- 
nera. Edifizio polita gelditu da, 
Donezteben farmazia, jubilatuen 
etxea, Osasun zentrua eta hain- 
bat zerbitzu —laister Segurta- 
sun Sozialeko bulegoa ere— 
daudela kontuan hartuz. Hale- 
re, egia da etxebizitza zaindu 
hauek guk uste baino azeptazio 
guttiago izan dutela, orain arte 
24 pisuetatik 5 bertzerik ez bai- 
taude okupatuak. Jendeak ber- 
tan bizitzera jarri baino lehena- 
go ikusi nahi izaten du nola fun- 
tzionatzen duen. Sei apartamen- 
du Baztan, Leitzaldea eta Bor- 
tzirietako jendeari eskainiak 
daude, baina hortik ere ez da 
batere erantzunik jaso. Hortaz, 
pisu hauek erresidentzia bihur- 
tzeko proposamena luzatu dio- 
gu gobernu berriari, Lesakan be- 
zalatsu. Seguraski ez zen obra 
haundirik egin beharko eta be- 
re buruaz baliatzen ez direnei 
ere irtenbidea emanen zaie.

f > .

Solvador APOZENA 
Doneztebeb ubilaluo

J

i L i Jendea ez da ani- 
matzen etxebizi- 
tza zaindu haue-

Blanca PEREZ DE SAN ROMAN 
Gizarle Ongizale Saib

tara sartzera. Pisuak elegante 
paratuak daude, baina ongi da- 
goen bitartean jendeak nahiago 
izaten du bere etxean bizitzen 
segitu. Eta gaizkitzen denean 
berriz, erresidentzia bat bilatu 
behar du, pisu tutelatu hauek 
beraien buruaz baliatzeko gai 
direnentzako baitira. Pisuan bi- 
kotea bizi baldin bada eta bie- 
tako bat eritzen bada, honek erre- 
sidentzia bat behar du eta or- 
duan bikotea bakarrik gelditu- 
ko litzateke.
Sukalde eder bat ere egina da- 
go, baina oraindik jende nahi- 
korik ez dagoenez, ez dute mart- 
xan jarri. Horregatik,bakoitzak 
berepisuan prestatzenditu otor- 
duak. Eta horretarako ere, bat- 
zuk balio dute eta bertzeek ez. 
Nik ustedut pisu tutelatu hauek 
erresidentzian bihurtzea egokia 
izanen litzatekela, modu hone- 
tara, denentzako —balidoak 
nahiz ez balidoak— lekua iza- 
nen baita.

Etxebizitza zainduak proposa- 
men berria da eta, seguraski, hi- 
rietan arrakasta gehiago du. Izan 
ere, Nafarroako herri ttikietan 
eta batez ere, Nafarroako men- 
dialdean adineko jendea arras 
lotua dago bere baserriari; ber- 
tan hil dira bere aurreko belau- 
naldiak eta sustraitua dago etxe 
horretan. Etxetik aldegin behar 
badu, arras gaizki dagoenean 
izanen da eta orduan, erresi- 
dentzia bat bilatuko du. Akaso 
horregatik ez dute honelako 
arrakastarik Doneztebeko etxe- 
bizitza zaindu hauek. Egia erran, 
Gizarte Ongizate saileko zu- 
zendaritzan gaur egun ez dago 
proiektua egin zenean zegoen 
inor, beraz ezin dut erran arra- 
kasta gehiago espero zen edo ez. 
Erran dudan bezala, mendial- 
deko adineko jendearen men- 
talitatearekin lotzen dut jarrera 
hau. Seguraski belaunaldi berri 
bat esperatu beharko da, etxea- 
ri ez hain atxikia, mendialdean 
zaindutako etxebizitzak eskari 
gehiago izan dezan. Gaur egun, 
laguntza behar dutenendako 
erresidentziak bultzatu behar 
dira eta, zentzu horretan, gure 
sailetik zenbait bisitaldi egin be- 
har dira laister, Donezteben egi- 
ten ahal dena aztertzeko.

ARTEKARI
TALDEA

ARTEKARITZA E K O N O M IK O  ETA LABORALA
L E S A K A ;
• Egunero, arratsaldeko 4,30etatik 8etara.
• Asteazkenetan, goizeko lOetatik aitzinera ere bai. 
Non: MALDAERREKA S.L, Bittiria 6, Tfnoa: 63 74 04
I R U Ñ E A :
• Bulego Zentralean: ARTEKARI, S.L., Tfnoa: 17 55 40
Non: Rioja Etorbidea 6, Atzekaldea Behean.__________

Langlle Autonomoak 
Nekazahak 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
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RIIZ

IRAKURLEAK MINTZO

Aresoko HBko 
idolziari erantzuna
Informazio zabala atera du 
Guraso Elkarleak komuni- 
kabide askotan eta gogo- 
ratzenbaduzue"giltza” izan 
dasoinugehienateraduen 
txaranga, hau da, maixua- 
ren pisuarena, ez edozein 
espazio, esaten duten be- 
zala, hau baizik. Hor dau- 
de frogak errepideetan eta 
paretetangiltzarenmarraz- 
kiak. Areson S.garren eta 
e.garren maila gelditzeko 
eskaeraeginzen,bainapla- 
nifikaziorik gabe; beraien 
borroka indartuz pisua lor- 
tzeko asmoz. Niri eskaera 
egin zidatenean, irailaren 
hasieran, trinketea itxitzea 
proposatu nuen oraingo 
proiektu berdintsu batekin, 
herrikojendeguztiak apro- 
betxatzeko lokala eraikiz. 
Guraso Elkarteak gogor 
esan zuen ezetz, beste to- 
kietan parkeakirekitzen ari 
zirela, ea gure umeek non 
jolastu behar zuten.ezzu- 
tela obrarik egiten utziko, 
etabar... Etaorain beraien 
lorpena dela esaten dute. 
Nola ulertzen da hau? Be- 
raiekberetemanjarraitudu- 
te azkeneraino. Bere bo- 
rrokarekin dirua lortu dute- 
la; ez da egia, beraiek pi- 
sua nahi zuten eta beraien 
irtenbidea garestiena zen. 
Hain zuzen ere, edozeinek 
ikusinahibaduUdaletxean 
daudeproiektuak.Udaleko

GIAprestzegoendiruaema- 
teko; eta borroka hori bai- 
no lehen Guraso Elkarleak 
esan zuen Iruñean izan zi- 
rela etadiru arazorikez ze- 
goela, beti partida inpre- 
bistoentzatgordetzenomen 
dutela. Eta beraien borro- 
kari esker zer lortu da ba? 
Indarrez sartu ziren mai- 
xuarenpisuanetaobrakegi- 
ten hasi ziren beraien ka- 
buz. Udalak salaketa sartu 
eta goardiazibilak etorri zi- 
renpisuadesalojatzera.He- 
men, maila eman ez dute- 
nak HBko partaideak izan 
dira (Guraso Elkarteko bu- 
ruak eta jarraitzaleak) ara- 
zoa, soziala bihurtuz eta 
arazo politikoan bukatuz, 
estrategia oso garbia eta 
ezaguna erabiliz; pausoz 
pauso bere ideiak lortu 
nahiean.herriasaminduraz 
eta sufrimenduz bete dute, 
gorrotoa handituz eta he- 
rritarren haserrea eta elkar 
ezin ikusia sortuz. Kiroleta 
HezkuntzazinegotziakHB- 
koak dira; beraien ardura 
Nafar Gobernuan diru la- 
guntzak lortzea eta bide- 
ratzea izango dira, ez? 
HBko zerrenda burua er- 
dalduna dugu Areson biz- 
tanlegoa %98 euskalduna 
izan arren. Borroka honek 
bestegauzarenarteangaz- 
telania indartu du;izan ere 
Guraso Elkarteko "lehen- 
dakaria” ereerdaldunabait 
dugu. Zuen militantzia no-

OHARRA:

Eritzi ezberdinek 

tokia izan dezaten, 

ez da komeni 

makinaz idatzitako 25 

lerro baino luzeago 

idaztea gutun hauetan. 

Idatzi duenaren 

izen-deiturak, 

telefonoa, helbidea eta 

Nortasun Agiriaren 

fotokopia agertu 

beharko dira. Laburtu 

beharra izanez gero, 

ttipi-ttapak bere 

esku izanen du horreta- 

rako eskubidea.

Ez dira argitaratuko 

beren nortasuna ager- 

tzen ez digutenen 

iritzirik.

labait mantendu behar du- 
zue eta, gezurrak esanez 
eta sinistaraziz, indarrari 
eutsi nahi diozue. Zuri, ira- 
kurie, azkarra eta argiaza- 
relakoan zabaldu diren in- 
formazioekin, zure ondo- 
rioakaterakodituzulakoan, 
agurtzen naiz.

Martin CABALLERO 
Aresokoalkatea

Errepresioak ez du
okupazioa
geldituko
Iragan abenduaren 14an, 
Iruñean, «Okupazioa au- 
kera bat da sistema faxis- 
ten aurka» lelopean, mani- 
fabatburutubeharzen.Hel- 
burua, etxebizitza eta lokal 
autogestionatuen beharra 
aldarrikatzea, eta zigor ko- 
de berria salatzea, zeinak 
okupazioa kriminalizatzen 
duen. Izan ere, nazkatuta 
bait gaude, beren buruak 
guregobernaritzatdauzka- 
tenenzinismoaz.berenbu- 
ruak ederki zuritzen bada- 
kite. Horrela, beren konsti- 
tuzioak jende orok etxebi- 
zitzarako duen eskubidea, 
oinarrizko eskubidetzat har- 
tzen duen bitartean, beren 
sasi legeen bidez, okupa- 
zioa (eskubide horren era- 
bilpen zuzena) kriminali- 
zatzen dute. Halaber, ai-

patzekoadasasi demokra- 
ziahonenardatzden kons- 
tituziohorretan.jabetzapri- 
batuaezdelaoinarrizkoes- 
kubidetzat hartzen.
Argi erran beharra dago, 
sistema faxista honek, de- 
finizioz, onartzen ezduena 
mugitzengarenjendeaiza- 
tendela, bereneskematxi- 
kitzaileetatikat,gure biziak 
autogestionatzeko gai iza- 
tea, sistema honen aurka- 
ko proiektu etajarrerekin. 
Horrela ba, manifestazioa 
hasteko zegoela, "okupa- 
zio” indarraketorriziren.lno- 
ri hitzik zuzendu gabe kar- 
gatuzuten,demokraziaho- 
nen adierazpen askatasu- 
na eta iritzi aniztasuna gu- 
re larrutan goxatuz. Para- 
dogikoki, “okupa” hauek, 
agintarien eta legeen ber- 
me osoarekin Iruñea osoa 
okupatu zuten.
Hemendik, okupazioa es- 
kubide bat dela aldarrika- 
tzen dugu, hala nola erre- 
presioak ez duela mugi- 
mendua itoko, erantzuna 
gogortzea bertzerik ez du- 
te lortuko.
Okupazioaren bidez Esta- 
tu faxistari kaña!
Jabego pribatuari kaña!

Baztango GAZTE ASANBLADA

Tejidos Marinan 
dagoeneko iñauteritan

• Mozorroen alokairu, salmenta eta josketa
• Sekulako aukera tela, mertzeri, txano, peluka 
eta era guztietako osagarrietan
• Betetzeko espumak plantxetan nahiz puxketan

Ez denborarik galdu, q
bisita gaitzazu, espezialistak gara

Colon Ibilbidea 1 • IRUN • Tfnoa: 943-622210
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ZIA

KOLABORAZIOAK

Pedro ESARTE Elkondotik

Toponimia eta 
nomenklatura

Historikoki
harrigarria
eta kultu- 
ralki pena- 
g a r r ia  da 
euskaljato- 
rriko izenen 
galera. Ga- 

lera hau, topon i mia eta no- 
m enklatura idatziaren 
ezak (boteretik ederki be- 
haitua) ekarria da. 
Baztango ballearen ka- 
suan, ikusiko dugu lekuen 
izenek bere Jatorriko era 
nola galdu duten, nahiz 
eta dauzkagun datuek 4 
edo 5 mendetako aldake- 
tak bakarrik bildu,eta be- 
raz aitzinetik izandakoak 
aipatu gabe utziz. 
Aurkeztu daitezkeen adi- 
bideak ugariak dira: Ur- 
dazubiko Landibar auzo- 
ak Labandibar izena zuen, 
eta gaur Zuaztoi bezala 
ezagutzen dugun auzoa,

Urritzate deritzon parajea 

(batzuek urrearekin eta

bertzeek urrekin iotzen

dutena) Urdizate

(zerri-tokia) izenarekin ikus

daiteke idazki zaharretan,

mantendu zuen, Perdon- 
eko mendizerrak berea 
mantendu zuen moduan, 
Erremiaga.Gauregunbe- 
rezko izen hori berresku- 
ratzen saiatzen ari dira, 
nahiz nik harrapatu izan 
ditudan aipamenetan Arra- 
miaga bezala azaldu. E- 
txe eta deituren kontue- 
kin gauza berdintsua ger- 
tatu da.
Gaztelania idazteko eta 
solasteko hizkuntza lan- 
dua (latina eta gero) 
bihurtzearekin batera,eus- 
karak atzerakada nabar- 
mena sofritu zuen. Ha- 
maseigarren mendean sor- 
tutako dokumentuetan 
«batzarre», «kitto» eta 
«zamarra»-z aparte aski 
hitz gutti harrapatu ditza- 
kegu euskaraz. Doku- 
mentu hauek notariek be- 
raiek itzuli behar izaten 
zituzten herriaren aurre- 

an egindako agerpe-
__ netan.

Pertsona izenetan, 
euskal izenek iraun 

— egindute,bainaabi-
__ zenek erdararen ku-

tsua hartu dute zen- 
bait kasutan. Abize- 
nak etxearen, he- 
rriaren edota ezize-

Zuaztogi bezala agertzen 
da dokumentu guzietan. 
Bertzetik, Urritzate deri- 
tzon parajea (batzuek uiTe- 
arekin eta bertzeek urre- 
kin lotzen duten leku ize- 
na) Urdizate (zerri-tokia) 
izenarekin ikus daiteke 
idazki zaharretan. 
Elbeteko herria Eluet edo 
Eluete idatzita ikusi dut. 
Zigakoa, Zihiga, eta Iru- 
rita, Irurieta. nahiz azken 
hau guttitan ikusi izan du- 
dan. «Quinto Real» men- 
diak aurreko menderarte 
Alduide berezko izena

naren inourukoakdirene-
an euskara nagusitu egi-
ten da, baina aldiz, lanbi- 
de berriek emandakoak 
erdaratik datoz.
Era honetan sailkatu dai- 
tezke; Barberena (erda- 
razko «barbero»tik),Sas- 
trerena («sastre»tik)... 
Hauek erdaratik etorri 
arren, euskaldundu egin 
diren abizenak dira. Ber- 
tze abizen batzuek ordea, 
beren euskarazko eragor- 
de egin dute, Aroztegik 
bezalaxe.

^  Fernando PEREZ DE VIIUASPRE HF2N

Hizkuntzaren 
normalizazioa helburu

Nafarroa- tzaren normalizazio pro- 
ko Gober- zesua aurrera eramatea.

^  1  nuko Hiz- Helburu hori lortzekoho-
' ■ V  kuntza Po- nako puntu hauek garatu

< litik a re n  beharko dira:
arduradun -Nafarroako Administra- 
naizen al- zioaren esparruan hiz-
detik, po- kuntza normalizatzeko

zez agurtu behar dut zuek prozesuan aurrera egitea.
gauzatzen duzuen inizia- -Arrazoizko diseinua eta
tiba. Hau bezalako lanek homiduradituztenzirkuitu
laguntza ematen diote gu- elebidunak sortzea admi-
re hizkuntzaren erabilera nistrazioan, hiritarrek es-
normalizatzeko proze- ka ditzaketen zerbitzuak
suari.
Izan ere, asko dira Hizkuntza normaiizatzeko 
botere publikoek funtsezkoak dira lUafarroa-
egin behar dituzten 
lanak aipatu helbu- 
rura ailegatzearren, 
egunetikeguneralor-

ko erakunde publikoen jar- 

duketa eta gure gizartea 

osatzen duten eragileen
pengarrantzitsuago- partehartzea. 
ak erdiesten ari ba-
gara ere, oraindik ere lu- behar den bezala eman 
zea da ibili beharreko bi- ahal izateko. 
dea, eta beraz, denon la- -Aurrera egitea barruko
giintza benetan positiboa eta kanpoko aldera ema-
suertatukoda.Gainera.ai- ten den hizkuntz norma-
tortu beharra dago era- lizazioaren irudian.
kunde publikoek ezin di- -Hizkuntzaren arloan le-
tuztela beti beharguztiak geaknafarreiaitortzendiz-
bete.Horregatik.zuekes- kien eskubideen erabile-
kaintzen duzuen aldizka- ra bermatzea.
ri bikain honek nire es- Hizkuntza normalizatze-
ker eta zorion zinezkoak ko xedea lortzeko lagun-
merezi ditu eta hemendik. tzaematenduten beste hel-
zuen lanak eta etorkizu- buruhauekereaipatunahi
nean proposatu eta buru- ditut: Hizkuntzaren nor-
tu nahiko zenituzketenak malizazioan aurrera egi-
txalotu nahi ditut. teaToki Administrazioan.
Halaber. nabarm endu gizarteanetakulturan.Ian
nahiko nuke, Zuzendari- munduan eta komunika-
tza Nagusi honen xedea bideetan.
hizkuntzaren normaliza- Helburuhoiekguztiekad-
zioprozesLianaurreraegi- ministraziokolanpostuak
tea dela. Helburu hori er- eskuratzeko hizkuntz es-
diesteko funtsezkoak di- kakizunei buruzko De-
ra Nafarroako erakunde kretu bat ezartzera era-
publikoen jarduketa eta matengaituzte;gauregun
gure gizartea osatzen du- prestatzen ari dena.
teneragileenpartehartzea. Azkenik, Ttipi-Ttaparen
Bi alderdi horien lanki- irakurleguztieiagurbero
detzaren bidez bakarrik bat eman nahi diet. Ongi
lortu ahalko da hizkun- izan.
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«Bereizkuntza hori, 
kultura jantzia eta ez 
jantziaren artekoa, 
gezurra da. Nik garbi 
ikusten dut 
partikulartasunak beti 
indarra izanen duela, 
unibertsaltasiinera 
iristeko
partikulartasunetik 
abiatu beharra dagoela»

Argia 96-XIM5

logikoa bertze bizimodu 
bat nahi izatea»

Jose LuisJAIMERENA
Banestoko Kirol Zuzendaria 
D iario de Noticias 97-1-3

Patziku PERURENA
Idazlea
Argia 96-XII-15

«Migel Indurain 
nekatu xamarra dago 
konpetizio munduaz eta

«Eskatzea libre baita, 
97rako borondatea eta 
gaitasuna eskatuko 
nieke dagokienei, 
Eiiskal Herrian 
ditugun erronkak, 
gatazkak eta gabeziak 
gainditzeko. Atx! 
Soberaxko eskatu diet, 
noski»

Ostatuan zer nahiago, barraren  
barnean edo kanpoko aldean?
Anaiak barnean eta ni kanpoan,
Tabernetan, dantzatu ala  
abestu?
Dantzatu bitartean abestii (abots ona 
dutenek...)
Ostatuan, jendea ikusiz  
«ikasten» da ligatzen?
Jendeak gu ikusita ikasten du ligatzen.
Ligatzearen «magia», ligatu  
aintzinean edo gibelean?
Hasierako rolloa arras polita da, hori bai, 
amaiera on batekin.
Ardoa edanda m ozkortu, pipa 
erreta xoratu, kortejatzian...
Nik ez dut kortejatzen, ni kortejatzen 
naute.
Bestondo egunerako menu 
egoki bat?

Ura eta aspirina. Postrerako, berriz ura.
Eguerriak, iñauteak, Baztandarren Biltzarra, bestak, 
feriek..
Feriek, bestak, Baztandarren, iñauteak, eguerriak. Haurre nintzelarik 
orakunde.
Iñautetarako gustokoa duzun mozorro bat?
Drag Queens, gure alderdi ezkutatua ateratzen baita.
Futbola, berdin ikusten da bankiliotik eta ze la itik ?
Bankillotik errexago. Aritzean zelaiak ttikiagoa iduri du. 
Barça-M adrid partiduaren em aitza?
-2/-2. Biek galtzea nahiko nuke. Ni oviedozalea naiz.
Him alaya a la  Cancun?
Canada eta Europako ekialdea.

