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^  Patxi IRIARTE Iruritako argazkilaria

"Nere pasioa eta afiaoa da 
urpeko argazkia, 

bertzea berriz 
ofizioa”
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Koloreak; xuria, marroia, berdea eta beltza. Hiru kapako plastikoa 
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Kristala.
Ispilua.
Melamina.
Decape.
Persianilla.
Egur desberdinetan, bernizatuak. 
Egur lakatua.
Bezeroak jarritako materialean: 
(egurra, papera, tela...).

Ateak eta barneko aldeak bakoitza bere aldetik instalatzen ahal dira
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ELKARRIZKETA

DATUAK.

❖  Patxi Iriarte 
argazkilariak 
Scuba-% 
ur-peko argazki- 
laritza saria 
irabazi berria 
du. Buzeoan 
espezialdutako 
aldizkari 
espainiar batek 
ematen duen 
sari nagusia da.

❖  Doneztebeko 
Zaldua argazki 
dendan aritzen 
da lanean.

❖  Urpeko 
kirola Nafa- 
rroan gero eta 
gehiago indar- 
tzen ari den 
afizioa dela dio: 
araberan, Gi- 
puzkoan baino 
jende gehiago 
dago federatuta.

❖  Eskualdeko 
bertze zenbait 
lagun bezala, 
Hondarribiako 
Scuba Doo el- 
karteko kide da.

❖  Instruktore 
titulua ere ba- 
du, «batez ere 
bidaietan aska- 
tasun gehixea- 
go» izateko.

T e s t u a :
A itor AROZENA

A r g a z k ia :
Patxi IRIARTEk utzia

Patxi IRIARTE IPARREA Iruritako argazkikria

"Nere pasioa eta afizioa da urpeko 
argazkia, beitzea berriz ofizioa"

S a RI GARRANTZrrSU BAT 
IRABAZI BERRI D UZU...

Scuba aldizkariak 
antoiatutako saria da, 
iausaiietanbanatua: ar- 
gazkia, historia bioio- 
gikoa, bideoa eta na- 
rrazio laburra. Argaz- 
kian nik irabazi nuen eta 
urpean norabidea jaki- 
teko ordenagaiiua eta 
hatsa hartzeko erregu- 
latzaiieajaso nituen sa- 
ritzat.
N o i z t i k  a r i  z a r a  u r -
PEAN ARGAZKIAN ATE- 
RATZEN?

I988an urpean igeri 
egiten hasi nintzen, Isa- 
bel Ibarrolarekin bate- 
ra. Geroztik, Patxi Bal- 
danta elizondarra, Jon 
Mikel zubietarra eta 
Txus Migeltorena do- 
neztebarra... has i ak di - 
ra. Argazkiakegiten, be- 
rxiz, I992an hasin nin- 
tzen. Lehenik Maria la 
Gordara (Cuba) gan gi- 
nen, I993an Maidivas 
irletara eta hortik Egip- 
tora, Itsas Gonira. 
A r g a z k i  h a u e k  a t e -
RATZEKO ZEIN IZAN DA 
EZAGUTU DUZUN LEKU- 
RIK POLITENA?

Koloretan-eta, Itsas 
Gorria da politena ne- 
retzako, baina ez dau- 
de arrain haundi aunitz. 
Igual, sobera masifika- 
tutako kirola da eta izi- 
tu egiten dira.
...ETA ARRISKUTSUENA?

Pacifico aldean, Er- 
tamerikako sartaldea, 
CostaRica, Nicaragua-

«Urpean igeri eta argazkiak egitea kirol polita eta lasaia da»

tik hasi eta Panamarai- 
no. Urak hemen beza- 
lakoak dira baina ani- 
male haundia aise gehia- 
go dabil, tiburoiak eta 
horrelakoak...
Z e in  e z b e r d in t a s u n

NAGUSIDAUDE ARGAZKI 
ARRUNTA ETA URPEKO- 
AREN ARTEAN?

Ur azpian nahitaez 
flasha eduki behar du-

I  *^em en inguruan materiale 
aunitz du itsasoak. Pixkan-pixkan 
egoera hobetzen ari da, baina zikinak 
gara. Gainera, arrantza sobera 
egitearen ondorioak nabari dira. ^

zu, hamar metrotik be- 
heiti kolore guztiak ur- 
dinak ikusten baitira. 
Distantziak ere kalkula- 
tu behar dira, flasharen 
indarraren menpe zau- 
delakoz. Lau edo bortz 
aparaixu eraman behar 
dituzu, bat ahoan, ber- 
tze bana sakontasuna eta 
gelditzen zaizun haizea 
neurtzeko... Gero ani- 
maliengana hurbildu be- 
hardaetahatsarekin izit- 
zen dira. Hemen ingu- 
ruan, materiale sobera 
ditu itsasoak, hori da 
gai xtakeri arik haundie- 
na. Urpeko argazkia za-

letasuna eta pasioa da 
neretzat, bertzea ofizioa. 
B id e o a k  er e  g r a b a -
TZEN DITUZU?

Bai, Hondarribiarako 
publizitate bideoa pres- 
tatu ginuen eta orain, 
Migeltxo Pruaño eli- 
zondarrarekin batera 
bertze bat egin nahi dut 
itsasoko sagarroiaren in- 
guruan. Itxuraz ez dira 
mugitzen baina, bere la- 
saitasunean zer bizi kla- 
se duten erakutsi nahi 
dugu. Honekin Iruñeko 
bideo dokumental sari- 
ketan parte hartu nahi 
dugu.



A m erik ar « k a rra m a rro  g o rria k »  e ta  «se in a le»  k arra m a rro a k  ekarri z itu z te n  h e m en g o  e rre k a ta ra , e ta  o n d o rio z , 
h aiek  e k a rrita k o  g a itz  b a te k  jo ta  ia g u z tiz  d e s a g e rtu  zen g u re  e rrek e tan  leh e n d ik  ze g o e n a .

Kanpotarrak 
ekarri eta 
hemengoak 
hondatu

Noizbait gure errekak 
karramarroz beteta izan zirela 
jakiteak bat baino gehiago 
harrituta utziko du seguraski. 
Hala zen bada. Izan ere, 
gaztetxo eta ez hain gazteen 
udako añzio haundienetakoa 
zen errekako karramarroak 
harrapatzea. Baina 80. hamar- 
kadan bertze karramarro 
moeta batzuek gaitz larri 
batekin kutsatu zuten 
bertakoa, denbora guttian 
desagertaraziz. Caurko 
egunean karramarro banaka 
batzuk gelditzen direla Jakin 
badakigun arren, desagertutzat 
eman ditugu.

T estua:
Asier g o g o r z a

Argazkiak:
A rtxiboa

dituen uste- 
tan ak a ts  
haundia da 
bertako espe- 
zieen lekuan 
kanpokoak  

sartu nahi izatea, horrek in- 
gurugiroaren baitan alda- 
ketak sortzen baititu, gero- 
ra desoreka larriak bihur-

tzen direnak. Bertako ka- 
rramarroen aferarekin ger- 
tatu denak hori frogatu ber- 
tzerik ez du egiten.

Desagertzearen
arrazoiak
Duela hamabortz bat urte, 
Ipar Ameriketatik datorren 
onddo moeta batek, «afa- 
nomikosia» edo karrama-

rroen izurritea deitutakoa 
sortuzuen. Nafarroan 1979. 
urtean somatu ziren gaitza- 
ren lehenbiziko arrastoak. 
‘Karramarro gorri’ izeneko 
espeziea,amerikaiTa, berta- 
ko karramarroaren bizito- 
kietan zabaltzen hasi ziren, 
helburu komertzialak tarte- 
ko. Karramarro hau gai- 
tzaren eramale zela ohartu

zirenean, debekatu egin zu- 
ten. baina dagoeneko plaga 
itxLira hartzen hasia zen, ber- 
tako karramarroa ia guztiz 
desagertaraziz.
Honen harian erran behar 
da azken urteetan Euskal 
Herrian eta zehazkiago Na- 
farroako erreketan egin di- 
ren birpopulaketa saialdiak 
«seinale» kaiTamarroarekin



G a u r egun  d e b e k a tu a  d a g o  e rre k a k o  k arra m a rro a k  a rran tza tze a . Lehen , 
o h itu ra  zen k a rra m a rro a k  h a rra p a tze a , g e h ien e ta n  eskuz.

egin direla. karramarro 
gorria alde batera utzita. 
Baina K. Soderhall, R. 
Ajaxon eta M. Person 
suediarzientzilariek fro- 
gatu ZLiten «seinale» ka- 
rramarroa ere afanomi- 
kosiaren eramale dela, eta 
beraz, b irpopulaketa 
hoiek hagitz kaltegarri- 
ak izan daitezkeela ber- 
takoespeziearentzat. Ho- 
netaz gain, bertako karra- 
marroaren ia-desagertzea 
eragin duten kausa natu- 
ralak ere badaude; urte- 
an zehar ematen diren le- 
horte latzak, erreka baz- 
terren eta urpeko lurren 
gorabehera nabarmenak, 
ureko begetazioaren al- 
daketak.. .eta batez ere az- 
ken urteetan urek kausi- 
tu duten degradazioa, es- 
peziearen desagertzea 
eragin duten faktoreak 
izan dira. Azkenik. ez- 
kutuko arrantzaleei enma 
botatzen dienik ere bada, 
gelditzen ziren karrama- 
rro talde urriei erasotze- 
agatik.