Josetxo GALARREGI
«FUTBOLIN» ostatua/Futbol 
entrenatzailea. ELIZONDO

Joseba IGARABIDE
Egunkaria 97-1-8

L A I S T E R  D O N E Z T E B E N  
P A B IL IO I  I N D U S T R I A L  
E T A  K O M E R T Z I A L A K

1.800 m=..................................  48 .000  pta.
900 m * .............................................. 52 .000  pta.
450 m ' .............................................. 56 .000  pta.
300 m“ .............................................. 58 .000  pta.
150 m ^ .............................................. 62 .000  pta.
75 m ^ ........................................ 65.000 pta.

FUNERARIA ZERBITZUAK
DONEZTEBEn

MALDAERREKA, S .L

24 ordutako zerb itzua 
Iru ñ ea-D o no stia-tru n go  ospitaletatik 

edozein herritara  trasladoak 
Tfnoa: 63 74 04 • L E S A K A  

T fn o a :4 5  04 75 • D O N E Z T E B E

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

Barjie edo kaiipoalderako behar 
dituzuii pintura plastikoak

E ztegara  19 • ®  63 02 40 
BERA
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HERRIZ HERRI
^  ADINEKOAK ETA JUBILATUAK

Arkupeak elkarteak urteroko besta ospatu 
zuen Doneztebe eta Elizondon
Nafarroako Gobernuari eta bertze erakundeei zenbait eskaera egiteko probextu zuten

800 lagunetik goiti 
bildu ziren Arkupeakju- 
bilatu eta pentsionisten 
elkarteak abenduaren 
16an D oneztebeko  
Bordatxo dantzalekuan 
antolatu zuen urte bu- 
kaera bestan. Ekitaldian 
izan ziren, eraberean, 
Miguel Sanz,Nafarroa- 
ko Gobemuko lehenda- 
karia; Calixto Ayesa eta 
eta Jose Luis Alli, Gi- 
zarte Ongizate saileko 
kontseilaria eta zuzen- 
dari nagusiak; Miguel 
San Miguel, Doneztebe- 
ko alkatea eta Jose Zubi- 
llaga, Volksvvagen en- 
presako langilego zu- 
zendaria eta Nafarroako 
Aurrezki Kutxako or- 
dezkari ak, bertzeak ber- 
tze.

U rte  b u k a e ra k o  b e s ta  z e n b a it e s k a ri e g ite k o  p ro b e x tu  zu te n  A rk u p e a k  
J u b ila tu  e lk a r te k o  o rd e zk a rie k  A rgazkia : Joxem anuei

K lim a tiza tu tak o
PISZINAK ESKUALDE 
BAKOITZEAN ETA 
FURCONETA BAT

Honelako pertso- 
naiak bazkarira etortzea 
ederki probextu zuen 
Felipe Ganboa, Arku- 
peak elkarteko lehen- 
dakariak eta zenbait es- 
kari luzatu zituen. Sanz 
lehendakariari klimati- 
zatutako igerilekuak es-

katu zizkion zonaldeko 
eskualde bakoitzerako 
eta Volksvvagen enpre- 
sako ordezkariari fur- 
goneta bat. Lehenen- 
goak ez zuen ezezkorik 
erran, “ordagoa nahi 
ziiela’’ erantzunez eta 
bigarrenak baiezkoa 
eman zuen garbi-garbi. 
Doneztebeko alkateak, 
bere aldetik, eskualde 
hau bazterrean ez uzte- 
ko eskatu zion lehen- 
dakariari eta honek “zo- 
nalde haii ez dugu inoiz

ahaztuko, Nafarroako 
z.ati garrantzitsua dela- 
koz. Ez ditugu koinuni- 
kahideak atzenduko, ez- 
ta gizarte eta osasun 
zerhitzuak ere’’ eran- 
tzunzuen.Miguel Sanz 
lehendakaria ere ez zen 
esku hutsik itzuli Iruñera 
eta Arkupeak elkarteak 
emandako txapela eta 
makila jaso baitzituen.

Bertzalde. Gizarte 
Asegurantzarekin lotu- 
tako CAISS erakunde- 
ak Donezteben egiten

ari den bulegoa he- 
mendik bizpahiru hila- 
betera martxan izanen 
dela jakinarazi zuten. 
Modu honetan, erreti- 
ratuek bertan egin ahal 
izanen dute beraien 
pentsioekin zerikusia 
duten tramitazio guziak, 
Iruñera joan beharrik 
gabe.

Elkartekoek duten 
eg itasm oen  artean , 
Egiptoko Nilo ibaian 
barnaeginenduten kru- 
zeroa da naausiena.

E ALZU RI
Hamabostero

ofertak
Z a t o z  e t a  ik u s i

Eztegara, 6 • ®  63 14 03 • B E R A

Sukalde tresneria  e ta opa ria k  
Landare e ta lo reak

Tel.: 63 03 70 • B E R A

SAROBE
okindegia

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

Aurtengo
ekitaldi
egitaraua

Arkupeak jubilatu 
eta pentsionisten el- 
karteak urte bukaera 
bazkari eder batekin 
ospatzeaz gain, 1997an 
egin asmo dituen eki- 
taldi nagusien beni ere 
eman zuen Donezte- 
ben. Honako hauek 
izanen dira inportan- 
teenak:

• Kultur eta den- 
bora Ubrekoak: he- 
rrietako eta eskualde- 
ko mus txapelketak, 
gimnasia ikastaroa, 
Arkupeak aldizkaria, 
adinekoei buruzko so- 
lasaldiak, akitaldien 
albuma,bazkideen la- 
nen erakusketa, Pilo- 
taren Eguna eta lehen 
txirrindula proba.

• Erlijioari lotuta- 
koak: Xabier, Olivako 
monastegira,Lourdes, 
Arantzazu eta Lezora 
erromesaldiak eta go- 
go ihardun ekitaldiak.

• Mendia: Arantza- 
Elgorriaga ibilbidea, 
Plazaolatrenaren ibil- 
bidea eta Urbasan ibi- 
laldia, Lizarran baz- 
kalduz.

• Egun bateko es- 
kurtsioak: Iruña, Do- 
nostia,Bilbo,Belateko 
tunela, Eixibera.

• Ospakizunak: he- 
rrietako bestak, 85 ur- 
te bete dituztenei ome- 
naldia, Urrezko Ez- 
teiak, herrien arteko 
anaitasun bestak eta 
urte bukaerako besta.

Ez dute etxe xoko- 
an egoteko asmorik, 
bistan denez.

4n
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Joxe Luis Telletxearen estradlzioa 
anuntziatu du Espainiako Gobernuak
Herriko bertze presoak ere ez daiide egoera onean

K r is t in a  B O A N

Herriko presoak so- 
lasgai izan ditugu azken 
aldi honetan. ez baka- 
rrik gure inguruan, bai- 
ta Espainiaeta Portuga- 
leko konuinikabide guz- 
tietan ere.

Espainiako Gober- 
nuko BarneSailakJoxe 
Luis Telletxearen es- 
tradizioa anuntziatu 
zuen Lirte hasieran , 
oraindikan epaiketaren 
tramitazio guztia egin

gabe badago ere. Por- 
tugaleko Epaitegi Go- 
renak errekurtsoa aur- 
keztu du eta, momentu 
honetan, Joxe Luis era- 
bakiaren  zain dago 
Lisboako espetxean.

Bere m omentuan, 
muga pasatzeko la- 
guntzaile izatea lepora- 
tu zioten Joxe Luisi, 
Josu Unsioneri bezala- 
xe. Josuren kasua ere 
aski berezia da. Epaileak 
torturatua izan zelako 
susmoak onartzen ba-

ditu ere, zortzi urteko 
espetxe zigorra ezarri 
dio. Kasu honetan,era- 
kunde aunitzek -Am- 
nistia Internacional, adi- 
bidez- beraien salake- 
tak eta susmoak azaldu 
dituzte. Gaur egun go- 
se greban dago Unsion, 
kolektiboko bertze pre- 
soekin batera,eurenes- 
kubideak errespetatuak 
izan daitezen eskatuz.

Aitzineko alean aipa- 
tu genuenez, Sebasek 
osasun arazoekin segi-

tzen du aspaldi honetan 
eta kartzelako osasun 
arduradunek ez dute be- 
re konfidantzako medi- 
ku batek ikustea uzten. 
Joxelu Etxeberriak go- 
se greba bukatu berri 
du.

Bertzalde, uitarrila- 
ren lOean, Mukixu zu- 
bian egin zen ‘Euskal 
presoak Euskal Herrira' 
lemapean, urteko lehen 
enkartelada. Aurreran- 
tzean ortziralero eginen 
da, arratseko 7,30etan.

'Atxuriatik Larrunerat' ipuin lehiaketa
Berako idazle gaztetxoek partehartze ikusgania izan dute ‘Atxuriatik 
Larrunerat’ ipuin lehiaketan. 9 urte arteko mailan, 126 idazlanen artean 
bigarren saria eskuratu zuen Ander Mitxelena Agestaren Sarako mendian 
ipuinak. Bertze zazpi beratarrek aipamena jaso zuten. 10 eta 11 urte arte- 
ko mailan berriz, Mikel Telletxea Gagoren Kontrahandoa lanari eskaini 
zioten sari nagusia. Horretaz gain, bertze bi idazle beratarrek Jaso zuten 
aipamen berezia, 86 idazlanen artean Arg.: B ittori

Gure Txokoa 
dantza taldea

Bortzurtetikgoiti- 
ko haurrek Gure Txo- 
koa dantza taldean 
ikasi nahi badute, ur- 
tarrilaren 18an, la- 
runbata, eguerdiko 
12etatik letara joan 
beharko dute Eztegara 
p ilo talekura izena 
ematera. Deialdia le- 
hen aldiz izena ema- 
nen dutenentzat eta le- 
hendik ari zirenentzat 
luzatzen zaie.

Mendi
probetxamendua

Lizanabar inguru- 
ko 2.776 pinuen pro- 
betxamendua Iturbem 
enpresak eginen du 
12.210.000 pezetaren 
tmke. lesola-Ardizaku 
inguruko lotearentzat 
berriz, ez zen eskain- 
tzarik aurkeztu.

{POasCD
‘ San Jose'
Zahar Etxean
zenbait lan egiteko 
2,4 milioi pezetako 
dirulaguntza emanen 
du Nafarroako Go- 
bernuko Gizarte On- 
g iza te , K irol eta 
Etxebizitza sailak. 
B ertzalde, Zahar 
Etxeko Patronatoak 
eta monjek erresi- 
dentzia egiteko be- 
ratarrek emandako 
laguntza eskertu du- 
te . O ra in  a r te  
9.108.053 pezetaja- 
so dira. Dirutza ho- 
rretatik 6.304.179 
pezeta eraiku ntza be- 
rria egiteko erabili 
dira eta gainerakoa, 
mobleak,zati batbe- 
deren. ordaintzeko.

i*;* Amaia Irastorza
herriko trikitilariak 
parte hartu du Euskal 
Irra ti T eleb istak  
(EITB) antolatutako 
trikitilari txapelke- 
tan. Nafarroako or- 
dezkari bakarra izan 
zen.
Euskarari
buruzko
erakusketa
Asteazken honetan, 
urtarrilak 15, arra- 
tsaldeko 7etan iza- 
nendaEuskararibu- 
ruzko erakusketaren 
amaiera zeremonia. 
Ondotik merendua 
emanen da.

*:* Kaidereroen 
entsaioak 
Iñauterietan kalde- 
rerotan ateratzeko 
entsaioak urtarrila- 
ren 29eta30ean egi- 
nen dira, 7,30etan 
Jamotenean.
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HERRI/ HERR
LESAKA

Mantenimendu lanpostuak 
murriztu nahi ditu CSI lantegiak
Zazpi lagun komitearen egoitzan daude lanpostuen defentsan

A it o r  A RO ZENA

Beraien lanpostuen 
defentsan, manteni- 
menduko goizeko txan- 
dako zazpi lagun En- 
presa komiteko bule- 
goan daude, bortz aben- 
duaren 12azgeroztiketa 
gainerako biak urtam- 
laren 7tik aitzinera. 
Komitean dauden lagu- 
netako ordezkari batek 
adierazi duenez, gaur 
egun, goizeko txandan 
18 mekaniko eta 9 elek- 
trizista daude eta fabri- 
kak 12 mekaniko eta 6 
elektrizista bertzerik ez 
ditu nahi. Hau da hiru 
lanpostuetatik bat de- 
sagertuko litzateke. 
''Gure ustez hertau ha- 
dago lana eta ez du lo- 
gikarik fahrikak egin 
nahi duena, ez gara es- 
zedenteak, alegia " dio 
langileen ordezkariak. 
Urtarrilaren 9an lante- 
giko zuzendaritzak bi- 
lera izan zuen Enpresa 
Batzordeareki n, afekta- 
tutako langileak bertan 
zirela. Halere.ez zen ir- 
tenbide egokirik aurki- 
tu eta aitzinetik molda- 
ketarik ez bada. otsai- 
laren 19an burutuko da 
epaiketa. “Alde hakoi- 
tzaren jarrera argitzeko 
hertzerik ez zuen halio 
izan, ez zen aitzinpau- 
surik eman. Lantegiak, 
gure lanpostuak heha- 
rrezkoak ez direla era- 
kusteko hi koadro guz-

Dantza saioa
Eguberrietako bestei akabera emateko, Errege egunean dantza saio ikus- 
garria eskaini zuten frontoian Irain eta Tantirumairu dantza taldeek.

▼ {?0i
Beti Gazte 
kirolzaleena
Beti Gazteko futbol 
taldeek joan den ur- 
teko talderik kirol- 
zaleenari emandako 
saria Jaso zuen Gi- 
puzkoako Arbitroen 
Federaziotik aben- 
duaren 29an Honda- 
rribiaren kontra jo- 
katutako partidoan. 
Justo Agirretxek ja- 
so zuen saria elkar- 
tearen izenean. 
Musika bandak 
140 uite bete ditu aur- 
ten. 1857an sortuze- 
netik hainbat gora- 
beherabiziditu (zen- 
bait urtetan desager- 
tu zen, bertze zen- 
baitetan bi banda izan 
ziren, udalarena eta 
elizarena...). Gaur 
egun osasun ederre- 
an dagoela erran dai- 
teke eta akaso ospa- 
kizunen bat antola- 
tuko da aurten.

Guardiazibilaren jarrera salatu 
du Lesakako Herri Batasunak

M a n te n im e n d u k o  la n g ile e n  u s te z , la n g ile  
f in k o a k  k en d u  e ta  s u b k o n tra ta tu a k  sartu  nahi
d itu  C S I la n te g ia k Artxibokoa

tiz ezherdinak aiirkeztu 
zituen ”.

L angileen  ustez, 
“lantegiaren erronka

langile finkoak kendu 
eta heraien ordez, sun- 
kontratatuak sartzea 
da”.

Lesakako Heiri Bata- 
sunak guardiazibilaren 
jarrera salatu du idatzi 
baten bidez. HBren us- 
tez, “kontrolak egune- 
roko ogia genuen, egu- 
nero Patrolak herrian 
gora eta hehera proho- 
katzen eta horrekin kon- 
forme ez egonik, osta- 
tuen ordutegia aitzaki- 
tzat hartuta ,jendea hel- 
durtzeko jokahide ho- 
rrekin segitu dute".

Idatziaren arabera. 
identifikatzeari ukoegi- 
teagatik bi gazte eraman 
zituzten Berakokuarte-

lera, batek tratu txarrak 
jaso zituelarik. Bihara- 
monean bi gazte atxi- 
lotu zituzten pintadak 
egitearen akusaziopean 
eta “Berako kuartelean 
jipoitu ondoren, Iruñera 
eraman eta epailearen 
aurretik pasa ondotik 
aske geratu ziren ”.

Atxilotuekin eta ta-
bernariekin bere elkar- 
tasunaadieraziondotik, 
“guardiazihila Euskal 
Herritik hehin hetiko 
kanporatiia izan dadin ” 
aldarrikatzen du HBren 
idatziak.

GRUPO ZURICH
A S E G U R O  O R O K O R R A K
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HERRIZ HE
aiS= ETXALAR

Erausian taldea 
soitu dute 
gazteek
Euskararan balioaz jabetzen 
laguntzeko

Pello  A P EZETXEA hitzak Solasean erran 
nahi baitu.

Erausian Euskara 
Gazte Taldea du izen 
osoa, eta izen berarekin 
eta helburu berdinare- 
kin sortu dira Bortzi- 
rietako bertze herrietan 
ere. Herriaren hizkun- 
tza propioaren balioaz 
ohartzen saiatu, eta ho- 
iTetarako laguntzen ahal 
duen zenbait ekintza ur- 
tean barrena antolatu: 
horixe dela erraten ahal 
da taldeak pentsatutako 
zeregina.Denaden,hiz- 
kuntzaren estimazioa 
erabiltzeanagertzenda, 
bizia ere horrela ema- 
ten baitzaio. Eta hori 
izanen da, azken bate- 
an, Erausian Taldeak bi- 
latuko duena, izenak 
dioen bezala. Erausian

Sarezko bertze 
usategietan ere uso 
ugari harrapatu 
dituzte

HondaiTeko urteetan 
baino uso gehiago ehi- 
zatua aipatu genuen he- 
men, Etxalarko usate- 
giei buruz. Hori bera 
erran beharrean gaude 
bertze Ipar Euskal He- 
rriko usategiei dago- 
kienez, sarez ehizatzen 
duten usategiei dago- 

, kienez, alegia. Eta, ba- 
naz-bertze, Etxalarren 
baino gehiago. Bat edo 
bi kenduz gero, Etxalar 
nagusi izaten da gehie- 
netan. Aurten, ordea, ha- 
mar usategietatik bor- 
tzetan Etxalarren baino

Larraburuako erregeek txokoltea banatu zuten
Larraburua elkarteko erregeek txokoltea ekarri zuten aurtengoan ere 
haurrentzat. Bistan denez, herriko neska-mutikoek ederki eskertu zuten 
oparia eta jan eta edateaz gain, jolasean eta solasean aritu ziren.

Argazkia: PELLO

uso gehiago sartu da sa- 
ree tan . H a la -n o la , 
Etxalarren 1.840 uso, 
Oskitxen l.853,Lannen 
2.572, Lekunberrin 
2.603, Suheskun 3.085 
eta Napalen 4 .048 . 
Denetara. hamar usate- 
gietan. 18.855.

Irristaketa eta 
futbito ikastaroak 
hasi dira

Hasi ez badira has- 
teko daude irristaketa 
eta Futbito ikasteko saio- 
ak haurrentzat. Irrista- 
keta larunbatetan eta fut- 
bitoa asteazkenetan.

Izen emateko egunek 
beteak izan behardute, 
noski. Parte hartzen du- 
tenek ordaintzen dute- 
naz gain, Altxata Elkar- 
teak ere sartzen du sos 
kopuru bat, Orain hasi 
eta maiatzarekin akau- 
tuko dira ikastaroak.

E L E N A
E txe a
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RRIZ HE
IGANTZI

Eguraldi hotza baina giro ederra 
aurtengo Eguberrietan
U rtetik urtera goiti doaie jendearen partehartzea ospakizunetan

A tx u ria t ik  L a rru n e ra t ip u in  le h ia k e ta n  ta l- 
d e k a k o  s a ria  e re  Ig a n tz ira  e to rr i z itza ig u n ,  
1 ., 2 . e ta  3 . m a ila k o e k  irab az i b a itzu te n . 
L o u rd e s  L a rza b a ie n  lan a k  e re  a ip a m e n  be- 
re z ia  m e re z i izan  zu en . Lau o le n tz e ro  ib i- 
li z iren , b e rtza ld e , G ab o n  a rra tse an . Ikusten  
a h a l d e n e z , a d in  g u z ie ta k o  n e s k a  e ta  ‘m u- 
til k o s k o rra k ’ ib iii z ire n  herri in g u ru an . 
A rgazkia : O SKAR

«Ez da beti horrela 
aterako, baina 

idazten segituko dut»

Bigarren gelditu zen be- 
remailanMirenMitxelena 
'Atxuriatik Larrunerat' 
ipuin lehiaketan
■ Sarirlkhartzeaespe- 
roalzenuenipuinalda- 
tzi zenuenean?
□ llusioa banuen egia 
erran.bainazailaizanen 
zelapentsatzennuen.Ez 
nuen uste, gainera, hain 
sariederrakemanenziz- 
kigutela, plaka etaguzti.
■ Zer uste duzu egin 
behardelaipuinakon- 
gi Idazteko? 
jNiknereahizpekinika- 
si dutdakitena, eurek la- 
guntzen baididate idaz- 
lanak eginbehardituda- 
nean. Leitzea baino au- 
nitzez gustokoagoa dut. 
i  Bertzetan parte har- 
tzeko prest? 
□Badakitezdelabetiho- 
rrelaaterako.bainaidaz- 
ten segituko dut.
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ERRIZ HERRI
ARAMTZA

Eguberrietako bestak pasatu ondotik, 
egunerokoarekin hasteko garaia
M endi M utilen  besta ospatu zen Errege egunean

E l ix a b e t  e t a  G a r b iñ e

D agoeneko Egu- 
berriak ere pasatu zaiz- 
kigu eta nahiz eta elu- 
rra ez den herrira ber- 
taraino iritsi, hotz ika- 
ragarria izan da egun 
hauetan.

Eguberriari hasiera 
einateko olentzero iri- 
tsi zitzaigun eta herri- 
ko neska-mutikoek zaz- 
pi olentzero plazaratu 
zituzten. Eguberri egu- 
nean. frontoian, hau- 
rrentzako jokuak anto- 
latu ziren eta bukaeran, 
talde bakoitzak Egube- 
rrietako kantu bat es- 
kaini zuen.

A u rte n  e re  o le n tz e ro  e d e rra k  ikus i a h a l iza n  d ira  h e rrik o  k arrik e tan . 
G u ztira  za zp i p la z a ra tu  z ire n  Eiixabet

G a z t e a k  Sa n ta k e ta n

Bertzalde, Gazte A- 
sanbladakoak Santake- 
tan ibili ziren etxez e- 
txe bertsotan, hotzari 
aurre eginez. Lehenen- 
go egunean Eguzkialdea 
eta Bordalarrea auzoe- 
tan barna ibili ziren eta

bigarrenean, Aientsa, 
Azkilarrea eta herrian 
ibili ziren.

Eski b id a ia

Antolatuta zegoen 
eski bidaian, nahiz eta 
autobusa ez zen osorik 
bete, jende frango bil-

du zen. Herriko gazte- 
ekin autobusa bete ez 
zenez, inguruko herrie- 
tako gazteak ere joan zi- 
ren . Egun g u z tia n  
Gourette eski estazioan 
pasa ondoren, jendea 
gustoragelditu zen.ber- 
tan zegoen eguraldi ona

aprobetxatuz.
Urtarrilaren 5ean, 

Eguberriei bukaeraego- 
kia emateko erregeak 
ere iritsi zitzaizkigun. 
Kabalgata egin zen eta 
bukaeran haur guziei 
opariak banatu zizkie- 
ten elizan.

Mendi Mutilen 
besta

E rreg e  e g u n e an  
Aterpe jatetxean urte- 
roko mendi mutilen baz- 
kariaegin zuten. Bertan 
ehun bat lagun bildu zi- 
ren. Lehenik Olasagasti 
eta Donato Larretxearen 
arteko aizkol apostun 
gipuzkoarra nagusitu 
zen. Andoni Egaña eta 
Sebastian Lizaso aritu 
ziren bertsotan. Baz- 
karia alaitzeko, ber- 
tzalde, Olatz eta Leire 
trikitilari gazteakerejo- 
tafuego aritu ziren.

1960ko hamarkadan 
16 eta 20 urte bitarteko 
120 bat gazte joan zi- 
ren Frantziako Piri- 
niotara mendian lanean 
aritzera.Saint Gaudens 
ingurura. Lan gogorra 
bazen ere, xoxa etxe- 
ratzeko modu polita zen. 
Gaur egun, ordea, hiru 
aranztar bertzerik ez 
omen daude inguru ho- 
rretan.
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HERRIZ HERRI
SUMBILLA

Dena prest dago hurrengo asteburuan 
Iñauteriak ospatzeko
Igandeko karroza desfilea izanen da ekitaldirik aipagarriena

IXA BEL ETA JO SU N E

Hilbeltzaren 24tik 
26rako aste ondarrean 
ospatuko dira herriko 
iñauteriak.

Igande goizeko ka- 
rrozen desfilea izanen 
da ekitaldirik aipaga- 
rriena. betiko gisan. ha- 
mabortzen bat karroza 
prestatuko baitira segu- 
raski eta frontoiko sor- 
presa ere ez da faltatu- 
ko. Ondot ik zozketa egi- 
nen da, irabazlea ager- 
tu arte.

H e rrik o  E tx e tik  
55.000 pezetako la- 
guntza espero da, iaz be- 
zala. Ulibeltzak elkar- 
teak ere laguntza ede- 
rra ematen du egun ho- 
netan. desfilean. jan- 
edatekoekin 30 lagun 
inguru ibiltzen baitira. 
Herriko Etxean. salda, 
taloak eta gaztainak ser- 
bitzendituzte.Saldaren 
m artx a  Jo se  M ari 
Arretxeak (Itxegi) era-

G a u r e g u n , e k ita ld ir ik  fa m a tu e n a  k a rro za  d e s fiie a  b ad a  e re , u rte ro  be- 
za la  b a s e rriz  b a se rri ib iiik o  d ira  g a zte  k o a d rila k  A gesta

m aten du. H erriko  
Etxeko karroza presta- 
tzeaz ere, hauek ardu- 
ratzen dira.

O to r d u e n
GARRANTZIA
Igandeko karrozen des-

filea da, erran bezala, 
ekitaldirik nagusiena, 
bainaaitzinetikerebes- 
tarako eta, zergatik ez, 
lanerako astia bada. Eta 
iñauterietan. otorduei 
garrantzi berezia ema- 
ten zaie.

Ortzegunean bildo- 
tsak hiltzen ditiizte, sei 
Jateko eta bertzea erri- 
fatzeko. Jexus Mari, 
Santus eta Itxegi sozie- 
dadeko sukaldariak ar- 
duratzen dira bildotsa 
prestatzeaz gosarirako.

Larunbatean Itxegi 
salda prestatzen hasten 
da, 200 litro pasatuxe- 
ak. Iganderako bi Idotsa 
puskatzen aritzen dira 
Jexux Mari, Migueltxo 
eta Rubio. t t i p i - t t a p a  
honekin batera datorren 
gehigarria osatzen eta 
m usika kontuak or- 
daintzen ere laguntza fi- 
naematen du Ulibeltzak 
elkarteak.

Igandean, goizeko 
7ak aldera taloak eta tor- 
tilla prestatzen hasten 
dira dozena bat lagun. 
Gero, desfilean, serbi- 
tzen eta prestatzen se- 
gitzen dute.

Soziedadeko bazka- 
rian 90 lagun inguru bil- 
tzen d ira. Eustakio 
Errandonea arduratzen 
da bazkari honetaz eta 
Rubio aritzen zaio la- 
guntzen. Urteroko me- 
nu berdintsua izanen da 
aurten ere: paella, bil- 
dotsa eta gaztanbera.

On egin!

SANTAMARIA
Jatetxea

Espezialitatea euskal sukaldaritzan  

Eguneko m enua eta karta
Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

j. G A Z T A N D E G IA

llZ U n  A r d f S
Petxenekoborda • Tfnoa: 45 08 62 • SUNBILLA

G A Z T E L U K O
O S T A T U A

' Ejiinerob meniia eta hria

® 4 5 0 1 0 5 *G A Z T E L U

MASAIA ela 
BIZKORTZE ARIKETAK

Txomin IRAZOKI

Parrokia 5 • DO NEZTEBE

A R IN
ASEGURUAK

Baserria edo txaleta su, tximista, ura, 
etabarretatik aseguratzeko adibidea:

• Eraikuntzaren balorea: 20.000.000 pezeta
• Erantzukizun Zibila: 25.000.000 pezeta, 
kristalak, sanitarioak, ispiluak haustea barne
• Ordaintzeko: 17.989 pezeta urtean

Parrokia 21, Tel.-Fax: 450266 • DONEZTEBE

ETXANDI
TXOKO

erretegia
Bazkari, afari 
eta gosariak

ITU R E N
Tfnoa: 45 04 9 1
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Doneztebeko eskola kontseilua 
berritu da
Irakasleen  aldetik  ordezkari bakarra aukeratu  zuten

T xema a l d a b e

Joan den abenduan 
aukeratu ziren Eskola 
Kontseiluko partaideak 
izanen direnak, batzuk 
hurrengo bi urtetan eta 
lau urtez bertzeak.

Gurasoen aldetik Da- 
niel Belarra, Rosa M“ 
Gai1xitorena,AnaGon- 
zalez, Juana M“ Muñoz 
eta Alfredo Zugarra- 
inurdi dira parte hartu- 
ko dutenak. Eskolako 
maisu-maistren aldetik 
bortz partaide izateko 
aukera bazegoen ere, bat 
bakarra aurkeztu zen 
kontseiluan parte har- 
tzeko: BegoñaMugeta. 
Eskolako zuzendaritza- 
ren aldetik  M“ Jose 
Gartzia zuzendaria, M‘' 
CarmenTxokarro ikas- 
keta-burua eta Jabier 
Juankorena idazkaria 
izanen dira partaideak 
eta. azkenik. udalaren 
aldetik.JabierElizalde. 
Zerbitzuen aldetik bert- 
ze ordezkari bat izate- 
ko aukera bazegoen ere, 
inor ere ez zen aurkez- 
tu.

Erran behar da Kon- 
tseilu hau Doneztebeko 
eskolako Haur Hezkun-

E sk o la  K o n ts e ilu k o  p a rta id e a k , b a tzu k  bi u rte ra k o  e ta  b e rtze a k  lau  
u rte ra k o  a u k e ra tu a k  iza n  z ire n  Argazkia : t x e m a

tza, Lehen eta Bigarren 
hezkuntzarena dela eta 
argi dago maisu-mais- 
tren aldetik ez dagoela 
gogo haundirik honetan 
parte hartzeko.

San Miguel ikaste- 
txeko gaiekin segituz, 
garbiketaren kontrata 
32.559 pezetan igo da. 
DBH ezartzerakoan 
bertze solairu bat gar- 
bitu behar baita. lehen 
baino I.0I7 m- gehia- 
go. Honela erabaki zuen 
udal batzarreak.

Merkataritzan
euskaraz

"Merkatarizan eus- 
karaz’ izeneko kanpai- 
na aitzinera doaie eta 
Malerrekako merkatari 
gehienen euskararen al- 
deko apostua argi dago, 
batzuk euskara ikaste- 
ra edota hobetzera ani- 
matu baitira. Kanpaina 
hau hilbeltzaren 3lra- 
ko akitua izanen da. 
Norbaitek argibideren 
bat nahi badu dei deza- 
la 451746 telefonora.

Ordezko Zerbitzu  
Soziala

Gaur egun I5 kon- 
tzientzia eragozle edo 
objetore omen daude 
Donezteben eta Ordez- 
ko Zerbitzu Soziala egi- 
teko edozein momen- 
tutan dei diezaiekete. 
Herriko Etxeak bertze 
10 plaza ezartzea eska- 
tu du, h o rie ta tik  8 
Ingurugiro programa- 
rako eta gainerako biak 
Administrazio progra- 
marako.

{?D@gljo
San Migel 
karrikako lanak
Doneztebeko Udalak 
‘ C o n stru cc io n es 
Pagozelay Goizabal, 
SL’ enpresari adju- 
dikatu zizkion San 
Migel karrikako hor- 
nidura eta sanea- 
mendu sareak eta zo- 
ladura berritzeko la- 
nak. Adjudikazioa 
9.888.078 pezetakoa 
da (BEZa barne).

*> Taxi berria
dugu Donezteben, 
urte b erria rek in . 
Josebe Aldabe da 
plaza berri honenja- 
be. Beharrean dago- 
enak askidu 450687 
telefonora deitzea.

*> Bearzana 
Ehiztari 
elkartea
B orda T xuri e ta  
Askingo bordak mol- 
datzeko 40.000 pe- 
zetako dirulaguntza 
eman dio Donezte- 
beko udalak Bear- 
zana ehiztari elkar- 
teari.

<* Babes 
ofizialeko 
etxebizitzak  
Ameztia inguruko 
‘bakillen’ belagian 
egin beharreko etxe- 
bizitzak banatzeko 
baremoa onartu du 
Doneztebeko udalak.

Tel.: 450 I33
4 5 1 5 4 1 

Faxa:450 334 
D O N E Z T E B E

A P A R A N ,  S .  A .

B R I K O L A I A  e t a  Z U R A K

> Melamina taulak
• Taula hidrofugoak (uretik babesteko) 
’ Txapaz estalitako taulak
> Entzimerak
> Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
> Pintura eta bernizak
> Bainurako mobleak eta osagarriak
> K IT  mobleak, esku-erremintak, etab...

IBARROLA
H a u r r e n d a k o  A r r o p a  

M e r t z e r ia

Parrokia 6 • Tfnoa: 45 04 63 • DONEZTEBE



ERRIZ HERRI
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Beintza-Labaien eta Oitzen 96ko 
udal aurrekontuak onartu dira
Urtea akitzeko puntuan zegoela aurkeztu zituzten

TTIPI-TTAPA

Urtea akitu baino le- 
henxeago izan bazen 
ere, iazko udal aurre- 
kontuak onartu zituzten 
Beintza-Labaien eta 
Oizko udalbatzek.

Beintza-Labaienen 
44.092.087 pezetako sa- 
rrera-irteerak kalkulatu 
zituzten. Gehien bat on- 
dasunak eta zerbitzuak 
erosten (19.538.210 pe- 
zeta) eta inbertsioetan 
(17.488.766 pezeta) 
gastatu zen. Diru sarre- 
ra haundienak, berriz, 
tasa eta bertzelako zer- 
gen bidez (15.711.000) 
etadirulaguntzen bidez 
(6.894.500) jaso zituz- 
ten. Herriko Etxeko ku- 
txak zuen 12 milioi pa- 
satuxeak ere erabili be- 
har izan dituzte kontuak 
kitatzeko.

Oizko udalari dago- 
kionean 69.706.552 pe- 
zetako behin betiko udal 
aurrekontua onartu zuen

udalbatzak.

la 70 milioi 
pezetako
aurrekontua Oitzen

Kopuru horretatik 
37.795.180 pezeta in- 
bertsio ezberdinetan 
erabili da eta 16 milioi 
ondasun eta zerbitzuak
erosten. Langileen lan-

Ihauteriak Ituren eta Zubietan
Hilbeltzaren 27 eta 28an ospatuko dira inguruo- 
tako iñauti famatuenak, Ituren eta Zubietakoak 
alegia. Joareen bumiiiba sumatuko da berriro.

sariak ordaintzeko ere 
ia 10 milioi behar izan 
dira.

Diru sarreretan, ka- 
pital transferentzien bi- 
dez 25 milioi terdi har- 
tu dira. Tasa eta bertze- 
lako zergen bitartez ja- 
sotakoa21.702.480 pe- 
zeta izan dira eta Nafa- 
rro ak o  G obernuak  
emandako subentzio ez- 
b e rd in e n  kopuriia  
9.362.500 pezetara aile- 
gatu da eta lehendik He- 
rriko Etxeak kutxetan 
zituen 7.618.448 pcze- 
ta ere erabili behar izan 
dira diru kontuak ber- 
dintzeko.

T { ?0i
Bidasoa-Berroaran
Mendietako
Administrazio
Batzarrea
Joanden urteko aza- 
roaren I4an osoko 
bilkuran hartutako 
erabakiaren bidez, 
'Basartea, SL’ en- 
presari adjudikatu 
zitzaizkion Bidasoa- 
Berroaran eta Koko- 
rikomendietako,El- 
gorriagako eta Do- 
neztebeko baso ku- 
deaketarako plan tek- 
nikoa idazteko lanak. 
A d j u d i k a z i o a  
7.979.060 pezetakoa 
da (BEZ barne).

Malerrekako
Euskaltegia
M a l e r r e k a k o  
Euskaltegian (IKA) 
izena eman dezake 
euskara ikasi cta ho- 
belunahiduenakhil- 
beltzaren 31 arte. 
Aski du 451555 tc- 
lefonora deitzea as- 
kidu, 1996-97 ikas- 
turteko bigaiTen eta 
azken matrikulazio 
kanpainaren barre- 
nean.

SALDIASko zerrategia
Eraikunfzarako esfrukfurak efa enbalajeak

Zubizarra, ©  6 15 108 eta 6 15044 • SALDIAS

E K A I T Z A  k a f e t e g i a

Lagunekin elkartzeko toki egokia

Pbza Berria, 1 3 ® (948) 627547 LESAKA

I • | - I , I - ■■|''L . . ___

niP I TXARTELA
Saltzaileak 
behar dira

ZURE
ARGAZKIAK

ORDU BATEAN 
EGITEN DITUGU

'O
m̂ nfl

■ KALfc: NAGUSIA 4
T el eta Fa x : 45  08  25  

D O N E Z T E B E

S a n t ia g o  K alea  40  
T e l : 58  01 55  
E L IZ O N D O

Z U B IR IA
MINDEGIAK

Etxeak apaintzeko landareak
Baso landareak
Bertako frutondoak
A R R A I O Z  • N A R B A R T E

Tfnoak; 452032 (bulegoan) • 592034 (etxean) 
Faxa: 581274

niPI TXARTELA 
saltzeko. Baldintza  
ekonomiko  
interesgarriak. 
Interesatuak 
euskalduna izan  
behar du eta bere  
kontura lan egiteko  
kap az id a d ea . 
D eitu ...

6 31188

• 107
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Hiruhilabeteko

xokoa
Le itza  eta 

Çoizuetalço ‘Eusks^ra 
‘BatzorcCeen 

LirgitaCpena

Argitaratzailea: Leitza eta Goizuetako Euskara Batzordea. Tfnoak; 610636 (Leitza) eta 504400 (Lekunberri)
Maketazioa eta Banaketa; ttipi-ttapa

Euskararen Berriak

Izenen erdiak baino gehiago asmatzen dituztenen artean Leitzako maketa bat zozketatuko da

Kaixo lagunok. Labur 
bada ere, hurrengo lerroo- 
tan euskara batzordeen 
zenbait berri ematen saia- 
tuko gara, zuen intere- 
sekoak izanen direlakoan.

«Euskara
Merkataritza
mundura»

Kanpaina hau urtero 
egiten du Euskara Zerbi- 
tzuak. Herriko establezi- 
menduei eskaintza hiru- 
koitza egiten diegu:

- Itzulpen edo zuzenketa 
zerbitzua:jendaurreanjar- 
tzen diren paperak, prezio- 
en zerrenda... euskaratze- 
ko laguntza.

- Errotuloa euskara hu- 
tsez jartzeagatik dirula- 
guntza.

- Euskararekin zerikusia 
duen edozein gairekin

aholkularitza: errotuloa 
jartzerakoan zalantzak, 
hornitzaileeuskaldunak...

Aurten bi bisitari joan 
dira Euskara Zerbitzuaren 
izenean, bata Areso eta 
Leitzarako, bestea Arano 
eta Goizuetarako. Aipatu 
behar da, urtero bezala, 
errotuloak euskaraz jar- 
tzeko proposamenak izan 
duen arrakasta. Aurten ere 
errotuloak euskaraz jartze- 
ko dirulaguntza-eskaerak 
ugariak izan dira.

Umeentzako
aisialdia

Eguberrietako oporre- 
tarako um eentzako ere 
programazio bat prestatu 
da. Sei begirale arduratu 
dira honetaz (hiru Leitza 
eta Areson eta beste hiru 
Arano eta Goizuetan), eta

lau herrio tak o  ume 
guztientzako irekiak izan 
dira.