Egungo egoera
Gaian adituak direnek se- 
gurtatzen dute oraindik 
ez dela guztiz desagertu

bertako karram arroa, 
mendiko zenbait erre- 
kastoetan eta bertzelako 
ur isolatuetan oraindik 
ere aurki ditzakegu eta. 
Gure zonaldeko erreke- 
tan oraindik bertako ka- 
rramarroak irauten du, 
baina hagitz kopuru tti- 
kitan. Nafarroako Go- 
bernuaren Ingurugiro De- 
partamentuko Juan Car- 
los Vasconesekjakinara- 
zi digunez, Ezkurra eta 
Baztan errekaren zati 
konkretuetan eta baita 
Leitzaran bailarakoerre- 
ka batzuetan ere, berta- 
ko karramarroak ikusi 
izan dira berriki ere. Ur- 
tetik urtera, hala ere, gu- 
ttiago dira. Karramarro- 
en desagertzeak ondo- 
rioak ekarri ditu erreke- 
tako uraren kalitatean, ka- 
rramarroak bertan pila- 
tzen diren haragi ustelak 
jaten baitzituen.

Birpopulazio prozesua
Bertako karramarroa be- 
rre sk u ra tz e k o , bere 
arrantza debekatzeaz 
aparte ere bertze neurri 
batzuk hartu ditu Nafa- 
rroako Gobernuak. De- 
sagertzeko arriskuan da-

goen espezie gisa izen- 
datua izan zen Nafarro- 
an (144/1996 foru de- 
kretua), eta horren ondo- 
rioz, Berreskuratze Plan 
zehatz bat landu zuten 
(143/1996 foru dekretua). 
Foru dekretu honen ara- 
bera, babes berezia es- 
keini behar zaie bertako 
karramanoen bizilekuei, 
edo hauentzako bizi-to- 
ki aproposak bihurtu dai- 
tezkeen eremuei. Erabe- 
rean, kanpoko karrama- 
rro espezien zaintze eta 
kudeaketa berezia egin 
beharko litzateke, bertze 
foru dekretu batek agin- 
tzen duenez.
Bertako kaiTamarroaren 
berreskuratze plana bu- 
rutzeko, Ingurugiro De- 
partamentuak biologo ba- 
ten asistentzia teknikoa 
izanen du, eta baita afa- 
nomikosian adituak di- 
ren zientzilari talde ba- 
tena ere. Gure zonalde- 
an bederen, ez du iduri 
epe laburrean bertako ka- 
rramarroaren egoera la- 
rriak hobera eginen due- 
nik, hasi diren errepo- 
blazio planek ez baitute 
eskualdeko errekarik 
kontutan hartzen. ■

«Gaur egun arras 
karramarro guti 
gelditzen da, 
eta ez dut erranen non»

Antero
ETXANDI
Elizondoko 
Ehiztari eta 
Arrantzale 
elkarteko 
lehendakaria

Ba al dago bertako ka- 
rramarroen arrastorik 
Baztanen?
Garai batean kairamarro 
dexente zegoen gure 
erreketan, baina gaur 
egun arras guti gelditzen 
dira. Ez dut erranen non, 
badaezpada ere.

Gaur egun debekatua 
dago, baina lehen ohi- 
tu ra  zen karram arro  
arrantzan ibiltzea, zu ere 
ibilia zara hortan?
Bai, gazteago ginelarik 

udan-eta, errekak goitik beheiti hartu eta 
eskuz arrantzatzen genituen, gero eltza- 
riarekin nahasita jateko.

Zergatik desagertu direla uste duzu?
Alde batetik urak ez daude lehen bezain 
garbiak eta xaboi eta lixiba sobera bota 
da erreketan. Horretaz aparte, karrama- 
rro amerikarrek ekarri zuten gaitzak he- 
mengoak desagertarazi egin ditu. Orain 
hasi dira diputaziotik zenbait errepobla- 
zio egiten, Ultzama aldeko Mediano ene- 
kan eta Eugiko pantanoan ere bai nik da- 
kidala. Baztanaldean eta oraindik deus 
ere ez.

Gure zonaldeko erreketara karramarro- 
ak itzultzea posible ote da?
Nik uste dut ez dela batere zaila. Kon- 
tua izanen zen erreketan behar den le- 
kuan arraultziak uztea eta epe laburrean 
errepoblazio bat emanen zen.

AFANOMIKOSIAREN 
ZABALTZE PROZESUA 
IBERIAR PENINTSULAN
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GAURKOTASUNEKO GAIA
Prozesionariaren kontrako tratamendua gure mendietan

Pinuan ez da gailendu  
baina orain haritzan  
atera da arra

Lazcro APEZETXEA 
Goizuelo. Mendi zineg.

Orain arte pinua- 
ri egin zaio trata- 
mendua, bainajo- 

an deneko 2-3 urtetan haritzari 
ere ikaragarrizko arra formatu 
zaio. Primaderan hostoa atera- 
tzen du baina arrak atakatzen 
dio eta, indarra hartu behar due- 
nean, hostorik gabe gelditzen 
da. Abuztuan berriz hostoa ate- 
ratzen zaio, baina gutxi. Ez badu- 
te laister tratatzen, pixkan-pix- 
kan hori ere ihartzen joanen da. 
Pinuan, azkenekoz tratatu ze- 
netik nahiko ongi dago, arra ez 
da gailendu behintzat. Momentu 
bat izan zen mendian ezin zite- 
keela lanik egin, mutilak ikara- 
tuak zeuden: arra ukitu eta 
gaizkitzen ziren, dena hazitzen 
zitzaien. Prozesionariak arbo- 
laren defentsak kentzen ditu eta 
gero, saltzerakoan, ez du lau sos 
balio. Kolperik haundiena jo zue- 
nean, zenbait mendi 15-20 mi- 
lioitan saldu beharrean 5ean sal- 
du ziren, arbolak ihartu baitzi- 
ren. Orain ez da horrenbeste 
ikusten, baina tratamendua ez 
bada egiten herria ere janen lu- 
kete horiek. Nafar Gobernuak 
dioenez, gainera, tratamenduak 
ez du aparteko kalterik sortzen, 
aziendetan ez dugu deus so- 
matu.