Honekin, euskararen 
erabilera ludikoa indar- 
tzeaz gainera, haurren 
aisialdian dagoen hutsunea 
neurri batean bederen 
estali nahi izan dugu.

Antzerkia
A ntzerk izale tasunak  

bultzadatxo bat hartu du 
egunotan, Leitzan berezi- 
ki. Azkeneko urteotako 
ohiturari jarraituz, aurten 
ere Leitzara antzerki talde 
bat etorri zen bere lana 
aurkeztera. Sortu berria 
den Txalo taldeak “Xagu 
T ranpa” obra eskaini zigun 
abenduaren 21ean zinean. 
100 lagun inguru bildu dira 
eta espero  bezala oso 
kalitate oneko lana eskaini

ziguten.
K anpotik  an tzerk i- 

lanak ekartzeaz gainera, 
bertan ere antzerkigintza 
lantzea eta obrak presta- 
tzea oso interesgarria iru- 
ditu zaigu. Alde hometatik 
ere berri onak. Leitzako 
Euskara Batzordeak pro- 
posatuta eta lagunduta, 
bertako jubilatuen elkar- 
teko talde bat lanean hasi 
da Goizuetako antzerkiza- 
le baten laguntzarekin eta 
bere zuzendaritzapean. 
Beraien lanaren fruituak 
geroago ikusteko aukera 
izanen dugu. Beste alde 
batetik, Leitzako gazte 
batzuk ere beste lan bat 
prestatu dute, eta hori ere 
oso interesgarria denez, 
E uskara Z erb itzuaren  
lagun tza izanen dute 
G oizuetan eta Leitzan 
ek itald i bana egiteko. 
Leitzako emanaldia aben- 
duaren 28an izan zen eta 
erabateko arrakasta lortu 
zuen. Zinea bete-betea eta 
ikusleak algara batean 
hasieratik  bukatu arte. 
Benetan txalogarria gaz- 
teon lana. Hemendik zo- 
rionak eman nahi dizkiegu, 
eta horrela jarraitzera ani- 
matu.

Toki-izenak
Norberak bere herria 

ezagutzea interesgarria eta 
atsegina izateaz gainera, 
aberasgarria da. Ezagutza 
hori sakontzen laguntzeko, 
Leitzako Euskara Batzor- 
deak eta kultur taldeak he- 
rriko toki-izenen inguruko 
lehiaketatxo bat antolatu

hurrengo
orrialdean segitzen du
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Lam  ilusioarekin
benduaren 
8an, Are- 
son Euska- 
raren Egu- 
na ospatu 
zen, azke- 

neko lau urteetan bezala. 
Neguko jaia da eta ohitura 
bat bihurtu da auzo guz- 
tien artean.

Guraso Elkarteko ki- 
deek antolatzen dute eta 
egun honetan beste zen- 
bait auzo lagundu dute 
egun polit hau aurrera ate- 
ratzen. Egitaraua: herrian 
dauden trikitilariak aritu 
ziren. Herrikoemakumeek 
talo bikain bat egin zuten. 
Herriko pilotariek ezin 
izan zuten jokatu eguraldi 
txarraeginzuelako. Eguer- 
dian, herri bazkaria eta 
denak bapo-bapo gelditu 
ondoren, Trikitilarien fi- 
nala. Hemen kanpoko- 
bikote batzuk parte hartu 
ZLiten. Eta arra tsa ldea 
bukatzeko, soinua, dan- 
tzan gustora aritzeko.

Egitaraua egiterakoan 
antolatzaileek ez zuten 
denbora gehiegi galdu, di-

rua ere ez, bere asmoa ez 
zelako gauza asko ekar- 
tzea, herriko jendeak parte 
hartzea baizik. Parte har- 
tzea eta giro polit bat sor- 
tzea, gainera. Baina diru 
gehiegi ez zuten gastatu, 
ez dutelako, eta jendearen 
laguntzarekin askotan ge- 
hiago egiten da. Ezin dugu 
ahaztu inork ez diela diru 
laguntzarik eman.

Eta jendeak parte hartu 
zuen, eta nola gainera. 
Egun honetan ekuiluko 
lanak ahal izan zutenean 
egin ziren. Denak baitzu- 
ten umeren bat eskolan, 
edo pilota ikasten, edo tfi- 
kitixa jotzen edo dantza 
ikasten... Egun honetan, 
Guraso Elkarteak bildu 
ziien dirua, urtean zehar 
antolatzen dituzten ikas- 
taroetako edo ekitaldieta- 
rako da.

Denek egin zuten lana 
beren muttiko edo neska- 
toengatik eta gainera giro 
euskaldun batean haztea 
nahi dutelako, herriko tal- 
deak aurrera atera nahi di- 
tuztelako.

Hau da egun honetako 
helburua, jendea elkartzea 
eta mutiko-neskatoen lana 
ikustea, hauek ilusioare- 
kin jarraitu dezaten.

Baina Guraso elkarteak 
bazituen zenbait ekitaldi 
gehiago prestatuta Egube- 
rrietarako. Abenduaren 
27an, adibidez, ume guz- 
tiak hartuta, eta zenbait 
gazte eta emakumerekin 
Bilbora joan ziren. Han, 
urtero bezala, Pin Parkea 
bistatu behar zuten eta 
egun bikain bat pasa le- 
hengo aiditan bezala. Egun 
honetan, umeak Parkean 
dauden tramankulo guzti- 
tan ibiitzen dira eta han 
dauden jokuetan parte har- 
tzen dute. Baina horrelako 
saitsan ibiltzeko, umeak 
festetan boletoak saltzen 
dituzte, eta gero zozketa 
bat egiten da.

Honez gain, orain saski 
eder bat prestatu dute gu- 
rasoek herriko eta Leitzako 
zenbait denden laguntza- 
rekin.

Hau dena, esan dudan 
bezala, herriko jendearen

iaguntzarekinegiten dute. 
Ez da lan makaia, horrega- 
tik, guraso hauek egiten 
dutena, beraiek jartzen 
duten arreta eta iiusioa 
zoriondu egin behar ditut 
ematen dizkidazuen lerro 
hauetan.Gaineraezindugu 
ahaztu eskolaren eztabai- 
detan ibiii direnean noiako 
gogoa erakutsi duten he- 
rriko eskola aurrera atera- 
tzeko eta beraien umeek 
hoberena eduki dezaten.

Eta hau dena Areson, 
ez nuke ahaztu nahi Uda- 
letxeak Euskararen Egu- 
narekin eduki zuen jarrera 
azkeneko Pienoan, esanez 
beraiek ez zekitela egun 
hori egiten zenik. Herria 
aurrera ateratzeko denak 
batera tiratu behar dugu 
sokatik eta soka berdine- 
tik . Z orionak  G uraso 
Elkarteko kideei eta be- 
raiekin ibiltzen diren zen- 
bait auzoei.

Urte berri on t t i p i - t t a -  
PAko langile eta irakurie 
guztiei.

Eli Belaunzaran

du. Herriko etxe, baserri, 
mendi, paraje eta erreken 
izenak ongi ezagutzen 
laguntzeko. Horretarako, 
herriko buzoietan mapa 
mutu batzuk banatzen hasi 
gara, norberak bete ditzan. 
Mapan azaltzen den toki 
bakoitzak zenbaki bat du, 
eta zenbaki horri zein izen 
dagokion asmatu beharko 
duzue. Izenen erd iak  
asm atzen d ituztenen  
artean Leitzako maketa bat 
zozketatuko dugu. Erraza

eta atsegina da, eta gainera 
ikasteko modu bat, beraz, 
animo eta parte hartu. Ongi 
atera tzen  bada, beste 
herrietan ere martxan jarri 
dezakegu.

Zure izen-abizen 
euskaldunak 
euskal grañaz!

Nahi izanez gero, zure 
izen edo abizen 
euskaldunaren erdarazko 
grafia aldatzeko aukera 
badaukazu, bere jatorrizko

itxura berreskuratuz.
Horretarako zenbait tra- 

mite egin beharko dituzu 
eta zure herriko euskara 
zerbitzuan informazioaeta 
laguntza edukiko duzu. 
(610636 edo 510310 
telefonotaradei dezakezu).

Euskaratu zure 
izen-abizenak

“R odrigetz” , “Belaz- 
ketz”, “Billaberde” idatzi- 
ta ikusteak harridura sortu- 
ko liguke. Zergatik jotzen

ditugu normaltzat orduan 
“Cestau”, “Apecechea” , 
“Goicoechea” edo “Sara- 
legui”? Zergatik abizen 
euskaldunak erdarazko 
grafiaz?

Gure izen-deiturak gure 
aurrekoek utzi diguten on- 
darea dira, euskal ondarea, 
eta askotan, gainera, eus- 
kararen lekukotasun apar- 
ta bilakatzen dira. Zori- 
txarrez euskal abizenak 
erdal grafiaz ikusten ohitu 
gara, deform azio  hau 
erabat arrunt bilakatu arte.
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B it x ik e r ia k
' PASMATU: Zauria gaiztatu, zornea edo edo materiala 

dariolajarri.
' PEATU: Ziria sartu. “Eztigugaizkipeatu”.
' PERAKA: 1.- Ardiei arkera daudenean, ume egi-

teko gelditu ez daitezen, jartzen zaien 
oihala.

2.- Mespretxuzko kalifikatiboa. “oripe- 
rakai”.

' PERDESKA: Balantzaka.
' PIKOR: 1.- Larruazaleko erupzioa.

2.- Hazi, ale.
' PINPIRINDU: Dotorejarri, apaindu,...
' PIPITTU: Pipiek edo zerenek zulatu.
• POTE: Gezur. “origezurtie!gaur ere pote earra sartu nahi 

ziun”.
' PURRUSKATU: Txikitu, desegin.
' SAESTU: Aide batera begira jarri.
• SANGATU: Sangeria egin, azinderi odola atera.
' SARPIDE: Etxe bateko biztanleekin konfidantza, iagunta- 

suna izan.
• SASOBE: 1.- Gaztetasun eta indarra, egoera fi-

siko ona.
2.- Urteko garai edo denboraldia. “Urte 
sasobe”.

> SATOL: Xaguak harrapatzeko zepoa edo tranpa.
• SATOR-LUR: Satorrak bere zulotik kanporatzen duen lur 

pila.
• SAUNKATU: Saunka egin.
> SERAIL: Ongi osatua.
• SESIOILLE: Beti okasioan edo okasio prestatzen ari dena.
• SISTU: 1.- Gurdia kargatu ondoren, meta egin

ondoren, zintzilik geratzen diren belar- 
izpiak, istor-zoztorrak kentzea, bidean

galdu ez daitezen.
2.- Mukiak kendu.

' SUANGILL: Anfibioa.
■ SUPAKI: Lurreko su, beheko su.
' SUSTRAI: Aztarna.
■ TAKATAKO: Kolpe.
■ TANTAR: Muker. “Ze tantarra dauken aurorreki".
■ TARTAR: Asko hitzegiten duena.
' TEKO: Zapore desatsegina.
' TENKOR: Tantar, muker.
■ TENTU: Tema, itsukeria, seta.
■ TETELDU: Zozotu.
■ TIRAKILLON: Etxean egindako ukendua..
■ TOLORTA: Arraultz ustela.
■TORTIKETU: 1.-Zikindu.

2.- Sagar-pipittak, intxaur-pipittak jate- 
agatik gaizkitzea, gaixotzea.

■ TORTOKA: Zuhaitzaren enborrean mordoka ateratzen 
diren adarskak.

■ TORTOLLO: Pertsona zozoa.
■ TRAKATS: Lan azkarra. “Ori trakatsa darabiikiei”.
' TRAILLU: Pertsona alaia, gaizpentsurik gabea.
■ TRAKESTU: 1.- Torpetu, ezin fisikoa izan. “Gure

attuna oso trakestu de, urte asko bai- 
titto”.
2. - Nazkagarria, aspergarriajarri. “Eda- 
ten dunen, dena trakesten da".
3. - Umore txartu. “gure aurre trakestu 
de, toalek baitau”.

• TRAZA: Azindentzat otea txikitzeko tresna.



T Hiruhiiabeteko
xokoa

Orain dela ehun urte Goizuetan 
gertatutako hilketa bat
X alba Indako etxea

Eguneroko bizitza ger- 
takari arruntekin osatzen da 
batez ere, baina tarteka egu- 
nerokotasuna hausten duen 
zoritxarren bat ere gerta- 
tzen da. Horrelako zerbait 
jazo zen I902.eko apirila- 
ren Ibkogauean.

Hurrengo goizean lainoa 
oraindik altxatzekoa zela 
herri tar batek gorpu bat iku- 
si zuen lurrean, ukitu zuen 
zer gertatzen zitzaion ikus- 
teko eta eskuak odolez zi- 
kindu zitzaizkion. Ikarale-

pazurretik beheiti sartu zi- 
tzaion eta garraisika hasi 
zen. Jendea hurbildu zen 
eta haietako batek lurrean 
zegoenaren irribarre oke- 
rra ezagutu zuen: Francis- 
co Iribarren zen, 21 urteko 
hernaniarra.

Jendea ustezko 
hiltzailearen bila

Segituan han bildu- 
takoak Escudero abizene- 
ko bat jo  zuten errudun- 
tzat. Hau 28 urteko iruin- 
darra zen eta hildakoaren 
lagun mina omen zen. Goi- 
zuetatik Errenterira ura era-

mateko lanetan elkarrekin 
ari ziren.

Hilotzaren inguruan bil- 
dutako jendea ustezko hil- 
tzailea apopilo zegoen etxe- 
ra joan zen eta nahiz eta 
atea ukabilkadaka ia bota 
ez zen inor atera. Beraz hil- 
tzailea ihes egina izango 
zen. Jendearen amorrua 
gero eta handiagoa zen eta 
herri guztia arakatzen hasi 
ziren, tabernak, Untza, 
Gutiberrogi eta Irilasko 
meategiak, etabar, baina 
inondik azaltzen ez Escu- 
dero.

Guardia Zibilak, azka-

rrak izaki kontu hauetan, 
apopi 10 zegoen etxeko atea 
bota eta seko lo harrapatu 
zuten hernaniarraren hil- 
tzailea. Herriko gartzelan 
honela aitortu zuen;

“Biok elkarrekin bizi gi- 
nen. Ongi moldatzen ginen. 
Ez genuen sekula sesiorik 
izan. Bera ixila zen. Ni ez, 
baina berarekin bai. 16an, 
goizean, eztabaidan aritu 
ginen huskeria batengatik. 
Ez geunden mozkorrak. Ni 
oso lasai nengoen, bera ez, 
bera oso urduri zegoen. Ea 
zerzuen galdetu nion. Nire 
arazotan sartzeko erantzun 
zidan. Gero ez nuela uler- 
tuko esan zidan, andre- 
gaiak utzi zuela. Nik ga- 
rrantzirikez emateko eran- 
tzun nion, berotzeko beste 
kabi bat harrapatuko zue- 
la. Orduan siitan jarri zen. 
Ez nuen inoiz horrela iku- 
si. Eztabaidan aritu ginen 
eta ez zitzaigun askofalta  
itsasteko. Egunez ez ginen 
ikusi. Gaua heldu zen eta 
nik zer modiiz zegoen gal- 
detu nion. Berak goizekoa 
esan zidan berriro, iraindii 
eta labanaz mehatxatu nin- 
duen. Hori ez nion onartu. 
Alkandoratik labana atera 
eta edozertarako prestnen- 
goela adierazi nion. Hau 
esan nuenean gainera jau- 
si zitzaidan labana eskuan 
zuela. Zorte txarra izan 
zuen, bere bularra nire 
bularraren gainera erori 
zen... Bertan hil zen. Nire 
labana gorputzetik atera 
nion eta alde egin nuen. 
Han gelditzeak ez zuen zen - 
tzurik. Etaeznuenparterik 
eman ez zueiako erreme- 
diorik, ez sendagileak ez 
apaitzak etzuten piztuko 
botikekin edo errezoekin. 
Beraz, lotara joatea era- 
baki nuen. Zera esan nion 
nere buruari: Biharharra- 
patuko dute gorpua eta hil- 
tzaiiea... eta ezer ez da ai- 
datuko”.



HERRIZ HE
MALERREKA

Onddoaren kofrade berriak 
izendatu zituzten Elgorriagan
Interpretazio Zentrua zabaldu nahi da errota zaharrean

TTIPI-TTAPA

Yolanda Barcina, Na- 
farroako Gobernuko 
Ingurugiro saileko kon- 
tseilaria, Juan Luis Iri- 
garai, Osasuna futbol 
taldeko lehendakaria, 
Koteto Ezkurra erre- 
montelaria, Pedro Osi- 
naga aktorea eta Elgo- 
rriagako Francisco Mar- 
tin eta M“Teresa Ibarra 
arotxak dira Nafairoako 
Onddo eta Perretx ikoen 
Kofradiako Ohorezko 
kide berriak.

Eraberean, kofradia- 
ko kide izandako Sal- 
vador Arotzarena eta 
Juan Mariezkurrenaren

O n d d o a re n  K o fra d ia k o  o h o re zk o  k id e  b e rriak A rgazkia : O N D IKO L

N a fa rro a k o
O n d d o a ri
e s k a in ita k o
m o n u m e n to
b erria
E ig o rria g a n

oroiinenez meza izan 
zuten eta hauen leku- 
koa, kide bezala, be- 
raien alargun eta seme- 
alabei pasa zien Jose 
Miguel Galarregi, Ko-

fradiako lehendakariaeta 
Elgorriagako alkateak.

Bertzalde.herri ingii- 
rutik oinez, bizikletaz, 
nahiz zaldiz egiteko mo- 
duko ibilbidea ere za- 
baldu zuten, Onddo Bi-

dea izenarekin eta ber- 
tan kokatu dute Nafa- 
rroako onddoari eskai- 
nitako moiuimentu be- 
rria. Azkenik, ISOharitz 
plantaaldatuzituzten in- 
guru hoietan.

Orain, Nafarroako 
onddo eta perretxikoa- 
ren interpretazio zentru 
bat zabaldu  nahi da 
Elgorriagako errota za- 
harrean eta ikastaro ez- 
berdinak egin.

Iturengo Kultur Egunetako 
zozketaren bigarren sariduna ez 
da oraindik agertu
Zarea Jose Antonio Altxuk eskuratu zuen

IBAN ISASI

Errege bezperan 
egin zen Kultur Egu- 
nen bamean antolatu- 
tako zozketa. Afariaren 
ondotik eta Kristianen 
akordeoi soinuen arte- 
an tarte bat eginda, soi- 
nulariak berak atera zi- 
tu en  z e n b a k ia k . 
Sarituak honako hauek 
dira: Zare bat 2.710 
zenbakiari (Altxunea 
erretegian saldua). 
Afaria Altxunea erre-

tegian 2.656 (Javier 
B e re a u k  s a ld u a ) .  
Lehenengo sariaren ja- 
bea gau berean atera 
zen , Jose  A n ton io  
A ltxu , hain zuzen. 
Bigarren sariaren ira- 
bazlea berriz, oraindi k 
ez da agertu. Beraz, 
txartelaren jabeak hi- 
labeteko epea dauka 
Kultur hilabeteko an- 
tolatzaileetako bati ai- 
legarazteko, bertzenaz, 
iñauterietan eginen bai- 
ta zozketa berria.

Futbito taldea
Taldea osatu dute 

Iturengo gazte batzuk, 
inguruko zenbait he- 
rrietan antolatu den fut- 
bito txapelketan parte 
hartzeko. Nafarroako 
Federazioak eramanen 
ditu araudiari buruzko 
xehetasun guztiak.

Bertzalde, aipatu 
Isidro Bazterrikak be- 
iT i z  ere saria eskuratu 
duela zerriei buruzko 
lehiaketa famatu bate- 
an. Zorionak!