Tratam enduak intsektu  
babestuak ere suntsitzen  
ditu , ez da selektiboa

Tratam endua noiz eta  
nola egin espezialisten  
esku utzi behar da

Iñigo PETRI Jesu5GARiTAZEb\IA
Gurelur laldePoo -s f 'M ̂  r

Basoelan adilua

Izurritebatbada- Prozesionaria izu
go tratamendua 
beharrezkoa izan 

daiteke, baina guretzat printzi- 
pioz gaizki dago. Hainbat urte- 
tan egin dute eta ez du emaitza 
positiborik eman. Tratamendua 
ez da selektiboa eta intsektu ba- 
bestuak ere suntsitzen ditu. Era- 
biltzen dituzten intsektizidak 
oso kutsakorrak dira, gainera. 
Airetik egiten denez, intsektizi- 
dak gasoleoan disolbatua joan 
behar du eta horrek ura, batez 
ere, kutsatzen du eta onddo eta 
karakoletan eragiten du. Alter- 
natiba bezala, borroka biologi- 
koa proposatzen dugu. Balear 
irletan, zuhaitzetan feromonaz 
-produktu ia naturala- igurtzi- 
tako kutxatilak erabili dituzte. 
Produktu honek prozesionaria 
tximeleta emearen usaina iza- 
ten du eta arrak sartzen direne- 
an, bertan hil eta ez dute ugal- 
tzerik. Honela kontrolatu dute 
izurritea. Prozesionaria ez da 
guztiz desagertu, txorien elika- 
gaia izanik ezin baita erabat sun- 
tsitu, baina ongi kontrolatu du- 
te. Hemen, ordea, erabili diren 
metodoekin ez da honelakorik 
lortu, nonahi ikusten dira pol- 
tsak. Beraz, garbi dago izurri- 
tea ezin dela nolanahi suntsitu.

rritearruntadapi- 
nuen artean, gri- 

pea gizakienganbezalatsu. Era- 
bat deuseztea ezinezkoa da eta 
desagertarazteko saioak hagitz 
garestiak izateaz gain, ez dira 
eraginkorrak. Baina bi arra- 
zoiengatik merezi du aurre egi- 
tea: gizakien (eta animali auni- 
tzen) osasunarengan eragiten 
duelako eta, eraso gogorren ka- 
suan, produkzioa murriztu eta 
zuhaitzak ahultzen dituelako, 
bertze eritasunak hartu eta hil- 
tzeko arriskua sortuz. Kasu 
hauetan, onena intsektu hauen 
populazioa maila baxuan man- 
tentzea da, beraien eritasun pro- 
pioak eta txoriek kontrolatu de- 
zaten. Hau da merkeena, gar- 
biena eta zentzuzkoena. Meka- 
nismo natural hauek nahiko ez 
direnean zerbait egin behar da. 
Gaur egun ez dago mirari-kon- 
ponbiderik. Borroka tekniketan 
aunitz aurreratu bada ere, ez da- 
go %100ean eraginkorra eta 
%100ean kalterikegiten ez duen 
produkturik. Zer produktu eta 
nola erabili erabakitzea zaila da 
eta espezialisten esku utzi be- 
har da. Urte batetik bertzera eta 
zona batetik bertzera ezin da tra- 
tamendu berdina egin.

Aldizkari honek Nafarroako 
Gobernuaren laguntza jaso du

AHTEKARI:
TALDEA :

ARTEKARITZA EKONOAAIKO ETA b \B O R A ^  ^  
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.______________

Langile Autonomoak 
Nekazariak eta mendi langileak 
Nominak eta Aseguro Sozialak 
Lan-kontratutarako laguntzak 
Enpresa berri ezberdinen sortzea 
Diru-laguntza ezberdinak 
Kontabilitateak 
IVAetalRPF 
Errenta aitorpenak
Elbarritasun eta jubilazio espedienteak 
Bideragarritasun planak eta
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mailto:ttipi@mail.sendanet.es
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RIIZIA

Xele Etxeberriari:
LaVozdeNavarrajaso nue- 
nean eta zure artikulua ira- 
kurritakoan zera pentsatu 
nuen, ona dela bere burua 
nazionalistatzat daukan al- 
derdibatGoizuetakoherrian 
finkatu nahi izatea botoak 
lortzeaz gain baita lan egi- 
teko ere, zeren eta azkene- 
ko urteotan, nahiz eta zuk 
hori ez adierazi, botoen igo- 
era nabarmenena eskuin es- 
painolistakbakarrikizandu. 
Bainaherriko etapropagan- 
daegitenarizarenalderdiari 
buruz balorazioa egiterako- 
an gauza asko baztertu eta 
gorde egiten dituzu. Ez da- 
kitzeurtetakobotukopuruak 
aipatzerakoan, bereizten di- 
tuzu eskuina eta PNV, eta 
gogoratzen dizut PNV Eu- 
ropako PPn sartuta dagoe- 
la,AznarrenPPrekinbatera. 
Beste aldetik, HBkezker al- 
derdi gogortzat kalifikatzen 
duzunean, PNVkoaden Atu- 
txa jaunataz eta bere men- 
pedaudenertzainekjedozi- 
paioakdeitu beharko nieke?) 
ekiten diotenean intsumiso- 
en aurka, presoen senitar- 
teko gazte edo adinekoen 
aurka, ‘Egin’ itxi nahi izate- 
rakoan, etabar luze batetaz 
oroitzennaiz,etahori baide- 
la gogor jokatzea. Politika 
kontuak aipatzerakoan ez di- 
tuzu aipatzen Baldo, Luxia- 
no,Mendiburu,edo17.Egu-

berriak espetxean pasa di- 
tuengoizuetarradugunJuan 
Migel, edo kartzelan egon- 
dakoherritarrak, euskalpre- 
soen dispertsioa diseinatu 
eta aurrera eramaterakoan 
zure alderdia ados zegoela, 
Lemoizko zentrala ez ezik, 
Euskal Herrian zentral nu- 
klear gehiago egiteko ados 
zegoela, edo eta Gernikako 
estatutua onartzerakoan Na- 
farroaEuskalHerritikkanpo 
utzi zenutela.
“HBren eskutik dagoela he- 
rriko mugimendu politiko guz- 
tia. Ohiturarik ez? (...) La- 
guntza beharra? (...)” aipa- 
tzen duzunean herriko bes- 
te ohitura bat gogoraraziko 
dizut,hauda,batzuklanegi- 
ten duten bitartean besteak 
kritikatu besterikezduteegi- 
ten.BainaherriarenetaEus- 
kal Herriaren alde benetan 
lan egiteko prest dagoena, 
alderdibatekinidentifikatze- 
agatik izorratzeko gogoak 
eta ahaleginak alde batera 
utziaz,ongietorria,zereneta 
“nazionalista” edo abertzale 
baten benetako etsaia es- 
painolista bat da.

I.E.
(Goizueta)

OHARRA:
Eritzi ezberdinek 
tokia izan dezaten, 
ez da komeni 
makinaz idatzitako 25 
lerro baino luzeago 
idaztea gutun hauetan. 
Idatzi duenaren 
izemdeiturak, 
telefonoa, helbidea eta 
Nortasun Agiriaren 
fotokopia agertu 
beharko dira. Laburtu 
beharra izanezgero, 
t t i p i - t t a p a l c  bere 
esku izanen du horreta- 
rako eskubidea.
Ez dira argitaratuko 
beren nortasuna ager- 
tzen ez digutenen 
iritzirik.

Al alaquel!=Erasorat 
Erausian
Egunero bezala, afaltzera- 
koantelebistamartxandut, 
hain zuzen Telepeich kate-
an, Txikistaneko Telebista. 
Eta, bai harrigarria, erabil- 
tzen duten hizkuntza uler- 
tzenbaitut,baitahitzbatzuk 
soiastu ere, efa hau dena 
inungo ikastarorik egin ga-
be. Eta horrela egunero- 
egunero, azkenean ohartu 
naizTxikistanekohizkuntza 
menderatzen dudala. Bai- 
na telebista itzali eta gero, 
nere burua Euskal Herrira 
itzultzen da behin eta be- 
rriro. Noski, Euskal Herrian 
euskarazegiteanormalada 
baina aunitzentzat ez hain 
erraza. Lehengo egun ba- 
tean egin nuen proba bat, 
inori errangabe;gaurarra- 
tsa osoa igaro behar diat 
euskaraz hitzeginez. Bi or- 
du pasatu baino lehen er- 
daraz etafxikistanizari nin- 
tzen solasean. Saiatu nin- 
tzenbainaeznuennerehel- 
burua lortu.
Eta rollo guzti hau zertara- 
ko;erratebaterako,orduan, 
ohartunintzelaErausiantal- 
deabezalakozerbaitbehar 
nuela,guttieneankontzien- 
tzia hartzeko euskararen- 
gan, Lagunartean,lanean, 
bestetan,euskarazjakineta 
ez hitzegin. Honeri eman 
nahidioerantzunaErausian 
euskaragaztetaldeak,hain- 
bat ekitaldi eginez Bortzi-

riakmailan,euskararenera- 
bilera indartzeko gazteen 
artean. Dagoenekoz bera- 
tar, igantziar eta etxaiartar 
batzuk biltzen gara. Aranz- 
tar eta lesakarrak ez dira 
oraindikgureganahurbildu. 
Behar bada euskaraz bizi 
dira etaezdutegure beha- 
rrik, baina hala eta guztiz, 
proposatukoniengazteguz- 
tieinikeginnuen probaegi- 
teko.
Arrats osoan euskaraz hi- 
tzegiten baduk zorionak, 
bestela soluzio bat: Erau- 
sian euskara gazte taldea.

AitonaPATXIKU

Arantzako ela 
Lesakako gazleei:
Irakurriduzueaintzinekogu- 
tuna? Ez! Bairakurri... Ho- 
riirakurritazerpentsatuduk? 
Aitona Patxiku ez da buru- 
tik ongi edota arrazoi apur 
bat badik. Dena dela, eus- 
kararen erabilera gehiago 
buitzatuetaindartunahiba- 
duzue etorri Erausian Gaz- 
te talderat. Urte berri on!

AitonaPATXIKU
r j r

BERTIZKO LANDA-TURISMO
ZENTRUKO ARTISAUTZA DENDA J b j ( i s ^ p ^ l l c  s.J.

ERRENTAN EMATEKO DEIALDIA V  .VK., C  Sukalde m obleen
f  i ’Tj is t ik o / fabrika

t i ’ n l s t iV I ,  Informazioa: 592323
Eskaerak aurkezteko azken eguna: Z u zen ek o  salm enta
Otsallaren 18a, eguerdiko 12etan Lesakako sarreran, Beko-Errota ondoan

B ertizko Partzuergo Turistikoa Otsango auzoa • LESAKA • Tel.: 637850, Fax: 637928
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Antton ERKIZIA Leityatik Jon CORTARI Orononifc

Administrazio publikoetan,
m e s e d e a k  e ta  b u r r u n tz a l ia k

^  Nafar Go-
r  M benmakdi- 

ru mordoci 
«izkiitatu» 
du. PSOE  
alkate da- 
goen he-  
rrien arte- 

an banatzeko, esan du 
FNMCko zuzendariak.
Herri guztietako beharrak 
metro berdinarekin neur- 
tuakizanendira, ezdabe- 
reizketarik eginen kolo- 
reengatik, erantzun dio 
Sanz lehendakari «be- 
rriak».
Bat eta bestea entzun di- 
tu nere auzoko amonak 
eta, «sinisten dut, sinisten 
dut» kantari joan da sies- 
tara.
Mendialdeko herri gehie- 
nok asko dakigu «clien- 
telismo poh'tico» delako 
hortaz. Erriberako edo- 
zein herri koxkonekin gu-

Burruntzalia? Jende askok 

normala bezala eskatzen 

dizu «fabore» bat, eta ezez- 

koa hartzean, mutur. 

Administrazio Pubiikoa 

gaitzak jota dago, eta 

senda-botikak izen bat du: 

«Carbitaxin» supositorioak. 

egunoro eta xuxen.

reak konparatzea aski. 
Leitzaldean ere, Autobi- 
dea famatua aitzaki, iku- 
siak ditugu ederki aski no- 
la. nori eta ze parametro 
hartzen ziren kontutan, 
pastela banatzeko orduan. 
Diru publikoak (denen di- 
ruak) herriz hem paititze- 
rakoan izugarrizko fabo- 
ritismoa dago. Izugarriz- 
ko injustiziak. Salatu be- 
harrekoak. nazkatzeko

modukoak. Iruñeko Pala- 
zioan egiten den banake- 
ten eta Europatik ere egi- 
ten denean.
Orain hori dena aldatuko 
omen da.
Zer eginen du Sanz-ek? 
Nahita ere, ez dirudi nor- 
tasun gehiegizko gizona, 
Administrazio pulpotza- 
rraren kobazuloan justi- 
ziaren itxurak ere egite- 
ko. Nahita ere, eta ez du 
nahiko, eta gainera esku 
lotuak dago. Sanz oso go- 
gorra izanen da ahulekin, 
baina o.so ahula indartsuen 
aurrean.
Zaila, oso zaila izanen zaie 
Administrazio Publikoak 
darion kaka usaina gar- 
bitzen, nahita ere.
Eta latzena zera da: ikasi 
egin dugula denok «ka- 
zoa»ezarri behaidela. He- 
rri txikiok pasilloa egin 
behar dugu Iruñako pala- 

zioan. Edozein he- 
iTitarrek normala be- 
zala eskatzen dizu 
«fabore bat», jakinik 
eskatzen duena «bu- 
rruntzalia» sartzea 
dela. Eta ezetz erra- 
ten diozunean, agu- 
iTa eta diosla ukatu- 
ko dizu. Faboritis-

__ moaren kultura era-
bat hedatua dago, 
goitik behera, eta ze- 
h a rk a  e re . Fun- 

tzionamendu norma eta 
normala bezala hartua. Eta 
guk, zer egin, Udaletxe 
koxkor eta apal batean? 
Herriko Etxearen ateak za- 
baldu. haizegarbiasarda- 
din. Egiten den pixka hu- 
ra ere.garbiegin.Gaureta 
hemen.GARBITASUNA 
eskatuetaGARBITASU- 
NAemanez hasten dajus- 
tizia soziala eta egunoro- 
ko iraultza txikia.

larik. Gerra haren gogor- 
tasunak eta hainbertzeko

Nafarroaren nortasuna 
dela-ta

Nafarroari nan orduan ere, oraingo
b Li r u z gisa, “gobernante” kax-
hainbertze karrak izaki eta gure aint-
gora-behe- zinako Nafarroa zahar hau
ra dabilki- CastillaedoEspainiarien-
tenhortan. tregatuaizanzenguregait-

■ ■' berenorta- zerako. Gurenortasunaeta
SLina dela- eta gure libertateak eba-

ta, Nafarroa Oinez, Ikas- tsiak, entregatuak izan zi- 
tolak, Euskara, ETB..., ren, erran bezala, Casti- 
badago, noski, nori eran- llari, orduz geroztik des- 
tzunetazeiniarrazoiabo- heredatuak gelditu gine- 
ta, ea konturatzen diren 
herri zahar hontako bene- 
tako seme-alaba sen-
titu hala ez aipatuta- Hafarroak bere Erresumaren 
ko gauza eta izen- independentzia 1512an galdu
huru horiekin zuen, orduan ere bere norta-
Herri baten Historia --------------------------------------
irabazleek idatzi izan
ohi dute beti. Hala Historia, alegia, idazteko 
datilosofoenedohe- eskubidea galdu zuelarik.
rriko “adagio” ho-
rrek diona. Nafarroak be- odol ixurtzeak, nazka eta 
re Erresumaren indepen- penaemanzionXabierko 
dentzia I5 l2 a n g a ld u  Frantzisko Jasori eta mi-
zuen, orduan ere bere nor- siolari bidea hartzeko era-
tasunaren historia idazte- bakiari jarraitu zion. Ge-
ko eskubidea galdu zue- rora, Indiaurrutietakolu-
larik, egiazko Historiare- rraldeetan zebilela, “vfl.ç-
na. alegia. Ez behar hain- co de raza v navarro de
bat alditan, baina bai ur- nacidn” aitortzen zen
teanbehinbedenikjotzen munduaren aurrean.
dugu Xabierko Erantzis- Gure patroi eta saindu
koJasoAzpiIikueta,ejen- haundiaren sendimentuak
plutzat hartzen dugularik nafarabertzalebatensen-
Nafarroako egiazko his- dimentuakziren, nahizeta
toria pixka bat astintzeko gaurko Nafarroako poli-
eta oroitarazteko Xabier- tika gidariek oso bertze
ko Jaso-Azpilikueta fa- aldekopropagandaegiten
miliak, indarkeriarik ga- duten. Horregaitik lehen
be, bainan bai bulartsu jo- erran dut Herri baten His-
katu EiTesLimaren alde eta toria eskribitzen dutela ge-
independentzia defenda- rraren irabazleek, eta ez
tuz castellanoen kontra. egia predikatzen duten
Migel Jaso, San Frantzis- Historiazaleek. Bai, Fran-
koren anaia, hemen hur- tzisko Xabier Jaso. nafa-
bil.AmaiurkoGazteluho- rra. mundu zabalean eza-
rren ondoan, eutsi etaekin guna, gaizki ezagutua be-
zion bertze 40 nafarrekin re aberrian, gure Histo-
bateraNafarroarennorta- riaren lotsarako! Xabier-
suna, Nafarroaren inde- ko Saindu haundia, bai
pendentzia, nafarren es- hotza zure ondorengoen
kuetan eeon zadin. Bai- nortasuna!
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Egunkaria (Ikasmendi)-1997ko urtarrila

«Mniz II beti gustatu 
izan zait. Ni bezala 
atzelaria zen eta orain 
gainerat nire botileron 
dn. Ez zen pilotari 
dotorea baina 
eskiiinarekin 
izugarrizko 
segurtasunn zuen eta 
gaiuerat, beti pilota 
gozatii egiten zuen»

soiasten den eremuetan 
ageri dn batik bat 
txistua».