'Loihak' musika taldea 
sortu da Zubietan
Arrakasta izan du eskualdean

A in h o a  m u t u b e r r i a

G aurgero mundu 
guztiak  jak in en  du 
Zubietan musika talde 
elegante bat sortu dela. 
Bere izena Loihak da. 
Pixkanaka-pixkanaka, 
ahal zuten lekuan en- 
tsaiatzen hasi ziren eta 
begira orain, kontzer- 
tuak eta dena egiten di- 
tuzte. Gaur egun musi- 
ka mota azkarki dago, 
gustoak bezain hain- 
beste. Beraz, baten ba- 
tek gustokoa ez baldin 
badu ere, bihotza poz- 
ten zaio gure herriko

mutilek egiten duten 
musikaentzunez. Bi al- 
diz publikoan jo dute 
eta hurrengo saioa San 
Anton egunean eginen 
dute (urtarrilaren 17an), 
beste talde batzuekin ba- 
tera. Aspalditik ez zen 
izan hainbeste jai gure 
herri honetan. Ikusten 
dugu ikusten, edozein 
aitzaki ongi datorkigu- 
la parranda egiteko. 
Beharrik! Hau gutxi 
izangobalitz bezala,ge- 
ro iñautikdatoz. Urteak 
hasi besterik ez du egin 
eta iñauteriak gainean 
dauzkagu.

07.1.1 A m 1 0 7  o k l •  4 0



ERRIZ HERRI
GOIZUETA

Datu kezkagarriak eman ditu 
azken udal erroldak
M ila b iztan letik  behera jeitsi da herriko populazioa

E s t e b a n  A RO ZENA

1996ko eiTolda edo 
padroiak emandako da- 
tuak onak direnik ezin 
da esan, besteak beste, 
biztanlegoaren jeitsie- 
ra kezkagarria nabar- 
mentzen delako bertan.

Azken urteotan mi- 
la lagunetik gorako ko- 
puruari nolahala eutsi 
bazaio ere, oraingoan 
goitik beherakoa geldi 
ezina izan da, eta 944 
biztanle zituen herriak 
erroldako datu hauek 
bilduzirenean.Haueta- 
tik 5 12 gizonezkoak di- 
ra eta 432 emakumeak.

Herriko Etxean esan 
zigutenez,Goizuetaren- 
tzat kalterako da 1.000 
biztanletatik Jeistea, 
Iruñak ematen dituen la- 
guntza batzuk murriz- 
tea baitakar horrek. 
Herrian bertan ere na-

Bertso-paper lehiaketako sariak
Eguberrietako oporrak hartu aurretik Bertso-paperen lehiaketa antolatu 
zuten herriko eskolan bertako ikasleentzat. Hirugarrenetik zortzigarren 
maila arteko gehienek parte hartu zuten eta argazkian dauzkazue sariak
eskuratu zituzten idazleak. A rgazkia : M iren Terese

Depuradoraren
lanak

C onstrucciones 
Amenabar-en esku 
gelditu dira herriko de- 
puradoraren obrak, 
Nilsakenpresagipuz- 
koar honen eskaintza 
hautatu baitu aurkez- 
tutako guzien artean. 
Otsailaren lehen egu- 
netan hasi daitezkeen 
lan hauek 80 milioi 
pezetatan eginen di- 
tu.

Faisai ehiza
Basauntz ehizta- 

rien elkarteak herrian 
sekulan egin ez den 
ekintzabati ekinzion 
hilbeltzaren 4an: fai- 
saien e h iza ld ia ri. 
Partaidetza ikaraga- 
rririk ez bazen izan 
ere, antolatzaileak po- 
zik agertzen ziren 
Umore Onan bazkal- 
dutakoan,goizean fai- 
sai kopuru polita ha- 
rrapatzeaz gain, el- 
kartasun giro parega- 
bean igaro baitzuten 
eguna.

barituko dira honen on- 
dorioak, batez ere udal 
hauteskundeak ailega- 
tzen direnean, oraingo 
9 ordezkarien lekuan 7

h au ta tu k o  b a i t i ra  
1999an. Beraz. alkate- 
ak eta sei zinegotzik go- 
bernatuko dute herria. 
Biztanlegoaren Jeitsi-

erarekin batera, herri- 
tanen batez besteko adi- 
naren igoera ere nabar- 
mentzen da. Horrela, 
biztanlegoaren %26a

bakarra da Otik 29 urte 
bitartekoa; %46a 30tik 
60 bitartekoa da; eta az- 
kenik, %28ak 60 urte 
baino gehiago ditu.

ARESO

Balinezko eskopetekin 
faroletan kalteak egin dituzte
Udaletxeak bandoa plazaratu du honen berri emanez

JUANA SAIZAR

Herriko gaztetxoak 
balinezko eskopetare- 
kin ibiltzen direla eta. 
herriko faroletan kalte 
ugari sortu dituztela iku- 
si du Udalak. Denbora 
gutxi barru lau aldiz 
konpondu behar izan di- 
ra eta gastu dexente su- 
posatu du herriarentzat. 
Beraz, hemendik au-

rrera, bere haurrak he- 
rrian kalteak sortzen ba- 
dituzte gurasoak izan- 
gb dira arduradunak.

erreklamazioak egitera, 
hurrengorako arazoa 
konpontzeko.

Haurren antzerkia

Erreziboetan
akatsak

Udaletxeko azken 
erreziboetan hainbat 
akats ikusi izan dira, be- 
raz, konturatzen baza- 
rete, lehenbaitlehen 
idazkariarengana Joan

Elizako lanetarako 
dirulaguntza

Elizaren obrako gas- 
tuentzat, kalefakzioa eta 
tximistorratza, alegia,
150.000 pezetako diru- 
laguntza eman du uda- 
lak, azken plenoan har- 
tutako erabakian.

Eguberrietako oporren aun-eko azken klase egu- 
nean eskolako neska-mutikoek antzeslanak es-
kaini zituzten Argazkia : Juana M*

❖  Auzolanetako or-
denantza berria egin du 
udalak. Ikusi eta alega- 
ziorik egin nahi izanez 
gero. hilabeteko epea 
dago.

❖  Errolda edo pa-
droi berriaren arabera 
310 biztanle gaude he- 
rrian, hauetatik 159 gi- 
zonezkoek eta 151 ema- 
kume.
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HERKI/ HERR
LEITZA

Ihauteriak hilbeltzaren 25etik 28ra 
ospatuko dira
Lamnbatean herrian eta astelehen eta asteartean auzoetan ibiliko dira

JO S E B A  AZPIRO Z

Hilaren 25,26,27eta 
28an ihauteriak ospatu- 
ko ditugu. Hau idazte- 
rakoan egitaraua osota- 
ra zehaztekoa badago 
ere,ekitaldi batzuen be- 
rri emateko moduan 
gaude. Ohitura den be- 
zala, larunbatean henian 
eginen da eskea eta as- 
telehenean, goizeko 
9etan aterako dira es- 
kelariak Gorriztaran. 
Erreka eta Arkiskilera 
eta asteartean, Erasote- 
ra. Bueltarakoan eske- 
lariak Aurreran bazkal- 
duko dute. Astelehen 
arratsaldez parke mu- 
gikorra izanen da fron- 
toian umeentzat eta as- 
tearean eskolako ume- 
ek atsoguretuta joanen 
dira kalejiran plazara 
Incansahles txaranga- 
rekin. Ondoren txoko- 
la tea  em anen za ie . 
Egunero Incansahles 
txaranga arituko da eta 
igandetik asteartera mu- 
sika izanen da plazan 
iluntzean.

Bestalde, IKA eus- 
kaltegikoak, astelehe- 
nean urtero egiten zi- 
tuzten bertso saioa eta

Euskaraokea Leitzan
ETBko Euskaraoke programakoek Leitzan grabatutako saioak auiTeko as- 
tean zehar ikusteko aukera izan dugu. Ez dute ez “martxa” makala gure 
gaztetxoek A rgazkia : JO SE BA

nen beni zuzenean ema- 
teko asmoz, espetxeko 
zuzendariari bilera es- 
katu diote, baita Oska- 
rrekin hitz egiteko bai- 
mena ere.
Zinema

Datorren ostiralean 
eta igandean “Pena de 
miierte ” eta igande arra- 
tsaldean “En hiisca del 
valle encantado" peli- 
kulak ikusi ahal izanen 
dira zineman.

afaria ez dituzte anto- 
latuko. Gero eta jende 
gutxiagok parte hartzen 
zuela eta, beste propo- 
samen batekin datozki- 
gu: Leitzarren arteko 
kanta saioa antolatzea 
zineman. Ekitaldia au- 
rrera ateratzea denon es- 
ku dago. Parte hartze- 
ko euskaltegiko irakas- 
leei izena eman behar 
zaie hilaren 20a baino 
lehen.

Iruñeko espetxera 
eskaria

Udalak Iruñeko es- 
petxeko zuzendariari eta 
espetxe-zaintzako epai- 
leari,OskarAstibiari hi- 
rugarren graduari da- 
gozkion bizi baldintza 
lehenbailehen ezar die- 
zazkion eskatu die. Ja- 
kinen duzuenez, Oskar 
bigarren graduan dago, 
hau da Iruñako espe- 
txean preso. Akordio ho-

{̂ OasCo
Dantza
ikastaroa
Aurreko larunbate- 
an. Aurrerak antola- 
tutako dantza ikas- 
taroa hasi zen. Larun- 
batero eskolako gim- 
nasioan,6etatik 8eta- 
ra izanen diren saio- 
etan salsa,merengue, 
chachacha, swing, 
rock&roll... dantza 
ikasteko aukera iza- 
nen da. Hileroko ma- 
trikula 2.000 pezeta 
da eta ekaina arte ari- 
tzeko asmoa dute.

600.000 pezeta
erabil iko dira Leitza- 
Larraunaldean beira 
kontenedoreak eros- 
teko. Kopuru horre- 
tatik 420.000 pezeta 
Leku Administrazio 
Departamenduak or- 
dainduko ditu.

Alde Zaharreko
gas-sareaz aprobe- 
tx a tze n  d ire n a k
15.000 pezetako  
kontribuzio berezia 
ordaindu behar dute 
(gainontzeko herri- 
tarrek ere kopuru hau 
ordaindu zu ten). 
Udala ari da obra egi- 
ten, bere langileetaz 
eta INEMen bitartez 
kontratatutako beste 
himetaz baliatuz (ga- 
saren tuboak jarri 
ezik).

INTZAko
i^ATU A

ttipi-ttapa

6 .3 0 0  ian^tidedcat
2 2 .0 0 0  ina/iunie

Qure soinu atseginez gozatu 
zure elkarteetako 
ospakizunetan ezkontza, 
sagardotegi, jaunartze eta 
herriko jaietan

PANDEROA-TRIKITRIXA 
BAJUA-G ITARRA

Deltu eta hartu gure aukera
©948-637907 (Lesaka) 
0  943-493007 (Oiartzun)

6A ZTELU ITU R6INTZA
KALEFAKZIOA

Elgoien 32
Tfnoa:5l 00 86 • LEITZA

Betiko platerrez gain, bereziak 
ere eskaintzen dizkizugu. 

Eta ezkontzea pentatu baduzu, 
harrituko zaitugu!

I Tel.5IOI25*Faxa:6l0965 
1 LEITZAko gaina



IZ H E
BAZTAN

Herrietako alkateak aukeratzeko bozketak 
errekista guti izan zuen oraingoan ere
Erratzu eta A rizkunen em an zituzten bozak, gainerakoetan alkategai bakarra

J o s E B A  IG A RA B ID E

egon zen bozketa eta le-

Alm andoz I  Amaiur
Eguberri aitzineko

igandean aukeratu be- 
har ziren Baztango ha- 
mabortz herrietan,bi ur- 
teotan alkate izanen di- 
renak eta ez zuen erre- 
kista haundirik izan boz- 
keta honek.

Arizkun eta Erratzun 
bakarrik eman zuten be- 
raien iritzia, bi lagun 
aurkeztu baitziren alka- 
teizateko animoarekin. 
Arizkunen 101 boza 
eman ziren. horietatik 
84, Juan Jose Garbalena 
alkate berriarentzat. 
Erratzun berdinduagoa

n
jLanerako ez gaitua^ 
:57 urte (l.urtea)
’ Ura ekartzea Sastratik 
’ Frontoia moldatu, ura 

sartzen baita.
’ Argiak eta herriaren 

sarrera moldatu. 
(espaloiak,etab...)

Bernardo Amiano |
CSIko langilea 

M4 urte (S.urtea)
’ Erdiko-bidea asfaltatu 
’ A rtiko bidean zubia

egin.
Piszina egitea ere 
burutan dauka.

Elizondo
hendik alkate zen Juan 
Luis Karrikaburuk 61 
boza hartu zituen bitar- 
tean. Xabier Ospitalek 
57 lortu zituen.

Z ortzi h e rrie tan , 
orain arteko alkateek se- 
gituko dute, ez baitzen 
bertze inor presentatu 
eta hauetatik hirutan 
(Gartzain, Arraioz eta 
Oronoz),hirugarren al- 
dia izanen dute alkate 
berarekin. Aniz eta El- 
beten alkate berriak 
(Marcelino Rementegi 
etaJose M‘''Jauregi)boz- 
keta egin gabe aukera- 
tu zituzten.

Almandoz, Ziga eta 
Elizondon, ordea, ez zen 
inor aurkeztu lehen 
deialdian eta Eguberri 
eta Urteberri egunetan 
aukeratu zituzten 1997- 
98rako alkateak.

Ondoko koadroetan 
ageri dira herrietako al- 
kateen argazkiak eta da- 
tuak (adina, lanbidea, 
zenbagarren urtez alka- 
te), baitadatozen bi ur- 
tetarako dituzten asmo 
nagusiak.

■ Antonio Aldako
’ Aurrejubilatua 
53 urte (1 .urtea)
• Kargodunekin batera 
zehaztu behar badu 
ere, herriendako auto- 
nomia gehiago nahi 
dute eta hasitako 
zenbait proiektu akitu.

iJ.Luis Karrikaburup
jiZurgina H
;44urte(l.urtea)* i
• Iñarbiien argiak.
• Gorostapolon argiak 

eta saneamendua.
• Zenbait pista moldatu 
■ Azkaraten ur-depositoa 
' Orain 2-3 urte alkale izan zen

Oronoz Arizkun

Florentino Goñi
CSIko langilea 
44 urte (5,urtea)
’ Frontoia moldatu.
’ Hamabi urte arteko 

haurrendako eskola 
egin herriaren iur 
eremu batean.

IJuanJ. Garbalena |
Jubilatua 
61 urte (l.urtea)
«Oraindik ez dut ja
pentsatu».

Fermin Barazabal
CSIko langilea 
48 urte (S.urtea)
’ Baserrietako bide 

batzuk zementoare- 
kin estali.

’ Frontoian argi haundi- 
agoak paratu eta 
pintatu.

Anizn
P a rc e lln o  Rementegi|
JAurrejubilatua ^  
54 urte (l.urtea)*
• Eliza moldatu eta - 

pintatu,
• (Jrak hondatutako 

bideak zementua 
eman.

■ Orain 6-7 urte alkate izan zen

jJoxeAnt- Bergara j
jCSIko langilea 
i47 urte (5.urtea)
’ Eliza moldatu.
’ Karrikak zolaberritu.
’ Kanposantua haunditu 

eta moldatu.
’ Saihesbidea ere egin 

behar da.

Jose M- Jauregi
Garraiolaria 
48 urte. (1. urtea)
’ Argiak eta karrikak 

zolaberritzea.
’ Eskola eta frontoiaren 

moldaketa.
’ Kanposantua moldatu.

fBautista Arretxea
jNekazaria 
148 urte (5. urtea)
’ Herriko saneamendua 

eta argiak akitu.
’ Mendietako pistak 

zementoz eman.
’ Iturriak konpondu.

IMaribel San Jose
Etxekoandrea 
!48 urte (2. urtea)
’ Plaza konpontzea eta 

mediku kontsulta egin 
’ Hirurteko Plangintzan 

hainbat eskari eginak 
daude: saneamendua, 
konponketak...

Pedro M- Oskariz
jBaztan Panifikadoran i 
|37 urte (3. urtea)

’ Herriko eskola 
. konpondu eta zenbait 

gela egin (aretoa, 
biltegia...).

’ Bide batzuk egitea 
(Hirurteko Plana).

Berroeta

IJesus M- Gamio
CSIko langilea 
40 urte (3,urtea)
’ Saneamendu 

proiektua aitzinera 
ateri.

’ Kanposanturako bidea 
moldatu.

Ziga
Celestino Elizalde
Baserriko Lanak 
42 urte (l.urtea)

’ «Oraindik ez dut 
deus ere pentsatu».

TTIPI TXARTELA
Saltzaileak behar dira

TTIPI TXARTELA saltzeko. Baldintza  
ekonom iko interesgarriak. 
Interesatuak euskalduna izan  
b eh a r du eta bere kontura lan 
egiteko k a p a z id a d e a .
D e itu ... 631188
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HERRIZ HERRI
BAZTAN

Aurtengo iñauteak martxan 
dagoeneko
A niz eta Berroetako gazteek elkarrekin  ospatu dituzte

Pablo MENDIBURU

Gan den ortziralean, 
Anizko elkartean egin- 
dako bazkariarekin ha- 
siera eman zioten iñau- 
teei aniztar eta berroe- 
tarrek. Bazkalondoan 
Anizen etxez etxe ibili 
ziren eta puxkekin afa- 
ria eta biharamoneko 
gosaria egin zuten. 
Larunbatean Berroetan 
ibili ziren, gosaldu on- 
dotiketxezetxe ibilieta 
akitzeko, afarie eta soi- 
nue izan zutelarik Gure 
Ametsa elkartean.

Berroetako eskola
Herriko umeen gu- 

rasoek bilera izan zuten 
eskola berriz martxan 
paratzeko asmoz. 11 
haur daude eta hauen 
gurasoek sinadurak ja- 
sozituzten. Iruñetikbi- 
dali behar duten eran- 
tzunaren zain daude.

❖  Urak Berroetako 
Marieri bidea eraman

Lau bildots umatu ditu ardi batek Alm andozen
Almandozko Mendiola auzoko Etxotoa baserriko ardi honek lau bildots 
erditu ditu umaldi berean. Rafael etaNorberto Agerrek zaintzen duten ehun 
ardiko artaldean eta ingurukoetan ere, seguraski, lehen aldia da honelako 
umaldi bat suertatzen dela. “Hirukiak eta honela hai, baina zuzenean aha- 
reakestalita, naturalki, laukiaksortu diren lehen aldiada ” diote Etxotoakoek.

zuen oso-osorik.
❖  Berroetako bes- 

tak komisio batek pres- 
tatuko ditu. Almando- 
zen berriz, Fran Sarra-

tea, Juan Carlos Erlot, 
Koxki Mitxeo eta Maite 
Oskoz hautatu dituzte 
iñaute eta besta batzor- 
detarako.

❖  Almandoztarrek
urtero Auñamendin egi- 
ten duten bazkaria pa- 
sa den igandean egin zu- 
ten, giro bikainarekin.

{FOasliD
Kintoko larreak
Nafarroako Gober- 
nuak 4.713.387 pe- 
zetako taloia eman 
zien Baztan eta Erro- 
ko alkateei Kintoko 
larreetan bazkatzea 
u z teag a tik . Egia 
erran, Iparraldeko 
abeltzainak dira di- 
rua ordaintzen dute- 
nak N a fa rro a k o  
Gobernuaren bidez. 
Nafarroako 
Txirrindulari 
Itzulia
Ekainaren 3tik 8ra 
burutuko da 36. edi- 
zioa eta etapa bat 
Elizondon bukatuko 
da. 750.000 pezeta- 
ko d iru la g u n tz a  
eman du horretarako 
Balleko Etxeak. 
Arraiozko 
saihesbidearen 
proiektua egiteko 
264,9 milioi pezeta- 
ko gastua onartu du 
Nafarroako Gober- 
nuko Herrilan, Ga- 
rraio eta Komunika- 
bide sailak. 230 mi- 
I ioi aurten ordaindu- 
ko dira eta gainera- 
ko 34,9 milioi dato- 
rren urtean.

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA
KIRO L TR O FE O A K

Tfnoa: 580 445 - ELIZONDO

^ A ^ K A J T Z
\  fontaneria 

Ç jA J  oalefaooion

Errtpresa colaboradora de

O - ‘"■™

Era guzietako instalazioak: 
Etxekoak, industrialak...