Iñakl IRAZOKI
Berako ocistularia 
Nafarkaria 97-1-24

Inaxio ERRANDONEA
Alkaiagako pilotaria 
Egunkaria 97-1-15

«Denek hagitz ongi 
hartu gaituzte euren 
etxeetan, Txistu 
Egunnren ideia anitz 
gustatu zaielako. 
Erakusketarako 
argazkiak utzi 
dizkigiite».

«Beran bezala, Lesakau, 
Baztaneu eta Saknuan 
anitz aditzen da 
txistua, txistulariak 
egon badaude. Euskara

Eneritz MITXELENA
Berako txistularia 
Nafarkaria 97-1-24

Iñaulerietan parafzeko  
mozorroa?
Elkarrizketak egiten dituen kazetariena.
Doneztebeko giroa edo 
Iruñekoa?
Iruñean hemengo jendearekin.
Gazteen gau za rik  hoberena 
eta txarrena?
Txarrena elkarrekiko errespetu falta; 
hoberena, solidaritatea.
Hobby bat?
Irakurtzea eta pelikula onak ikustea.
M utilak, baserritarrak edo 
hiriko ak?
Berdin zait, nun eta iniziatiba izaten 
duten.
Ile luzea edo motza?
Nik eramateko luzea, eta mutilek 
eramateko motza eta tintatua.
M utilek belarritakoak eta sudurretakoak eram atea?
Ongi eta zilborrean ere; nik ezpainetan ez nuke jarriko.
Modari kasu egiten diozu?
Nik nere moda, nahi duzuna eramatea (bakoitzaren estiloa).
Bizio bat?
Txokolatea.
Zein  lanetan aritu nahiko zenuke?
Idazlea izan nahi nuke.
Nola ikusten duzu Doneztebe?
Gauza berdinak jende berdinak eginak, eta giro itxia.
Zu k  egin galdera bat?
Zergatik lotsatzen zarete mutilak hainbertze?
B idaiatzeko, nora?
Hainbertze lekutara... mundu osoari buelta emanen nioke.
Nesken arteko birtute bat?

■ Guk, kostata baina, denetaz hitzegiten dugu, mutilek ez bezala.

l I < I G
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niPI TXARTELA 
saltzeko. Baldintza 
ekonomiko 
interesgarriak. 
Interesatuak 
euskalduna izan 
behar du eta bere 
kontura lan egiteko 
kapazidadea. 
Deitu...
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HERRIZ HERRI
MEMDIA

Prozesionariaren kontra 1.500 hektarea 
intsektizidaz lainoztatuko dira eskualdean
Negu bukaera aldera eginen da fumigazioa helikoptero bidez

Pinuetan agertzen 
den prozesionaria izii- 
mteari auire egiteko es- 
kualdeko 1.500 hekta- 
rea lainoztatuko ditu 
Nafarroako Gobernuko 
Ingurugiro sailak, in- 
tsek tiz id a  e rab iliz . 
Lainoztatzea helikop- 
teroen bidez eginen da 
negu bukaera aldera eta 
Nafarroako Gobernua- 
ren helburua ez da txi- 
meleta zomorro hone- 
kin bukatzea, tekniko- 
ki zaila delakoz, izurri- 
tea kontrolatzea baizik.

Izan ere. pinuaren 
prozesionariaren kon- 
trola erabilgarritasun 
publikokoa deklaratu 
zuen Ingurugiro sailak 
joan den urteko ekai- 
naren 6an. Honela, tra- 
tamendua programatzea 
eta egitea bere esku da- 
go, pinadien Jabea nor- 
nahi izanda ere.

Nafarroako Gobernua: 
'Kalte larriak sortzen 
ditu zuhaiztietan'

Nafarroako Gober- 
nuko teknikarien erra- 
netan, «prozesionaña 
izurñtea izatera aile- 
gatzen da sarritan eta 
kalte larriaksortzen di-

1 Herriak Hektareak |
1  Arantza 69 !|
1  Areso____ 10 j
^  Bertizarana 26,5 1

Donamaria 6 1
Doneztebe 270,5 1
Eratsun 23 W
Etxalar 236 d
Ezkurra 55,5 1
Goizueta 548 ^
Igantzi 36 ^
Ituren 0,5
Leitza 99 , ,
Saldias___ 13,5

. Sunbilla 11.8
- Zubieta 94,7 ñ

—  -

■ 4'
H erriz  herri he likopteroa  e ra b iiiz fu m ig a tu k o  d iren  hektareak . D o n ezteb e ko  
d a tu a  B id a s o a -B e rro a ra n  in g u ru a ri d a g o k io  A rtxibokoa

tii zuhaiztietan».
Bertzalde, espezie 

honek leh en tasu n a  
omen du Nafarroako 
Gobernuak bultzatzen 
duen oihanetako osasun 
arloaren  ikerketan. 
«Batetik, zomorroa eta 
here hondakinak ezin 
dira iikitu, erresuiiiin- 
garriak direlakoz eta, 
bertzetik, sortzen ditiiz- 
ten poltsak eta zuhai- 
tz.en hosto galtzeak es- 
tekikoki itsusiak dira» 
diote Iruñetik. Halere,

oso aurreratua dagoen 
izurritea besterik ez du- 
tela tratatzen azpima- 
rratu dute.

Gurelur: 'Tratamendu 
hauek ez dira 
eraginkorrak'

Talde ekologisten 
iduriz, ordea. ikusteko 
dago tratamendu hauek 
erag inkorrak  diren. 
«Orain hiriizpalaii ha- 
si baziren ere, oraindik 
nonahiko pinadietan 
ikiisten dira prozesio-

nariapoltsak, heraz ezin 
erran arrakasta haiin- 
dia di i tenik»  d io te  
Gurelur erakundetik.

Talde honen ustez, 
tratamendua ez da ba- 
tere selektiboa eta pro- 
zesionariari ez ezik, 
zainduta dauden bertze 
int.sektuei ere eragiten 
die. Honetaz gain, «iira 
ere kiitsatzen ahal diite 
eta iiraren bidez, giza- 
kiak kontsumitzen di- 
tiien onddoak, karako- 
lak...».

D ia  ^% W ]  A u to z e r b i l z u a  
d e s k o n l u a

Hamabostero
ofertak

Z o fo z  efo ikusi

E z te g a ra , 6  • ®  6 3  1 4  0 3  • B E R A

TEKNIKO
INSTALATZAILEA

iturgintza •  gasa • kalefakzioa 

Tfnoa: 630 031 • BERA

V »* p -------------------- V

Altzate. 19 • 630786 • BERA

Q ia m

H A R A T E G IA  • U R D A IT E G IA

Zazpi besta 
egunetan ireki 
ahal izanen dira 
dendak aurten

N afan'oako Gober- 
nuko Industria, Ko- 
mertzio, Turismo eta 
Lan sailak, merkatari 
eta kontsumitzaile el- 
karteekin eta Komer- 
tzio eta Industria Gan- 
bararekin lortutako 
akordioaren arabera 
zazpi besta egunetan 
ireki ahal izanen dira 
dendak aurten. Lehe- 
nengoa EiTege bezpe- 
ra eguna izan zen. On- 
dotik , m artxoaren 
27an (O rtzeg u n  
Saindua); abenduaren 
3an (San Frantzisko 
Xabier eguna); aben- 
duaren 6an (Kons- 
tituzio eguna); aben- 
duaren 8an (Inma- 
CLilada eguna) eta 
abenduaren 14 eta 
21ean (igandeak) ire- 
ki ahal izanen dute 
dendariek. Iruñean, 
San Saturnino egune- 
an ere ireki ahal iza- 
nen dute.