Santiago 55 • Tfnoa: 581171 • ELIZONDO

BffZTHN
U SM ESM

Ehorzketa Zerbihuak • Hilkutxen 
Erakusketa eta Salmenta • T rasladoak 
Jaime Umitia 53 • ELIZONDO 
Tfnoak: 580373 '(908) 776176

CBeatriz
Lurrindegia eta apaindegia
®  '580'283 • Sontiago '53 •  ELIZOÑDO

Z o r io n a k  e t o  U r t e  B e r r i  O n  

O por-k i^, ittO f^ ia£ o  £ f^ m a £  e ta  p m ^ m & a £

mNsi Z A T O Z  E T A  I K U S I
Santiago 88, Tfnoa: 580939

ELIZONDO

INAUTERIKOTELAK:
Ydase eta kolore guztietakoak

ESKULANETARAKO MATERIALA:
Klase guzitako materialak

TENPORADAKO ARROPA ETA 
TELETAN MERKEALDIAK

H R L H
2LRD0TEGIS
Ardoak • likorrak 

freskagarriak
Santiago 56 • ELIZONDO

® 453266 (etxekoa)® 452473 (bodega)

JATETXEA
Tfnoa: 580101 

Santiago 1 
ELIZONDO
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HERRIZ HE
ZUGARRAMURDI

Maestruen Etxea Akelarre elkarteari 
utzi dio Herriko Etxeak
A parkalekuan ere bertze lokal bat eginen da

M a r g a r i eta  K o r o

Azken urte hauetan 
e ra b il tz e n  ez den 
M ae s tru e n  E tx e a , 
Akelarre elkarteari utzi 
dio Herriko Etxeak, be- 
re beharrentzat. Orain 
arte talde hunek ez zeu- 
kan toki propiorik bere 
bilerak eta ekintzak egi- 
teko, bilerak udaletxe- 
an edo ostatutan egiten 
zituen. Ikastaroak, be- 
rriz, ospital zaharrean 
antolatzen ziren.

Gai huni buruz ere, 
eta aintzina begira, 
Herriko Etxeak bertze 
akordio hau hartu du: 
aparkalekuko eremua- 
ri 224 m’ ekendu lokal 
bat egiteko, herrian an- 
tolatzen diren ekintze- 
tarako toki egoki bat iza- 
teko. Alde batetik bil- 
tegi bezala erabiliko da 
(zikiro eta gaupasako 
tresnak direla eta), eta 
bertzetik edozein sola- 
saldi, antzerki edo ha-

A zk en  u rte e ta n  e ra b iltze n  ez  zen  M a e s tru e n  e tx e  za h a rra k  iza n e n  du  
n o rk  e ra b ili h e m e n d ik  a itz in a : A k e la rre  e lk a rte a ri, b ile ra k  eta
e k ita ld la k  e g ite k o  u tzi d io  H errik o  E tx ea k A r t x ib o k o a

lakoetarako prestatua, Telebistako “Eiiskarc
komunak eta dutxak ^tY/” programakoekal-
barne.

Euskaraokea
Zunumurruek diote 

udaberri aldera Euskal

de honetara etorriko 
zaizkigula. Sara, Ain- 
hoa, Urdazubi eta Zuga- 
rramurdiko umeak he- 
rri batean bilduz graba-

zio bat eginen omen da. 
Haurrak, portzikaso ere 
hasi zaitezte kantuak 
entsaiatzen eta zintzu- 
rrak zaintzen... halaez 
bada ere, musikak bi- 
zitza alaitzen du.

Atxuriatik 
Larrunerat ipuin 
lehiaketan 
urdazubiarra eta 
zugarramurdiarra 
sarituak

BertzaIde,Atxuriatik 
Larrunerat ipuin lehia- 
ketan aipamen berezia 
jaso dute Zugarramurdi 
eta Urdazubiko bi idaz- 
le gaztetxoren idazla- 
nek. Xabier Etxeberria 
Bengoetxea urdazubia- 
rraren ‘Arrano Beltza 
eta Txuriak’ ipuinak 
epaimahaiaren aipame- 
na Jaso zuen A mailan 
(9 urte artekoak).

Make Anziart Ca- 
mino zugarramurdia- 
rraren ‘Bi gizon liase- 
rre’ ipuinak ere aipa- 
menajaso zuen B mai- 
lan (10 eta 11 urteko- 
ak).

Lehiaketaren epai- 
mahaia osatzen, ber- 
tzeak bertze, Koldo 
Ameztoi ipuin konda- 
laria zegoen.

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

i DlSINFlCaONlS

® 63 01 55
BERA

lAm iiiii
M a rfin  Lizasoain A d ansa

BODEGAS ERRASTl, S.L.
(Bailur

Za ldub ia  Poligonoa •  ®  5 8 0 5 6 2
IR U R ITA - B A Z T A N

A r a b a r  E r r io x a k o  a r d o a k
G e t a r ia k o  t x a k o l in a

Zonarako banatzailea
TXOPORRO Ardoak

M. Azpilkueta, 6 • ELIZONDO 

(D 58 02 78

Sukalde eta 
Bainu Mobleak

haita.tza.i^e^ 
bam&ndaa

mi\
SIKALOLRAXO hUSUAX

^ y ' a t e / , x ' e a

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

muneca
de TVapo

I R U N

Luis Mariano, 35 
Tel.: (943) 62 52 55
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ERRIZ HE
SARA

Elbarrungo hilerriaren zabaltzea eta 
zonbait diruiaguntza on hartu ziren
Kontseiluak honela erabaki zuen azken batzarrean

J a c o u e l in e  e ta  M ix e l

Iragan azaroaren  
22an Herriko Etxean 
bildu ziren Kontseiluko 
gizonak Aniotzbehere 
auzapezaren inguruan. 
Karia hortarat aipagai 
izan zituzten gaien ar- 
tean bien aipamen be- 
rezi bat eginen dugu.

Elbarrungo hilerria- 
ren zabaltzea beharrez- 
koa dela erabaki zuten 
lehenik. Ikusiz hilobien 
galdeak ez direla ttiki- 
tzen hilerri berriaren 
haunditzea, erem ua
5.000 metro karratutan 
haundituz. Elbarrungo 
hilerri hau I978an egi- 
na da eta leku gehienak 
hartuak edo geldituak 
izanki, beiTze hainber- 
tze eremuren galdea ba- 
dago. Orain bete behar 
diren urratsak bete be- 
har dira ondoko lurra- 
ren eskuratzeko eta le- 
henbailehen proiektua- 
ren gauzatzeko.

Sarako ihiztarien gorabeherak
Ihiztariek izigarrizko balentria egin dute abendoaren I5ean, hamar basur- 
de hilez Olhain eskualdean. Orain arte 22 hilak dituzte, baita bi basauntz 
ere (hauen ihizia bitarat mugatua da).

Bertzalde,dirulagun- 
tza hauek onhartuak 
izan dira: Les Amis de 
l ’Ecole Piihliejiie era- 
kundearentzat 1.000 li- 
bera, Kultur Hilabetea-

rentzat 3.000 libera eta Atxuriatik
Euskal departamenduari 
buruzko hautetsien el- 
karterako 2.000 libera. 
Orotarat 6.000 libera- 
ren laguntza eman da.

Larrunerat ipuin 
lehiaketa

Zonbait saratar sari- 
tuak izan dira Atxuriatik 
Larrunerat ipuin lehia-

ketan, goi mailako idaz- 
lanak aurkeztu baiti- 
tuzte.

A mailan (9 urte ar- 
te), Maider Mendion- 
deren Atxuria Larun 
ipuinak eta Lia Ivan- 
dekick neskatoaren 
Mendia ipuinak aipa- 
men berezi bana jaso 
dute, Azkaingo Maylis 
Goienagaren Ibilaldi bat 
mendian ipuinak beza- 
laxe. Guztira 126 idaz- 
lan aurkeztu ziren mai- 
la honetan.

Bmailan berriz,(I0- 
11 urtekoak) 86 lan aur- 
keztu ziren eta horien 
artean ere saratarrek ja- 
so dute aipam enik . 
Elorri Larroquet-en 
Lariin  me nd i a  e ta  
Cristelle Ameztoiren 
Oilui hat mendian ipui- 
nek jaso zuten aipame- 
na, bertzeen artean.

Bistan denez, neska- 
mutikoek Mendia gaia- 
ri buruzidatzi beharzu- 
ten lehiaketa huntan.

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

AMAIUR • Tfnoa: 45 30 60

M ENDI
OSTATUA

Santiago 25-@580313 
ELIZO NDO

Zurich A seguruak
• Autoa, etxebizitza, istripu eta bizitza aseguruak 

Lan aholkularitza
• Nomina etaAseguru Sozialak

A ho lku la ritza  fiskala
• Errenta Deklarazioak, IVA...

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

Gestoria
• Ibilgailuen transferentziak.gidaaeko karnetaren 

berritzea eta edozein gisako gestioak

SANTIAGO 15-iTfiimeta Fatç£ 58O8O0 EUmNi î^
■ '■ ■ ■■' ............

Baztanen.. 24 orduko zerbitzua

Eia Iruñean..

LOREDENDA • GARDEN CENTER

ESTHER FUNERARIA
Hilkul.'Lak • H ilauloak • Eskelak • 

Dokumenlazioak 

Beztitzeak.elab...

IRACHETANATORIOA
lrat.ve Monastegia, 60 

T fnoa:2609.‘i4

Telefono mugikorra: 989. 706614 
Errepide Nagusia • Ttnoa: 592200 • NARBARTE 
Jaime Urrutia 39 • Tfnoa: 580668 • ELIZONDO

ERTZILIA
ALBAITARITZA

KONTSULTA

Txakur eta katuendako
O R D U T E G I A

lOelM' lclm eta 4etatik Setara 
Lariiiibatelaii lOetatik lelara

Santiago 30, ®  580627 
Larrialdiak: <d 580762 

ELIZONDO
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ERRIZ HERRI

Simon Ballarena Hualde eta M“ Isabel 
Arozena Etxeberria. Elizondo eta 
Almandozkoa, abenduaren 14an. 
Andoni Irigoien Maritorena eta M“ 
Cristina Urrutia Juanikotena, Ziga 
eta Amaiurkoa, abenduaren 27an. 
Francisco Javier Sanzberro Iturria 
eta Benita Telletxea Perugorria, Etxalar 
eta Berakoa, azaroaren 30ean.

JAIOTZAK
Jon Inda Irigoien. Doneztebekoa.aben- 
duaren 18an.
Fermin Larralde Cordoba, Elizondo- 
koa, abenduaren 2an. 
AitorAlmandozElizalde.Lekarozkoa, 
abenduaren 5ean.
M“ Concepcion Etxeberria Osakar,
Zigakoa, abenduaren 17an.
PelloMari Arretxea Bikondoa. Irurita- 
koa, abenduaren 29an.
Idoia Telletxea Salgado. Elizondokoa, 
urtarrilaren 2an.
Loreila Olaso, Sarakoa, abendoaren 
18an.
Jon Olaizola Otxoteko, Lesakakoa, 
abenduaren 8an.
Ane G u rru txaga  E rrandonea,
Lesakakoa, abenduaren lOean.
Imanol De Rueda Goñi, Lesakakoa, 
uilarrilaren 4ean.
Hodei Unsion Mendigutxia. Berakoa, 
abenduaren 14an.
A inhoa A ltzuguren M itxelena,
Berakoa, abenduaren 19an.

1996an jaiotakoei TOPELIBRETA 
3.000 pezetarekin eta TOPEBABERO 
polit bat oparitzen diegu. Amendako 
"Esl6 creciende" liburua daukagu.

iruñekoI J kutxa
.j «4o Ldi A-'ipA-Ku't;

Pierre Laborde, Sarako Larraburuakoa, 
abendoaren 13an. 64 urte.
Margarita Zamora, Sarako Garbala- 
koa, abendoaren 16an, 53 urte.
Jose Martin Etxeberria. Donezte- 
bekoa. abenduaren 20an. 70 urte. 
Francisco Loiarte Eskudero.Goizue- 
takoa, abenduaren 12an,71 urte. 
Ceferino Alba Loiarte, Goizuetakoa. 
urtarrilaren 5ean. 85 urte.
Catalina Astibia Larrea, Leitzakoa, 
abenduaren lOean, 83 urte.
Antonio Etxeberria Agerre, Arraioz- 
koa, abenduaren 26an, 67 urte.
Juan Ariztia Dufurrena, Iruritakoa, 
urtarrilaren 3an, 84 urte.
Mercedes Irigoien Bergara. Azpilkue- 
takoa. urtarrilaren 6an, 82 urte. 
Juana M ikelperizena Z elaieta, 
Berakoa, abenduaren 27an, 82 urte. 
Jose Maria Etxandi Jorajuria, Elgo- 
rriagakoa, abenduaren 22an, 84 urte. 
Lorenzo Zelaieta Endara, Berakoa, 
urtarrilaren lean, 85 urte.
Santiago Etxeberria Irizarria, Aran- 
tzakoa, abenduaren 28an, 90 urte.
F rancisco Lazkano Arrieta, Arantza- 
koa, abenduaren 25ean, 68 urte. 
Milagros Bergara Ariztegi, Arantza- 
koa, urtarrilaren 4ean, 76 urte. 
Joaquina Juankorena Agesta.Sunbi- 
llakoa, Lirtarrilaren 4an. 88 urte. 
Eustakio Loiarte Elizalde. Zubietakoa, 
abenduaren 20an. 62 urte. 
JuanBaleztenaArozena,Zubietakoa, 
abenduaren 20an, 81 urte.
Benita Lizasoain Oteiza, Gaztel ukoa, 
abenduaren 27an, 84 urte.
Angel Mindegia Garro, Doneztebekoa, 
urtarrilaren 4an.81 urte.

BñZBR LB MBSCBRB
^  lñ@uteri€t©ik® m®Z0rr®et©in den@i d©iuk®igu 

^  @§©ig©im m®t®i guzien ©il®k®iiru©i et©i s®ilment®i 

^  Festen pre§t©ikuntz©i 

^  M©ikil©ii pr®fe§i®n©il©ik...
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KULTURA

Paxkai OXAHDABARATZ

Kultur-hilabetearen
balorazioa

Kultur hilabetearen bilana 
egitekoorduan.orokorki bi- 
ziki ongi pasatu dela erra- 
nen nuke. Mintzaldiak inte- 
resantak eta erakasgarriak 
izan dira, hitzlariak hizkera 
aberats bat zutelarik, entzu- 
leak kopuru haundian etorri 

dira. Zugarramurdin bertso txiste afaria gi- 
10 ezin hobean pasatu da. Literatur lehia- 
keta azpimarratu nahiko nuke lehen urtea 
baita horrelako saio bat antolatzen genue- 
na. 210 haurrek parte hartu dute, eta ipar- 
hegoaldearen arteko harremanak haurtza- 
rotik hastea guziz eraginkorra bilakatuko 
dela pentsatzen ahal liteke.
Lamixenc BAT antzerki taldeak haren az- 
kenlanaaurkez-

Mintzaldiak

interesantak eta 

erakasgarriak izan 

dira, hitzlariak hiz- 

kera aberats bat zu- 

telarik, entzule 

andana etorri zen.

tu zuen eta ongi 
txalokatua izan 
zen. Zugarra- 
murdiko gaupa- 
san eta Sarako 
kantaldian. be- 
rriz, espero bai- 
no jende gutia- 
go bildu da.
Etorkizunerabe-
gira pentsatzen dut orain ohitura bat bila- 
katu dela eta Jende ainitz egoiten dela be- 
gira ikusteko zer proposatuko dugun. Gu- 
re harremanak sendotzeko, azkartzeko eta 
normalizatzeko manera ezin hobea iduri- 
tzen zait.
Bainan horrelako kultur hilabete baten an- 
tolaketak lan asko galdetzen du, eta otsai- 
lan bilana eginen den bilkuran ikusiko du- 
gu nor den prest eta nork duen denbora 
aurten ere beiriz lan horri lotzeko.

B m ailan  (11 eta  12 u rte k o a k ) s a ritu a k  s u erta tu  z iren  g a zte txo a k

Atxuriatik Larrunerat 
literatur
lehiaketan 212 lan
M ikel T elletxea b e r a t a r r a ,  B m a i la n ,  e ta  A in tz a n e  P ik a b e a  

a r a n z t a r r a ,  A  m a i la n ,  iz a n  z ire n  g a r a i l e a k

Abenduaren 22an 
egin zen sari banaketa. 
Jende aunitz bildu zen 
Sarako Omordia salan, 
literatur lehiaketaz apar- 
te, Koldo Amestoyren 
ipuin kondaketarekin 
gozatzeko aukera bai- 
tzegoen.

Ipuin lehiaketan bi 
maila zeuden, A maila 
(ipuinak),9 urte arteko- 
entzat eta B maila (na- 
rrazioa). 12 urteak arte. 
B i kategorietan gaia ber- 
beraizan zen; «mendia». 
Partehartzea uste baino 
haundiagoa izan zen, eta 
lehiaketara aurkeztuta- 
koen mailarekin ere kon- 
tent agertu dira epaima- 
haikideak.

A mailakoetan, 126 
lehiakideren artean Ain-

tzane Pikabea aranztarra- 
ren ‘Azeria eta ardia’ 
ipuina izan zen hauta- 
tua, bigarren saria ‘Sa- 
rako m endian’ Ander 
Mitxelena beratarraren 
lanarentzat izan zen bi- 
tartean. Bi sari nagusie- 
kin batera 13 aipamen 
berezi partitu ziren lehia- 
kideen artean: Maite Agi- 
rre, Izaskun Agirre, Ju- 
len Espino.sa. Fennin Be- 
rrueta. Iñigo Jauregi, 
Irantzu Etxebeste. Ne- 
rea Sorondo, Ainhoa Re- 
tegi eta Ibai Iturria be- 
ra ta rren tzat, M aider 
Mendionde eta Lia Ivan- 
dekick saratarrentzat. 
Maylis Goienaga az- 
kaindarrarentzatetaXa- 
bier Etxeberria urdazu- 
biarrarentzat.

B mailakoetan.aldiz, 
Mikel Telletxea berata- 
rra izan zen garaile, 
‘Kontrabandoa’ lanare- 
kin. Igantziko Miren Mi- 
txelenarentzat izan zen 
bigarren saria, «Euse- 
bioren etorrera» narra- 
zioarengatik. Hemen ere 
lanen kalitatea ikusirik 
10 aipamen berezi ema- 
teaerabaki zuenjurado- 
ak: Izaskun Agirre, Lo- 
rea Sarobe, Josu Igoa, 
Mattin Etxabide eta Igor 
Vazquez beratarrak, sa- 
rako Elorri Larroquet eta 
Cristelle Ameztoi, Mai- 
te Anziart zugarramur- 
ditarra, Lurdes Larraza- 
bal igantziarra eta Nata- 
lia Goñi aranztarraren- 
tzat izan ziren aipamen 
bereziak.

^ ^ - c ~ '
l - l J J -I ^  ^

n iP I TXARTELA

Saltzaileak behar ditugu
TTIPI TXARTELA saltzeko. Baldintza ekonomiko interesgarriak 
Interesatuak euskalduna izan behar du eta bere kontura lan 
egiteko kapazidadea. Deitu... 6 3 1 1 8 8
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KIROLAK

Eduardo Eugi igantziarrak hemeretzi aldiz 
altxatu zuen lasto-fardoa

Nafarroako marka berria ezarri zuen Leitzan
Bertze bi errekor berri ezarri ziren abenduaren 22ko saioan

Eduardo Eugi igan- 
tzian-ak bi minututan he- 
meretzi jasoaldi eman 
zizkion 45 kiloko las- 
to-fardoari. lehendik be- 
rak zuen marka baino 
bat gehiago. Hori izan 
zen Leitzako saioan ho- 
betu ziren Nafarroako 
hiru errekorretako bat.

Mai1aGarciak,25 ki- 
loko txingekin aisa ho- 
betu zuen Lurdes Te- 
lletxeak zuen marka 
(308 metro). 2I plaza 
bainogehiagoegin bai- 
tzituen (598,30 metro).

Ultzamako zakulari 
hirukoteak (Patxi San 
Martin. Gabriel Jubera 
eta Imanol Irure) berriz, 
26ehunenekotan hobe- 
tu zuen beraiek ziiten 
marka eta 360 metroak 
I ’ 30” eta 62 ehunene- 
kotan egin zituzten.

G a in e r a k o e t a n  e z in

MARKARIK ONDU
Jaime Etxegarai be- 

ratarra markatik segun- 
du batera gelditu zen 
koxkor biltzen eta Pa- 
txi Larretxeak 30 Jaso- 
aldi eman zizkion lOO 
kiloko harriari. baina 
bere eiTekon'a 3 1 tan da-

E du ard o  Eugi e rre k o rre ra k o  b idean Egin

go. Hameka probetan Kristina Saralegik ezin 
hobetu behar ziren au- izan zuen aizkora saio-
rreko markak, baina an parte hartu, lesioa-

gatik. Proba konbina- 
tuan lorturiko markak 
ere ez zuen baliorik izan, 
Amazabal pilotalekuak 
ez baititu beharrezko 
neurriak ematen korri- 
ka saioa egiteko.

Arpanean, Pikabea 
anaien marka bere hor- 
tan mantentzen da. Ka- 
ñamares anaiek bi mi- 
nutu gehiago behar izan 
baitzituzten kanaerdi- 
koari 25 epai egiteko.

I8 kiloko ingudea 
altxatzen, Etxauri Ha- 
raneko Roberto Lakos- 
tak Jardun zuen eta 
Loiartek baino 5 Jaso- 
aldi guttiago, 8 1 hain 
zuzen. egin zituen mi- 
nutu terdian.

Azken proba aizko- 
lariena izan zen eta Do- 
nato Larrctxea nagusi- 
tu zen, 20 segunduko al- 
dea atereaz Floren Na- 
zabali. Halere. Mikel 
Mindegiakbaino2’ 16” 
gehiago behar izan zi- 
tuen aranztarrak etzan- 
dako lau kanaerdikoak 
eta zutik zeuden biak 
mozteko.

Beraz, Joan den ur- 
tean baino marka bat 
sehiago ondu zen.

Donostiako
San Silvestre lais- 
terketairabazizuen 
Rafa M aritx a la r 
laisterkalari lesaka- 
rrak.Bertzalde.Na- 
farroako Club arte- 
ko cross txapelketa 
Beste Iruñataldeak 
irabazi zuen, Ma- 
ritxalarbera(3.)eta 
Antonio Bru bera- 
ta rra ren  (5 .) la- 
suntzaz.

Mungiako
XLlll.Eguberrieta- 
ko Torneoa irabazi 
zuten afiz ionatu  
m ailan  O la izo la  
goizuetanak eta Ba- 
rriolaleitzarrak.fi- 
nalean KetxuetaTe- 
Jerori 22-20 iraba- 
zi ondotik.

Julian Retegi
da eskualdeko or- 
dezkari bakarra Es- 
painiako eskuz bi- 
nakakotxapelketa- 
ren finalerdietan.

Arrakastatsua izan da 
Gabonetako Berako Futbito 
Txapelketaren lehen edizioa

lazko abenduan Jo- 
katu zen lehen aldikotz 
Beran Gabonetako Fut- 
bito T xapelketa. Guzti- 
ra 16 talde bildu ziren, 
12 mutilenak eta 4 nes- 
kenak. Mutilen torneo- 
an, kanporaketak Joka- 
tu ondotik. Rantanplan 
eta Alferrak ekipoak ai- 
letu ziren finalera. Az- 
kenemaitza5-l izanzen 
Rantanplanen alde.txa-

pelketa honetako ira- 
bazle suertatuz. Hiruga- 
n'en postuaTtirtti taldea- 
rentzat izan zen. Nes- 
ketan berriz, Huracan 
taldeak loitu zuen garai- 
pena, finalean Palmei- 
ras taldeari 5-4 irabazi 
etagero. Izan duen ama- 
kasta ikusirik, antola- 
tzaileek heldu den ur- 
tean errepikatzeko as- 
moa asertu dute. M utilen  to rn e o k o  ira b a z le a k  a n to la tza ile e n  e s k u tik  s aria k  jas o tze n
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DATUAK.
O  Patrizia 
Leiza 21 urteko 
elizondarra da.

© Aitzinetik 
patinatzen, 
eskubaloian eta 
gisako kiroletan 
aritu bazen ere, 
orain hiru urte 
hasi zen 
piraguan, 
kanoan eta 
rafting egiten, 
BKZn egindako 
ikastaro baten 
bidez.

© Berriki
Zimbaiueko
(Afrika)
Zanbeze erreka
-munduko
zailenetako
bat-jautsi du.

OGuztira 200 
kilometro egin 
ditu eta 
esperientzia 
arras
aberasgarria 
izan dela 
pentsatzen du.

© Bertze hiru 
lagunekin 
batera gan zen 
Afrika aldera.

T e s t u a :
A itor AROZENA

A r g a z k ia :
Patrizia LEITZAk utziak

Patrizia LEIZA Elizondoko kirolaria

"Zanbeze erreka jausteko indarra eta 
zorte pixka bat behar izan dut"

Zanbeze errekajaus- 
teak duen zailtasunaz 
jabetzeko, 5. graduan 
sailkatua dagoela erran 
behar da eta 6. graduko 
errekak zeharkaezinak 
dira. ‘'Zanhezeren zail- 
tasiina bere kaudalean 
dago: segunduko 1.500 
nietro kiihikoko ur-eto- 
rria du. Hemen ere erre- 
ka zailak badaude, igual 
arriskutsuagoak.haina 
harri gehiago dituzte- 
lako’' dio Patrizia Lei- 
zaelizondarrak. Ezzen 
hori zailtasun bakarra 
izan, ordea, lehenengo 
egunetik kokodriloak 
izan baitzituen ingu- 
ruan. "Lehenengo egu- 
nean ttikiak ikusten zi- 
ren, haina hurrengo 
egiinetan nahiko haun- 
diak. Erreka laku hate- 
an hukatzen da eta lau 
egun kanoan egin ge- 
nuen eta han haundi- 
haundiak eta ondoan 
ikusten dituzu, hipo- 
potamoak hezalaxe”.

Halereezzaio Patri- 
ziari “arrisku kiro l” 
izendapena batere gus- 
tatzen. “Arriskua nor- 
berak paratzen dio: he- 
men igiial 4. graduko 
erreka bat ez duzu egi- 
ten, arrisku gehiago 
ikusten duzidako. Han 
indarra zen hakarrik eta 
siiertea ere izon diit. 
Goitiko partean, rafting 
egiten aiinitz erortzen 
zara, baina piraguan 
gaten zarelarik ezin za- 
ra erori, korronteak

«A u rten  N epa l, C o sta  R ica e d o  T x ile ra  jo an en  n a iz ra fting  eg itera»

arroken kontra erama- 
teko arriskua baitago". 

ZORTZI EGUNEKO 
JAUTSIERA

Victoria Falls izene- 
ko ur-jauzitik hasi eta 
200 bat kilometro egin 
zituen Patriziak. “£';r//n 
baino gehiago rafting 
eginez jaiitsi geniien 
zortzi lagunek, hemen-

I  ^  Kirol hauei arriskua norberak 
paratzen dio: hemen igual maila 
ttikiagoko erreka bat ez duzu egiten, 
arrisku gehiago ikusten diozulako, 
arrokak direla eta. ^

dik joandako laii eta 
hango agentzia batean 
giirekin paratii zitiizten 
bertze hatziik. Gero pi- 
ragiian 40 hat kilonie- 
tro egin nitiien nik ba- 
karrik eta lehen aipatii 
hezala, kanoan bertze 
horrenbertze”.

Guztira, zortzi egu- 
neko esperientzia izan 
da, nahiz eta gero, ia bi 
hilabetez bertan egon 
diren inguru huraezagu- 
tzen. “Esperientzia giiz- 
tia ona izan da neretzat, 
arras polite. Hainher- 
tze denbora kanpoan

egin diidan lehen aldia 
izan da. Kiiltiira, bizi- 
modiia. ..dena ezberdi- 
na da. Zerhait negati- 
hoa erratekotan hiz- 
kiintza ez menperatzea, 
akaso. Beraiek ingiesa 
solasten zuten eta giik 
guttienekoa bertzerik ez 
genekien. Arras inpor- 
tantea dela konturatu 
gara”. Urte honetarako 
asmoak ere garbi ditu 
Elizondoko neskak. 
“Urte giizian aurrera- 
tii eta seguraski, Nepal, 
Costa Rica edo Txiiera 
joanen naiz”^
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

IT U R E N

I  Urtarrilaren 27  
ela 28an.

Z U B IE T A

I  Urlarrilaren 2 7  
eta 28an.

L E IT Z A

I  Urtarrilaren 
25 elik  28ra.
Xehetasunak 2 1 . 
o rria ldean .

SAN ANTON
E L IZ O N D O

I  Urlarrilaren 17an
G a n a d u  feria eta 
urteroko zozketa  
B aztango  Zaharre- 
txearen a ld e  (behi 
bat, ze rria , 2 b ildots 
eta u rda iazp ikoa ).

LESA K A

I  Urlarrilaren 17an 
eta 19an San
A n to ng o  erm itara 
errom eria  izanen da .

E L IZ O N D O

I  Urtarrilaren 17an
G a u eko  1 0 ,3 0 e ta n  
Kasinoan 'De la 
Dauve' Ipa rra ldeko  
ta ldearen kontzertua.

I  Urtarrilaren 24an
G a u eko  1 0 ,3 0 e ta n  
Kasinoan 'A m or a 
tra ic ion ' p op  
ta ldearen kontzertua.
t Urtarrilaren 17an
G a u eko  1 0 ,3 0 e ta n  
Kasinoan 'M ix tu ra  
fin a ' Ita liako  sam ba 
ta ldearen kontzertua.

AGENDA PRAKTIKOA

BASERRIA HAMABOSTALDIKO

Z E R R IK IA

• Urruxak: P zla /kg. Kanal
E x t ra .......................................... 5 2 0
1 .koa ........................................5 0 0
2.koa ....................................... 4 8 0

• Z e rriku m e a (2 0 k ilo k o a ): 7 .4 0 0  
pta.
• Z e r r i g iz e n a  (9 5 -1 0 0 ) : 1 7 0  
p ta /k ilo
• Z e rra m a k : 125 -130  p z ta ./k ilo  
bizirik.

P f
B EH IKIA

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: P zla /kg . Kanal
E x t ra .......................................... 5 0 0
1 .koa ........................................4 9 0
2.koa ........................................4 8 0

O harra: Preziohauek 3 0 0 -3 4 0  Kg. 
kanalean dauzkaten idixkoeta 200- 
2 5 0  kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak 
(15 egun ingurukook): 
N abarrak:urruxak 15 .000e ta id ix - 
koak 2 3 .0 0 0  Pto.
Mestizoak: urruxak 2 4 .0 0 0  eta 
idixkoak 3 6 .0 0 0  Pla.
Behi zaharrak:
Behi nabargizena: 3 4 0 P z ta ,/K g . 
Kanal. Behigorriona: 4 0 0 P ta ./K g . 
Kanol.

Datu Iturria: EHNE

I ñ a u te r ia k :  L e i tz a ,  
O r a b id e a , I tu r e n ,  

z u b ie ta ,  S u n b i l la . , .

Urte hasiberri dugun ho-

Ituren eta 
Zubietako 
joaldunek 
aurten ere 

herri batetik 
bertzerako 

bidea eginen 
dute, joareak 

astinduz

netan urtero-urtero errepi- 
katzen diren besta egun 
ederhoiekhelduzaizkigu: 
Iñauteriak.
Hilbeltzaren azken astele- 
hen eta asteartearekin ba- 
tera etorri ohi dira Zubie- 
ta eta Iturengo iñauteak, 
aurten 27 eta 28. egune- 
kin. Kanpotar ugari hur- 
bilduko dira bertara, joal- 
dunen joan-etom eta gai- 
nontzeko ospakizunetaz 
gozatu asmoz. Bertzetik, 
Sunbillan ere bestak iza- 
nen dituzte hilaren 24tik 

26ra, eta baita Lei- 
tzan ere, 25eti k 28ra 
hain xuxen ere . 
Hainbertzeko sona 
ez dutenak Orabi- 
dea auzo baztanda- 
rreko iñauteriak di- 
ra, urteko bigarren 
astean ospatzen di- 
renak. Abudo edo 
beranduxeago, gu- 
re auzo eta herriak 
musika,dantza,ka- 
rroza eta mozorroz 
beteko dituzte iñau- 
teriek. Ahalik eta 
hobekien pasa!

^  DISKAK

«MO’MAU»
MO’MAU 

TX argitaletxea

Jazz eta rock doinu apar- 
tak bildu dituzte M O ’MAU  
taldekoek beraien estrai- 
neko diska honetan. Bost 
kanta soilik grabatu dituz- 
ten arren kalitate haundiko 
diskoa osatu dute. Taldeko 
partaideek eginak dira kan- 
ta guziak eta baita letrak 
ere. Maila haundiko musi-

kariak biltzen ditu talde ho- 
nek: Juanjo Falcon baxuan, 
J.C. Labaka kitarran, Javi 
Area baterian, Satur Babon 
saxoan, Juanan Diez tron- 
boian, Mikel Valcarlostron- 
petan, Gorka Lasa tekla- 
tuetan eta Ane Irazu aho- 
tsetan. Musika munduan es- 
perientzia haundikojendea.
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AGENDA PRAKnKOA

KONTSUMITZAILEENDAKO AHOLKUAK

K a s u  e m a n

j u b i l a t u e n

b i d a i e t a n

Azken urteotan, jubila- 
tuen ahalmen ekonomikoa 
goiti joan da, adineko per- 
tsonek aisialdia edo denbo- 
ra librean gastatzen duten di- 
rua inoiz baino haundiagoa 
izanik. Horren ondorio na- 
barmenetako bat jubilatuen 
bidaiak ditugu eta berexiki 
zenbait produktu saltzeko as- 
moz bidai agentziek nahiz 
produktu saltzaileek anto- 
latzen dituztenak.

Izan ere.etxetik ateratze- 
arekin kontent agertzen di- 
ren jubilatuen eskerroneko 
jarreraz baliatuz eta osasim- 
garria dela cdo inon ez du- 
tela horren merke aurkituko 
argudiatiiz mota guzietako 
produktuak saltzen dizkiete 
zenbait enpresek.

Nola egiten dute?
Saltzearren egiten dituz- 

ten trikimailuak ugari badi- 
raerejubilatuentzakozuzen- 
tzen diren eskeintzetan ho- 
nelakoak erraten dizkiete 
gehienbat: «Lantegian bai- 
no merkeago inon ez dutela 
aurkituko», «produktu ho- 
berena erosteko aukera pa- 
regabea dagoela» edota «mi- 
na kentzeko sendaaairik one-

^  LIBURUAK

Saltzaileak edozein trikim ailu edo azpijoko erabiltzeko gai di- 
ra jubilatuei beren produktuak saltzekotan.

na dela» osasunerako pro- 
duktua baldin bada.

Helburu berberarekin era- 
biltzen dituzte guziz salaga- 
rriak diren azpijokoak: Bi- 
lera luze bezain nekagarriak, 
bileran parte hartzen dute- 
nen artean engainatzeko as- 
moz kokatzen diren saltzai- 
leak eta abar...

ProduktLien frogatu ga- 
beko ezaugarriak aipatuz ge- 
ZLirrekin ibiltzeaz gain ohi- 
koa da erosi behar duguna- 
ren ezaugarriak eta prezioa 
parekatzeko aukerarik ez 
ematea, eta jakina, hala iza-
nez gero hobe dugu ez eros-
tea!

Kontsumitzaileen esku- 
bideak zapalduz ez dute ez 
kontraturik, ez publizitate- 
rik, ez inolako bermarik es- 
keintzen. produktua eroste-

ko behar dugun denbora aha- 
liketagehien murrizten saia- 
tzen dira.

Kontutan hartzekoak
Erosi aurretik, pentsatu, 

produktuaren prezioa pare- 
katu. ezaugarriak egiaztatu. 
eta gainerako gastuetaz gal- 
dcgin. Erosten dugunaren do- 
kumentazio guzia eskatu, 
en-eklamatzekotan behar-be- 
harrezkoa da eta. Kontsu- 
mitzaileak bertan bera utz 
dezake kontratua.produktua 
erosi eta zazpi egunetan, le- 
geak dioenez. Horretarako, 
telegrama edo eskutitz zer- 
tifikatua bidali behar da.

IRATXE KONTSUMITZAILEEN 
ELKARTEA

«Kalamldadeen llburua»
Joan Mari IRIGOIEN 
ELKAR, 314 orrialde

«Kalamidadeen liburua» 
izenburupean Joan Mari Iri- 
goienek bere azken lana 
ezagutzera eman du ELKAR 
argitaletxearen eskutik. Eus- 
kal literaturan ibilbide luzea 
egina du dagoeneko Joan 
Mari Irigoienek. Seigarren 
eleberria du honakoa, bai- 
na baditu bi poema liburu 
eta baita haur eta gazte- 
entzat bertze hiru ere. Li-

buru honekin, orain arteko 
bere lanen moldeak hautsi 
ditu donostiarrak.Pertsonaia 
xelebreak aurkezten dizki- 
gu liburuan, komedia gisa- 
ko istorio txoro bat osatuz. 
Gizartearen gaineko fartsa 
sano, lotsagabe eta kritikoa 
da. llustrazioakOlariagama- 
rrazkilari ezagunak eginak 
direla erran behar da, az- 
kenik. (argia)

AGENDi
EGUNEZ
EGUN

D O N EZTEB E

I  Urfarrilaren 18 
eta 19an 'Lago Ness'
I  Urtarrilaren 25  
eta 26an 'Despera- 
d o '
LE IT Z A
I  Urtarriiaren 17 
eta 19an 'Pena de  
M uerte '
I  Urtarrilaren 19an
'En busca del va lle  en- 
ca n tado '

B A Z T A N

I  Urtarrilaren 19an
A za ld eg ira  joanen di- 
ra B aztango m end igo i- 
za leak. Ib ilb idea : Eli- 
zondo-Bailen-U rballo- 
Azaldeg i-H arriku lunka- 
Urballo-E lizondo.
I  Urtarrilaren 26an
Etxalarrera joanen d ira  
B aztango m end igo iza - 
leak. Ib ilb idea : Eskisa- 
roi-Usateg ieta-Etxa la r- 
Eskisaroi.

061 Tfnora. deitubeharda 
» Urtarrilaren 13tik
19ra Bera, Sunbilla 
E lizondo (Lezaun), Ur- 
dazu b i, G o izue ta  
I  Urtarriiaren 20tik  
26ra Etxalar, Ituren, 
E lizondo (Iturralde), 
Leitza, G o izue ta .
» Urtarrilaren 27tik, 
Otsaiiaren 2ra Aran- 
tza, N a rb a rte , Elizon- 
d o  (Lezaun), G o izue ta .
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MERKATU TTIKIA
HIGIEZINAK SALTZEKO
101. E txeak
102. E txebiz itzak
103. Baserriak
104. Txale tak
105. A partam entuak
106. M erkataritza-lokalak
107. G ara jeak
108. Lurrak/orubeak
HIGIEZINAK EROSTEKO
111. E txeak
112. E txeb iz itzak
113. Baserriak
114. Txale tak
115. A partam entuak
116. M erkataritza-lokalak
117. G ara jeak
118. Lurrak/orubeak

121. M erkataritza-lokalak
122. Bertze lakoak 
131. E txeak

zein erraza den
ZUre anuntzioa Hegoaldetik deitzeko 948- 
hemen jartzea... ip^rraidetik oo-34-48 631188 ^
...eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen dute!!
Sail honetan partikular, profesional eta merkatarien informazio eta zerbitzuen berri ematen da. ttip i-ttapak ez du 
bere gain hartzen dohainik argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik.

ERRENTAN HARTZEKO
132. E txeb iz itzak
133. Baserriak
134. M erkataritza-lokalak
135. Lurrak/orubeak
136. B ertze lakoak 
141. E txeak
ERRENTAN EMATEKO

142. E txeb iz itzak

143. Baserriak
144. M erkataritza-lokalak
145. Lurrak/orubeak
146. Bertze lakoak

m M m
201. H arg in /lge ltse roak
202. P in toreak
203. E lektriz istak
204. Iturginak
205. Zurg inak

206. O sasun arlokoak
207. M endi lanak
208. G estoriak
209. G arra ioak
210. Bertze lakoak

301. Eskariak
302. E skaintzak

IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. A kadem iak
MOTORRA .