Belateko tunelaren 
lanetarako 125 milioi 
terdi gehiago

Belateko tuneleko la- 
nen aurrekontua 125 mi- 
lioi terditan igoko da, 
Nafarroako Gobernuko 
Herrilan, Garraio eta 
Komunikabide Sailak 
onartu berri duenez. 
Dirutza honekin lur az- 
piko urek soitutako kal- 
teak moldatuko dira. 
Aurrekontuaren zabal- 
tze hau nahitaezkoa 
omen da, datozen urte- 
etako aurrekontuetara- 
ko fondoak ere Jokoan 
baitaude.



HERRIZ HERRI
BERA

Aurtengo iñauteriak egitarau 
zabalagoarekin heldu zaizkigu
Igande arratsean Gozategi taldea arituko da Altzateko Plazan

K ristina  B O A N

Ohitura denez, or- 
tzegunahaurren eguna 
izanen da, goizez «zin- 
gar-arrautze» eta arra- 
tsaldez iñude eta ar- 
tzaiak dantzatuko dute. 
Larunbatean, «kaldere- 
ro»ek “momo” errege- 
aren eta berekin batera 
iñauterien etorrera ira- 
garriko dute, kantu eta 
kazula soinuen artean. 
Igandean, berriz, iñu- 
de eta hartzaiak itzuliko 
dira, oraingoan nagu- 
sien eskutik. Baina hau- 
rrek ere izanen dute on- 
gi pasatzerik arratsal- 
deko 5,30etan hasita ka- 
rrikaz-karrika ibiliko 
den antzerkiarekin. Gai- 
nera, arratseko 8etan 
Gozategi taldeak joko

Ikastolak ez du 
obra baimena 
ordainduko

Labiaga ikastolak 
ez du haur eta lehen 
mailako ikastetxe be- 
rriko obra baimena- 
ren tasa (3.431.114 pta) 
ordaindu beharko. 
Herriko Etxeak era- 
bakia ahobatez onar- 
tu zuen, idazkariak 
kontrako txostena 
azaldu arren. Udalak 
kasu berezitzat hartu 
du gai hau, egin den 
obra 50 urteren buruan 
udalera itzuliko dela 
kontuan hartuz.

G is a k o  iru d ia k  ik u s ik o  d ira  a u rte n g o  iñ a u te rie ta n

du Altzateko plazan. As- 
telehen goizeko «zin- 
gar-arrautze» eta gero 
Berako gazteek antola-

tuta Zalain Jatetxean 
bazkaria eginen da. 
Apuntatu nahi duenak 
E rrekalde edo Puin

A rgazkia: G O IKO

emanbeharkoduizena. 
Arratsaldez txarangak 
alaituko du berandurar- 
te luzatuko den giroa.

'Euskara betiko
mintzoa'
erakusketa
«Euskara betiko mintzoa» era- 
kusketaren itxiera ekitaldian, 
Herriko Etxeko eta Nafarroako 
Gobernuko Hizkuntza politi- 
karako Zuzendaritza N agusiko 
agintariak izan ziren Kultur 
Etxean, urtarrilaren 14an. 
Abesbatzak bere kantuak es- 
kaini zituen eta ondoren be- 
rendua banatu zen. Aitzineko 
bi asteetan, euskarari buruzko 
gauza interesgarriak ikasteko 
eta ikusteko aukera izan zuten 
bertara hurbildutakoek.

Arg.: Joxem anuel

T  {FOasfe
»:* B e ra -C o iz u e ta

ibilbidea egin dute 
ig an d e  h o n e ta n  
Agerra mendi talde- 
koek. Goizuetan baz- 
kaldu ondotik auto- 
busean itzuli ziren. 
Z in e g o tz i 
a ld a k e ta  
Fermin Garcia Min- 
degia Herrialde tal- 
deko zinegotziak be- 
re kargua utzi zuen 
azken udal batzarre- 
an.
M e n d ie n
a n to la tz e a
Nafarroako Gober- 
nuak osorik ordain- 
duko du Onura Publi- 
koko K atalogoan 
dauden  m end ien  
Antolatze Proiektua 
egitea.4.384.800pe- 
ze ta  ja so k o  d itu  
Herriko Etxeak. 
M endi
probetxam endua
lesoIa-Ardizaku in- 
guruan 3.930 alertze 
(656 m’ zur) pro- 
bexteko bigarren en- 
kante deialdia luza- 
tu du Herriko Etxeak. 
Hasierako prezioa 
2.066.400 pezetakoa 
da, %IOa jautsi on- 
doren, lehen enkan- 
tera ez baitzen pro- 
posamenik aurkeztu. 
M a tr ik u la tz e  
k a n p a in a  
Otsailaren I4a arte 
zabalik izanen da 
Bortzirietako Eus- 
kaltegian izena ema- 
teko epea. Mailaguz- 
tiak, a lfabeta tze , 
EGA eta H itanoa 
emanen dira. Izena 
emateko 637796 te- 
lefonora deitu.

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

Zalain Auzoa, BERA

S A R O B t
o k i n d e g i a

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

J  A  T  E  T  X  E A

ZalainAuzoa ■ 

®  63 11 06 
BERA

FC .U N FK O  M F N U A  FTA  K A R TA

Boda ela banketeak ematen dirn



HERRIZ HERRI
LESAKA

Iñauteriekin batera, iotsak alde 
batera uzteko garaia ailegatu da
Datorren asteko larunbatetik asteartera iñauteriak ospatuko dira

A it o r  a r o z e n a

Egun haundia igan- 
dekoa izanen da, zaku- 
zarren irteerarekin . 
Halere, hiruzpalau egu- 
netan iñauterien giroaz 
goxatu ahal izanen da 
herriko karriketan eta 
baseiTi auzoetan. Gazte- 
txoenen eskutik Ortze- 
gunGizeneko “Arraiil- 
ize-arraultze” eskea 
egin ondoren, larunbat 
gauean ikusiko dira le- 
hen mozorroak.

Igandean, erran be- 
zala, zaku-zarren txan- 
da izanen da eta bakar 
batek baino gehiagok 
laisterka saioak egin be- 
harko ditu beraien ai- 
tz in ean . A stelehen  
eguerdian, beniz, karro- 
zaedeiTak ikusi ahal iza- 
nen dira. Baserri auzo- 
etako gazteentzat egun 
batez luzatuko da bes- 
ta, Goitarrak eta Frain- 
dan'ak asteailea ere pro- 
bextuko baitute horre- 
tarako.

San Anton egun jendetsua
San Anton egunean jendea joan zen Endara aiizoko baselizara meza adi- 
tzera, baina ondoko igandean, eguraldiak lagunduta, en-omeri giro ederra 
izan zen. Mendian pasiatu, meza aditu, gosaldu, bedeinkatutako erroski- 
laren bat erosi, dantzatu... denerako aukera izan zen Arg.: A itor

G o ita r ra k  K a ta z p e g i  
a u zo a n  b arn a

Matrikulazio
kanpaina
euskaltegian

Otsailaren I4a arte 
zabalik izanen da Bor- 
tzirietako Euskaltegian 
izena emateko epea. 
Euskalduntze maila 
guztietaz gain, idazten 
eta irakurtzen ohitura- 
rik ez dutenentzat, hika 
solastu eta idazteko eta 
EGA eskuratzeko az- 
terketa prestatzeko ikas- 
taroak izanen dira, ba- 
koitzari komeni zaion 
ordutegian. Informazio 
gehiagorako 637796 te- 
lefonora deitu.

Pepe Rei idazlearen 
solasaldia Arranon 
ortzegunean

Arrano elkarteak ha- 
margarren urteurrena 
beteko du aurten eta ho- 
ri ospatzeko zenbait eki- 
taldi antolatuko ditu. 
“Hanuir urte hegaka” 
izenburupean. Horien 
artean lehena, ortzegu- 
nean, urtan'ilak 30, ami- 
tseko Setan, Pepe Rei 
idazleak emanen duen 
solasaldia izanen da. 
Pepe Rei ‘egin' egun- 
kariko ikerketa saileko 
burua da eta zenbait li- 
bururen eailea.