501. Saldu
502. Erosi
503. Tailerrak
504. Bertzelakoak

ANIMALIAK
601. Saldu
602. Erosi
603. Eman
604. K lin ikak

DENETARIK
701. G aldu/aurk ituak
702. Salerosketak
703. B ertzelakoak

801. A gurrak
802. D eia ldiak

HIGIEZINAK
SALTZEKO

du eta bizitzera sartzeko 
moduan. 635146.

102 ETXEBIZITZAK

ETXALAR. Pisuasalgai,3 
logela, sukaldea, egonge- 
la, bainuaetatrasteroa, De- 
nak kanpoaldera ematen

IRUÑEA. Pisuasalgai Oli- 
te kalean.80 m l Osoongi 
dago. 14 milioi pezeta. ® 
510167 (gauetan).

LEITZA. Pisuasalgai, oso 
ongi dago. 10 milioi peze- 
ta. 1? 234830.

erosikogenuke. Premiala- 
rria.^f 451746-393067,

LEITZA. Pisu batsaldueta 
beste bat errentan eman 
nahi dut. 510167,

ARANTZA. Baserria sal- 
gai, lureremu eta pinadia- 
rekin. Bizitzera joateko mo- 
duan dago. 943-633482. 
Joseba,

142 ETXEBIZITZAK

ITUREN. Etxea errentan 
emateko. s  943-286685.

ERRENTAN
EMATEKO

144 MERKATARITZA-LOKALAK
MALERREKA-BAZTAN.
Etxebaterrentan hartu edo LESAKA. Bi garaje plaza

URTEBETETZEAK Sail hau dohanekoa da.
Norbait zoriondu nahi baldin baduzu, bidali 

bere argazkia eta datuak
Argazkiak bemskmalu nahi b ad ih m i b iM  rueti hdbidea ela sclloa ere, edo imiiiago baduhie jtosatu jurc bulcgotiit. helbide honetara

ttipi-ttapa
Urtebetetzeak Sailerako 
H erriko  Etxeko Plaza, I 
31780 BERA

Urtzi Elgorriaga 
Tombo beratarrak 
11 urte egin ditu 
urtarrilaren I2an. 
Zorionak aita, ama, 
arreba eta amatxiren 
partez.

Jabier Indaburu
etxalartarrak, 65 urte 
beteko ditu 
hilbeltzaren 25ean. 
Zorionak familiaren 
partez.

Olaia eta Naiara Fresneda Lopez
burlatarrak urte bat beteko dute urtarrilak 
30ean. Zorionak guraso eta Leitzako lagunen 
partez.

Jose Mari
Mascoleña
Jaurena
urdazubitarrak 25 urte 
bete ditu urtarrilaren 
12an. Zorionak zure 
pitxitxiren partez.

Izaskun Miura 
Ariztia urdazubia- 
rrak I 9 urte bete 
zituen abenduaren 
20an. Zorionak eta 
muxu haundi bat 
koadrillakoen partez.

Arantxa Mugika 
Tomasena urdazu- 
biarrak abenduaren 
23an 19 urte bete 
zituen. Zorionak eta 
muxu haundi bat 
koadrillakoen partez.

Beatriz 
Mascoleña 
Jaurena urdazubi- 
arrak 26 urte beteko 
ditu urtarrilaren 31an. 
Zorionak eta muxu 
bat.

Edurne Zabaleta 
Sasturain leitzarrak 
urtarrilaren 13an bete 
ditu 3 urte. Zorionak 
eta muxu haundi bat 
Maxuxen partez.

Estitxu Zelaieta 
Fagoaga beratarrak 
10 urte eginen ditu 
urtarrilaren I9an. 
Zorionak neskatxa 
alaia. Zure lagunen 
partez.

Eneko Jaunsaras 
Migeltorena
almandoztarrak 4 urte 
bete ditu urtarrilaren 
3an. Zorionak eta 
muxu batAsier eta 
bere gurasoen partez.

Amaia Mascoleña 
Jaurena
urdazubitarrak 22 urte 
beteko ditu 
urtarrilaren 20an, 
Zorionak eta muxu 
bat

Lidia Indakoetxea 
Lukanbio
aranztarrak 3 urte be- 
te ditu urtarrilaren 
4ean. Zorionak aita, 
ama eta Taniaren par- 
tez muxu haundi bat.

Xabier Iturria 
Arburua etxalar- 
tarrak 25 urte bete 
ditu urtarrilak 5ean. 
Zorionak familia, Oier 
eta Mireiaren partez.

Iñaki Iturria 
Arburua etxalar- 
tarrak 28 urte bete 
ditu urtarrilaren 4an. 
Zorionak familia, 
Oier eta Mireiaren 
partez.

M’ Luisa 
Sorozabal 
Arretxea «Api»
sunbildarrak 
urtarrilaren llean 
urteak beteko ditu. 
Zorionak.



errentan ematen dira, Al- 
bistur karrikan, 637820.
DONEZTEBE. Lokala 
errentan emateko herri er- 
dian. 25 mL® 943-286685.

ZERBITZUAK

205 ZURGINAK

ffRHNTZff
Z Y R G iN D E G m
Ç(Ue SvuutdMM

Klase guztietako 
zurgin lanak______

Osiñaauioa ® 948-634068 'ARANTZA

ZERBITZUAK

210 BERTZELAKOAK

“Dtdofiei.
T0P06RAF0A

NEURKETA'PLANOAK
Lur neurkeluk. Ltibermk 

Liunlaziatik. etali...
® 580143-989.445986

Sanliago 68,3, esk, EIIZONDC

301 ESKARIAK

MOTORRA

501 SALDU

BERABI tailerrak
®63I445*BERA

Bigarren eskuko kotxeak:
Nissan Patrol, NA-P  
Nissan Patrol SS-T 

Citroen BXTRDABS haize 
egokituarekin, SS-AC 
R -ll GTD,SS-V

Nissan Primera diesela 
salgai. NA-AG.® 451504
Opel Kadet 1.600 L.S. sal- 
gai. 75.000 km. NA-Z, ^  
610609.

MENDAUR MOTOR
® 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Astra GSI, Corsa GSI, R-5, 
Suzuki vitara labur eta luzeak, 

Land Rover arina 
Tapizeriak garbitzen ditugu.

601 SALDU

Zakur arra salgai, bi urte- 
koa. Txuria eta marroia. 
Konpainia egiteko egokia. 
Hagitzgoxoa, ^  634128.

Emakume bat edozein la- 
netan arituko litzateke Le- 
saka inguruan, haurrak 
zaintzen edo etxeko lanak 
egiten hobe. ® 637825.
URDAZUBI.Neskabatbe- 
har da Ikaburua jatetxean

ALBAITERITZA KLINIKA
Txertoak, analisiak, kirurgia, 
pentsuak eta osagarriak 
®  627660 LESAKA

ADOS
INMOBILIARIAAGENTZIA

Julian Izura Nuin
BERA.
-110 m’ko pisu zoragarria salgai. Kanpoaldekoa.
- Etxe zoragarria salgai.
- Pisu batzuk errentan emateko.
- 200 m’ko b̂ era komertziala salgai.

- Lur eremuak salgai.
- 30 m’ko b̂ 'era errentan ematen da.

LESAKA.
- 60 m’ko baiera salgai. Arras prestatua.
- Etxe elkarri atxikiak salgai. Famlllabakarrekoak.

URROTZ.
-Baserria errentan ematen da. 
ELGORRiACA.
- Pisu eder eta berrla salgai, gar̂ earekin.
- Familia batendako etxea errentan edo salgai.

ETXALAR.
- Pisu bat errentan emateko.
- Etxeak egiteko lur eremua salgai.

mjREN.
- Etxe eder bat bere lur eremuarekin salgal.
- Etxe bat bere 1000 m2ko lorategiarekin errentan 
eman nahi da.

IRURITA.
-140 m’ko etxea salgai. 
- 350 m’ko etxea salgai.

ZUBIETA.
- Borda bat errentan eman nahi da.
- Azken bi pisu berriak salgai.

EUZOMDO.
- Pisu merkea salgal.
- Pisu berria salgai (Braulio Iriarte karrikan).
- 400 m’ko b̂ 'era bat eta bertze batzuk salgai.
- Etxeak egiteko lur eremua salgai.
: Familia bakar eta bi familiendako etxeak salgai,

ERATSUM.
- Baserrla salgai.

OROMOZ-MUGAIRI.
- Nabe-pabilioiak salgai.
- Kanpoaldeko pisua salgai. Arras ongi dago.
- Pisu bat errentan eman nahi da. Ongi dago.
- Oskorrl llburudenda salgai.
LEGASA.
- Pisua salgaj.

Zugarramurdi, Udazubi edo Etxalarren 
baserri edo etxe bat (25 milioi inguru).

MARBARTE.
- Plsu haundi bat errentan emateko prest.
- Pisu erabilla salgai. Arras merkea.
- Pisua berria salgaj.
DOMAMARIA (IGURIM).
- Txajeta salgaj.
DOMEZTSBE.
- Plsu batzuk errentan emateko prest.
- Plsua salgaj.

y i
Oslcorri liburudenda 
Legasalco pisua 6.000.000 Pta. negoziag, 
Zubietalco azlcen pisualc 8.000.000 Pta. 
Lesakako bajera 7.000.000 Pta. 
Elizondoko unifamiliar eta bifamiliarrak 
Narbarteko pisu berria 9.500.000 Pta.

Modu askotako kontratuak egiten dltugu eta baita lege-arazoak konpondu ere. 
Badugu abokatua. Deiguzu konpromezurik gabe.

Telefonoak: 451841 / 908.778653 • Parrokia, 5-2. ezk. • DONEZTEBE

martxotik aitzinerat lan egi- 
teko. s  599222 DENETARIK

27 urteko neska batek
edozein lanetan arituko 
litzateke; adinekoak eta 
haurrakzaintzen edo etxe- 
kolanetan.Arduratsuanaiz. 
Lourdes. ■s 637749.

Bi zakurkume, Labri arra- 
zakoak, salgai. ^  581136. 702 SALEROSKETAK

'mendirako eta snovvboard 
egiteko. Bertzea, 41ekoa 
eski alpino egiteko. 
630466 Jose MA

908,227212

Bi zerri salgai,100 kilo in- 
gurukoak. ^  510277.
Bi ahari salgai. Biak mu- 
turbeltzak, 4 eta 5 urteko- 
ak. Margarita. ^  450729.

Judo-Aikido edo Jiu-jitsu 
egiteko trajea salgai, ia-ia 
berria. 5.000 pezeta. s  
234830.

Gaztain eta haritz ameri- 
kano plantak salgai. ® 
450888. Eguerdi-arratsa.

80 w-tako anplifikadorea
salgai, Marshall valvesta- 
te8080markakoa. 45.000 
pezeta. s  630090. Xabi.

SAMPI
Audi (iWy) a r a g o n

Bigarren eskuko autoak salgai. 
Renault2l D„ Peugeot 106, 

Ibiza, Seat Cordoba D„ Fiat Uno, 
GolfGTD.

®  45 03 54 • D O N E ZTE B E

Pirenaika arrazako behi 
bat salgai,22 hilabetekoa, 
kategoriakoa. Eranari8.hi- 
labetean, 514133 Goi- 
zueta.

Irratikaseta, MX Honda 
markakoa, salgai, 7,000 pe- 
zetan. 234830.

22ko riflea salgai. Mira te- 
leskopikoa eta osagarri 
gehiagorekin. s  637432.

SOOI.takoArconizozkai-
luasalgai. 25.000 pzta.la- 
ia berria. 631296

Txerri haundia (280-300 
Kilo) salgai. Hiltzeko prest. 
s  610915.

Obretako kablea salgai. 
AC/Acrilon. 9,6/ IKv. 110 
metro luze. ® 453335,

Baratza egiteko lurra be- 
har dut errentan. 943- 
557619, 801 AGURRAK
Konsumo estufa erosiko 
nuke ^451841

Hiru eski-bota pare sal- 
gai. 41 eta 43 neurrikoak,

Su-egurra salgai, Etxerai- 
.no eramanen dizugu. ®

Gidari guztiei! Kontuz ibili 
AinhoaUrregaikgida-bai- 
menaatera du.Aio!
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URTEBETETZEAK Sail hau dohanekoa da.
Norbait zoriondu nahi baldin baduzu, bidali 

bere argazkia eta datuak
ArjojicuiJi beneskmatu iialii W itiitiic, bidali tiicn helliiiieo ela sclloa cre, e k  naMago Imilutiie (lasatii pire iiulegolil;. helbide honetara

ttipi-ttapa
Urtebetetzeak Sailerako 
H erriko  Etxeko Plaza, I 
31780 BERA

Manuel Telletxea 
Iparraguirre Igan- 
tziarrak abenduaren 
11 n bete ditu urteak. 
Aunitz urtez Eukene. 
Markel eta familien 
partetik.

Caizka Oteiza 
Migeltorena
oronoztarrak. 
abenduaren I8an bete 
du urte baL Zorionak 
bere guraso eta 
familiaren partez.

Cabriela 
Manterola 
Arbelaiz lesakarrak 
54 urte bete ditu 
abenduaren 2lean. 
Zorionak bere 
familiaren partetik

Maritxu Zubieta 
Manterola lesaka- 
rrak 30 urte bete ditu 
abenduaren 22an. 
Zorionak bere familia. 
alaba eta gizonaren 
partetik..

Juanito Leonet 
Claver aranoarrak 
abenduaren 27an 33 
urte bete ditu. 
ZorionakAranoko 
lagunaren partez.

Eneritz ioiarte lasone Susperregi 
Zubieta goizuetarrak Arbelaitz lesabrrak
urtarrilaren 2an bete 
ditu urteak. Zorionak 
zure familiaren partez.

abenduaren 22an 10 
urte bete ditu. 
Zorionak familia 
guziaren partez.

Eneko Costa 
Ibargoien berata- 
rrak abenduak 28an 
bete ditu 7 urte. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat familia 
guziaren partez.

Amaia Aizuguren Amets Albertos
Mitxelenak 3 urte Iturralde
beteko ditu 
urtarrilaren I9an. 
Zorlonak eta muxu 
haundi bat bere 
gurasoen partetik.

elizondoarrak 
urtarrilaren 8an 5 
urte bete ditu. 
Zorionak!

Javier Artoia 
Mazo leitzarrak 3 
urte bete ditu 
abenduaren 2an. 
Zorionak guraso. 
aitona eta anaiaren 
partetik.

Lourdes
Mendiburu Bidart
azpilkuetarrak 20 urte 
bete ditu abenduaren 
3 1 n. Zorionak eta 
aunitz urtez. Zure 
betiko laguna. S/L.

Ibai Iribarren 
Larretxea
urroztarrak urtea bete 
du abenduaren 23an. 
Zorionak denen 
partetik.

Kristina Olazar 
Apeztegia
elgorriarrak 28 urte 
bete ditu abenduaren 
27an. Zorionak Endika 
eta Mattin semeen eta 
senarraren partez...

Josu Teiietxea 
Carmendia
donamariarrak 4 urte 
bete ditu urtarrilaren 
13an. Zorlonak bere 
guraso eta famlliaren 
partez. Muxu bat.

Belen Carrillo 
Ruiz beratarrak 24 
urte bete ditu 
abenduaren 27an. 
Zorionak “Belentxo''. 
f'fren partez.

0

M‘ Karmen Korta 
Endara beratarrak 
24 urte bete ditu 
abenduaren 28an. 
Zorionak ''Berritsu'', 
koadrilaren partez.

Josune Irastorza 
Altzuguren
beratarrak 21 urte be- 
te ditu abenduaren 
31 n. Koadrilaren eta 
familiaren partez, 
zorionak.

Julen Calañena 
Otxandorena
leitzarrak urtea bete 
du abenduaren 3ln. 
Iñaki eta Gorettiren 
partetik, urte berri on 
eta zorionak.

Nerea Bazterrika 
Loiarte zubietarrak 2 
urte bete ditu abendu- 
aren 28an. Zorionak 
Doneztebeko osaba- 
izeba Joxe eta Paularen 
partez.

Eila Altzugarai 
Arakues lesabrrak 
9 urte bete ditu 
hilbeltzaren 6an. 
Zorionak Zumar, aita 
eta amaren partez. 
Aupa, pottoka...!

Beien Cuerra 
Irigoien igantziarrak 
29 urte bete ditu 
abenduaren 29an. 
Zorionak bere 
familiaren partez.

Josune Irungarai 
Jubera azpilkueta- 
rrak abenduaren 24ean 
bete dltu 8 urte. 
Zorionak familia
guziaren partez. 
Musuak.

Iñigo Mitxeiena 
Arriada lesakarrak 
10 urte bete ditu 
urtarrilaren I4ean. 
Zorionak gurasoen 
eta josune, Laura eta 
Usoa aizpen partez.

Maddi Haity 
Aguerraide
urdazubitarrak 
abenduaren 23an 2 
urte bete ditu. 
Zorionak bere famili 
guziaren partez.

Sebastian 
Antxordoki 
Bereau iganaiarrak 
urtarrilaren I6ean 16 
urte beteko ditu. 
Zorionak zure 
familiaren partez.

Xabier Eiizalde 
Oscoz ittundarrak 
12 urte bete ditu 
urtarrilaren 3an.

Ander Olaizola 
Etxegarai lesakarrak 
5 urte bete ditu 
urtarrilaren 9an.

Zorlonak guraso, osaba Zorionak bere anaia 
eta atatxiren partez. lon eta gurasoen 
Egun on bat pasa.

Iker JUtzugarai 
Zubiri lesakarrak 
urtarrilaren 15ean 4 
urte bete ditu. 
Zorionak aita, ama eta 
Aitorren partez.

Aritz Zubiri 
Camio goizuetarrak 
urtarrilaren 5ean 10 
urte bete ditu. 
Zorionak amona eta 
osaba-izeben partez.

partez.

Aintzane Ramos 
Eskudero
iruritakoak urtarrilaren 
15ean 13 urte bete 
ditu. Zorionak osaba- 
izeba eta
lehengusinaren partez.

Ohiana 
Altzuguren 
Ramos beratarrak, 6 
urte bete ditu 
urtarrilaren I2an. 
Zorionak gurasoen 
partez.

Daniel Bertizsunbildarrak 
20 urte bete ditu abendua- 
ren 31ean. Zorionak eta 
txanpaina kopa batetara 
gonbidatu. Hau sua!

zaren bezalakoa izateaga- 
tik. Patxiren partez.

on. Zure lagunak. tut. Zure atzetik dabilen Jose eta Maiteren palez.

Zorionak, Amaia Otxoteko,

Zorionak Lesakako Idoia 
T.ri bere urtebetetzean ur- 
tarrilak2.Zorionakzure20 
urteengatik eta urte berri

Berako Begoña Caballe- 
rori: Zure ile gorri hori as- 
kogustatzenzait. Ikusizin- 
tudanetik ezin zaitut buru- 
tik kendu. Asko maite zai-

mutil baten partez. Muxu haundi bat.
Goizuetako Maite Alsua- 
ri zorionak bere urtebete- 
tzean, abenduak 23, bere 
gelako Itziar, Garbiñe, M-

Igantziko Aietz eta ma- 
noleri, hagitzonak zajde- 
te.

tfrini.M’ana



O R D O K I HLTZlLRIffK
estilo guzietako mobleak

' Jangelak, tresilloak, gazteendako mobleak, 
auxiliarrak...

' Pareta-armarioak, zure logelarako egokiak eta 
neurrira eginak

' Kutxa, alasa, besaulki, etabarretan aukera zabala 
' Moble zaharrak eta zaharberrituak

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

K a l i t a t e a  p r e z i o  e g o k i a n

• M o d e l o - b e r r i t z e a  d u g u la - e ta ,  

p r e z i o a k  j a u t s i  d i t u g u

• L o g e l a k

• E g o n g e l a k

• T r e s i l l o a k ,  e ta b . . .

Bidali t t i p i - t t a p a  

herntik kanpo 
bizi diren 
lagun edo 
familiakoei
Bakar bakarrik bidaltze gastuak ordaindu 
behar dira. Eskatu informazioa.

(D 631188
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T ram itatu  itza zu  gure b u leg o eta u
N a f a r r o a k o  G o b e r n u a r e n  l a g u n t z a r e k i n
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