OZSa herrian egiteko 
hamar su-hiltzaile 
postu gehiago

Soldaduskaren Or- 
dezko Zerbitzua heiTian 
egiteko su-hiltzaile bo- 
luntarioei laguntzeko 
bertze hamar plaza sor- 
tuko ditu Herriko Etxe- 
ak. Lehendikerehama- 
bortz lagunentzako le- 
kua eskaintzen zuen 
udalak. Kontzientzia- 
Eragozpeneko Kontsei- 
luaren arabera Lesakan 
4 1 objetore daude. PNV 
eta EA erabakiaren al- 
de agertu ziren eta HB 
abstenitu zen.

ffOgisCo
<* B ittir iak o

espaloiak egiteko
7.640.000 pezetako 
dirulaguntzaemanen 
du Nafarroako Go- 
bernuko Toki Admi- 
nistrazio sailak. In- 
bertsio ia 12 milioi 
pezetakoa da.

*X* T a n tiru m a iru  
ikas to lak
225.000 pezeta jaso 
ditu Nafarroako Go- 
bernutik “Gitrehaz- 
t erretako b i z i a ” 
proiektua gauzatze- 
ko. Dirulaguntzahau 
Ingurugiro Hezkun- 
tzarekin lotutako eki- 
taldiei ematen zaio.

*> M e n d ie n  
a n to la tz e a  
Nafarroako Gober- 
nuak osorik ordain- 
duko du Onura Publi- 
koko Katalogoan 
dauden mendien An- 
tolatze Proiektuaegi- 
tea. 5.142.000 peze- 
ta jasoko ditu Hemko 
Etxeak.

*X* N a b a z  e ta  
K a tazp eg i 
a u z o e ta ra
edateko ura bana- 
tzeko lanak Mariez- 
kurrena eraikuntza 
enpresak eginen di- 
tu 92.994.223 peze- 
taren truke. Bortz hi- 
labeteko epea izanen 
dute lana akautzeko. 

*X* Frain au zo ra k o  
bideak egokitzeko la- 
nen lehendabiziko 
fasea Arkaitza eta 
Orsa eraikuntza en- 
presek osatzen duten 
aldi baterako elkar- 
teak eg inen  d itu  
28.369.866 pezetan.

^ a t u r e t x e a

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

iN jfX ie  JH KK R ID E*

l^ndetan 9etatik 13etara irekia 
.■■''ASTERO eskeintza bereziak

Plaza Zaharrajfnoa: 637059 - LESAKA

jatetxea • Hotela
Lesakako Bidegurutzean 

Tfnoa; 63 73 82 ■ LESAKA



I/HE
ETXALAR

Emakumeen 'Andre M ari' elkarteak 
urteko batzarra egin zuen
Berrindartu egin nahi dutela iduri du

P e l l o  a p e z e t x e a

Urteko kontuak eta 
gora-beherak eman on- 
dotik, zenbait erabaki 
ere hartu zituen Elkar- 
teak. Lehenik, Emaku- 
mearen Institutuan izen 
ematea. Horrela, Ins- 
titutu hon'etako kide iza- 
nez, Gobernutik dirula- 
guntzak eskuratzen aha! 
omen dira. Bertze hau 
ere onartu zuen Batza- 
rrak, emakumeentzako 
interesgarri diren zen- 
bait ikastaro antolatzea 
heldu den urterako, ha- 
ia-nola, eskulangintza, 
lore eta baratze-zaintza 
etabar,

1996ko jaiotza 
eta heriotzak

Bi haur sortu zaizki- 
gu herrian, hondar ur- 
tean, orain arte gertatu- 
tako kopururik ttikiena, 
noski. Bertzalde. ha- 
maika laguni eman dio-

Larraburuako mus txapelketako sarituak
Lehen eta bigarren saria eskuratu dutenak dirajarrita daudenak, Benito eta 
Luis txapeldunak erdian. Hirugarren eta laugarren saria eraman dutenak, 
beiriz, zutik ageri dira. Argazkia : p e l l o

ikusi eta. Eguberri aitzi- 
nean bukatu zen Gober- 
nuak iagundutako ikas- 
taroa, eta berriz ere. ho- 
geita gehiago prest dau- 
de segitzeko Astesantu-

gu lurra urtean barrena. 
Ez ziren den-denak 
orain hemen bizi, bai- 
na herrikoak zirenez, 
beitako lun'ean nahi izan 
dute gelditu.

Eskuiangintza
ikastaroa

Argi dagoeskulanak 
emaztekien gogoko di- 
rela, azken urteetakoa

ra arte. Oraingoan ez 
dute segurtatu dirula- 
guntzarikizatea, bainan 
eskatu, eskatzekotan 
daude.

Partxis
txapelketa

Mu,sekoa bukatu or- 
duko partxiskoa hasi 
zen. Igande arratsalde- 
etan zarata gehixeago 
sumatzen da Larraburu- 
an. Denaden, muslariak 
ere ez daude geldirik 
egoteko, eta bertze ge- 
ziir batzuk botatzeko 
prest dira negua Joan 
bainolehen. Urdaiazpi- 
koagoiti-beheiti.eguer- 
diek ere Jende gehiago 
ekarraraziko dute.

Diapositibak
Emanaldi interesga- 

rria eskeini du Ixakak 
gizonen Biltokian az- 
ken urteetako Iñauteen 
argazkiekin. Jendez be- 
te zen elkartea.

ORBELA
g i m n a s i o a

• Squash eta sauna
• Hidromasaje bainua
• Muskulazio-aretoa
• Kirol masajea

Antoiu 21 •0637950 'LESAKA

KOXKILA
OSTATUA

MJmiTOmNA
Mendi eta lorategi garbiketak

Tfnoa.: (9 48 ) 63  11 99 - B E R A

CLASS ENGLISH
INGILES AKADEMIA

J^Can L e ip e r  
ZUZENDARIA

ITZUIPENAK: Ingelesa, Frantsesa 
rrzuiTZAlLEAK: Hilzaldialt, enpresak, etabar. 

ESKOLA LAGUNTZA
4 URTETIK AITZINERA • GAZTEAK* HELDUAK 

Ikusentzuteko metodoak ■ Hango Irakasleak * Udako ikastaroak
LESAKA •  Biltirio Plozo 6, Behea •  0  989.702554 

BERA •  J. Coro Boroio 10, Beheo (Eskoloren oitzineonl 
ETXALAR • (Eskola zaharretan)

/cArm
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®  6 2 7573  • L E S A K A

m  B IDE
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Jatetxea
S A G A R D O TE G I 

M E N U  B E R E Z IA
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Astegunetan afariak aurrez eskatuta bakarrik



ERRIZ HE
IGANTZI

Berrogeitabi hautagai Herriko Etxeko 
administrari lanposturako
Ortziral eta larunbat honetan izanen dira herriko iñauteak

O S K A R  TX O P E R E N A

Benogeitabi lagunek 
eman dute izena admi- 
nistrari lanposturako 
lehian parte hartzeko, 
horietako bortz igan- 
tziarrak. Legezko tra- 
mite guziak bete ondo- 
tik, otsailaren azken al- 
deraedo martxoaren ha- 
sieran egin nahi dira pro- 
bak. Garbi dago gogor 
ari beharko duela lane- 
an lanpostua eskuratu 
nahi duenak.

Irakasie berria 
eskolan

Irakasle berria dugu 
hilabete batzutarako 
Igantzikoe.skolan, Itziar 
Barberena erratzuarra. 
Ttikienen gelan dago, 
Rosa Eugiren ordez eto- 
rria. Ani moak eman be- 
harko batari heldu zaion 
lanarengatik eta zorio- 
nak bertzeari familia be- 
rretzeagatik.

G e ro  e ta  lan  g e h ia g o  h a rtze n  d u te  g u ra s o e k  h a u rre n  m o z o rro a k  p re s ta tze n , lan a u n itz  d e n b o ra  
g u tira k o  d e ia  k o n tu ta n  h a rtu z  g e ro . L a ru n b a t a rra ts a id e a  iza te n  d u te  h a u rre k  e u re n tz a t. A u rte n ,  
a d itu  d u g u n e z , tr ik itiia r ie k in  ib iii b e h a r o m e n  d u te  g a in e ra . H e id u  d e n  a s te a n , a s te a zk e n e z , es- 
k o ia k o  m o z o rro  b e s ta  iza n e n  d u te  e ta  O rtz e g u n  G ize n  e g u n a  b ih a ra m o n e a n .

❖  H ilabete honen 
azkena bai no lehen era- 
man beharko dute es- 
karia Herriko Etxera

mendi zatiren bat erre 
nahi dutenek, eiretze la- 
nak hobekiago molda- 
tzeko denen artean.

❖  Orain arte lane- 
an aritzeko lizentzia fis- 
kalaren beharra zeuka- 
tenek, zenbait aldaketa

d ire la  e ta , H erriko  
Etxera agertu beharko 
dute urtarrilaren 30a bai- 
no lehen.

“D eiie
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 62 75 14 
B eheko P laza 8, LESAKA

J . RAM O S
Zolak akutxilatu eta 
barnizatzen dittut

631342 BERA • ® 637172 LESAKA

î P e k o ;

Lore eta landareak
Frain auzoa • ® 63 78 26 

LESAKA (D63I076-BERA

koxkonta
* *  ^  .4^ **  r

i
, \  V .

rdotegUi ^

• bitxikeriak •
• opariak •

' enm arkazioak ' O tsango a u z o a jfn o a k : 627503 / 627519 • L E S A K A L E S A K A

EROSLE
L E S A K A

Kalitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago}
Bittiria. 67 - ® 637264



H E f f i  HE
ARAIUTZA

Asteburu honetan ospatuko diren 
iñauteetan herri kirol apostu mundiala
Igande eguerdian arituko dira Patxi eta Donato Larretxea lau herritarren kontra

E l i x a b e t  e t a  G a r b i ñ e

Urtarrilaren 30, 31 
eta otsailaren 1 eta2an 
ospatiiko dira herriko 
iflautik. Egun horieta- 
ko egitarau zabala pres- 
tatu da.

Ortzegunean, Primi- 
tivo ostatuan gosalduz 
einanen zaie hasiera 
iflauteei. Ondoren mo- 
zorroak Bordalarrea eta 
Eguzkialdea auzoetan 
ibiliko dira, Joakin 
Madariaga akordeola- 
riarekin. Gauean, ema- 
kumeen afaia Pabloenea 
jatetxean.

Ortziralean, mozo- 
rroak Azkilarrea eta 
Aientsa auzoetan ibili- 
ko dira trikitilariekin. 
Gauez, Kristina eta 
Amaia taldearekin dan- 
tzaldia gorapean.

Larunbatean. mozo- 
rroak herrian barna pus- 
ka-puska ibiliko dira. 
Airatsaldeko 5etan haur 
mozon'otuen lehiaketa.

Intsumisioari buruzko solasaldia
Joan den urtarrilaren I Oean, ortziralean, Ekaitza elkartean intsumisioari bu- 
ruzko solasaldia eta afaria antolatu zen. JJizlariak, Asier eta Alex Irufleko 
bi intsumitu gazte ziren. Bertara 35 bat gazte hurbildu ziren. Gaua giro ede- 
rrean igaro zen, besta goizaldera arte luzatuz. Arg.:Eiixabet

Gaiiez, gaupasa mozo- 
rrotua, K ristina eta 
Amaiaren doinuen la- 
guntzaz.

Igandean, azkenik,

12etan herri kirol desa- 
fio mundiala: proba 
konbinatuan, Donatoeta 
Patxi L arretxea lau 
a ran z ta rre n  k on tra

(Lorentxo Apezetxea, 
Tomas Oskoz, Oskar de 
Rueda eta Joxemigel 
EiTandonea). Donatoeta 
Patxiren lana, aizkoran

8 kanaerdiko moztea, 
arpanan 8 korte eta lais- 
terka 16 itzuli frontoia- 
ri. Laukotearen lana. 
txanda librean, aizko- 
ran metroko 8 enbor 
moztea, arpanan 8 kor- 
te eta laisterka 16 itzu- 
li.Apustuaren ondotik, 
Maddalen Lujanbio eta 
Jokin Sorozabal ber- 
tso tan  arituko  dira. 
Eguerdiko 2etan herri 
bazkaria eta 1950, 51 
eta 52an jaiotako kin- 
toen besta Aterpe erre- 
tegian, trikitilari eta ber- 
tso la riek  a la itu rik . 
Arratsaldeko 7,30etan 
aurteiigo iflauteriei aka- 
baila emanen zaie.

Herria obretan
Orai ndik obretan se- 

gitzen dugii. Oraingoan 
plaza benitzea tokatzen 
da. Iñauteak hasi baino 
lehen herria pixka bat 
txukuntzea espero du- 
gu, hankaz gora baita- 
so.

ATERATZEAelaLANTZEAV
Anizinaldcak T x im in ia k
Angcluak E r la iz a k
O m ia amzinak M o ld u rak
L cihoak Z o k a lo a k
A ieak H ila r r ia k
Arkuak M a rra zk ia k
Pilareak

s  'AhujiinJiulixi' Madzixi > 
XZiiluirniini’kixi Txiipeunui f

ZINTARRIAK 
ADOKINAK 

_________ ZOLAK

ALBERGEA
JATETXEA

@634179
A L B E R G E A ARANTZA

W
/ V \

Tel,-Fax:(948)63 72 58 
Tel.mug,: 908 -77 51 85 
Olsango induslrialdea 

31770 LESAKA

Aranguren
Aroztegi mekanikoa

• Leihoak
• Aurre-markoak
• Eskailerak
• Fabrikanteak gara

GRUPO ZURICH
A S E G U R O  O R O K O R R A K

Itzea, 4 - B E R A - ®  63 07 63

O B R A  P R 0 IE K T U / y C
✓  Etxe berriak er^ikitzeko ___i______
✓  Zaharbarritzeko kanpotik eta barnetik
✓  Urbanizajzio proiektuak
t^OBraTZuzendaritzia

Udalendako 
aholkulariUa-zerbiUua 

hiriginUa lanetan

i i rkitektura bulegoa
Bittiria, 45 • © 637503 • LESAKA



IZHE
MALERREKA

Mendizale doneztebarrak 
Kilimanjaro eta Aconcaguan
Afrika eta Amerikako mendirik altuenak goitu dituzte

T x e m a  A LD A B E

Hilbeltzaren 1 In.lau 
lag u n  a te ra  z iren  
Miarritzeko aireportu- 
tik, Parisetik pasatuz, 
Nairobira (Kenia) aile- 
gatzeko. Iritsi eta bere- 
hala, Tanzanian dago- 
en Afrikako mendi al- 
tuenera, Kilimanjarora 
alegia, goitzeari ekin 
zioten. Mendi honen 
kaskoa 5.895 metrora 
dago eta bidean lau egun 
eman ondotik, beraien 
helburua lortu zuten 
Zarbo Ibarrola. Joserra 
Aldabe, Patxi Zamora- 
no eta Axun Santeste- 
ban.bertan ikurriñasei- 
nake gisa utziz. Hilbel- 
tzaren 29an itzuli ziren.

Bertzalde, orain de- 
la hilabete bat bedera- 
tzi lagun abiatu ziren 
Aconcagua, Amerike- 
tako mendi altuenaren 
gailun-a lortzeko asmoz. 
Imanol BerozetaLesa- 
kako Ramontxo Ordoki

bertanzirelarik.Ia7.000 Itzulpen ikastaroa
metro dituen mendi hau 
goitu zuten zortzi lagu- 
nek eta itzultzeko pun- 
tuan daude.

Hilbeltzaren I5ean 
hasiera eman zitzaion 
Malerrekako euskalte- 
gian itzulpen ikastaro-

Juanjo Urrutia 
saldiastarra, 
bigarren mailako 
txapelduna 
bikoteka
Saldiasko Juanjo Urrutia 
pilotariak txapel berri 
bat ekarri du eskualde- 
ra. Ansotegi auIestiaiTa 
bikote zuela 22 eta 16 
irabazi zieten Koka eta 
Hirigoienbikoteari,hiI- 
beltzaren 17an ospatu- 
tako bigarren mailako 
eskuz binakako txapel- 
ketaren finalean. Juanjo 
Urrutiak partidu bikai- 
na egin zuen eta adituen 
erranetan, bere espe- 
rientzia erabakioarra 
izan zen partidua ira- 
bazteko. Arg.;Txema

ari. Erdaratik euskara- 
ra itzultzeko moduak eta 
teknikak ematen dira. 
Ikastaroan 16 lagun ari 
dira, gehienak jendau-

▼ {?0®gCo
’ Legasako

mendien erabi lera eta 
ap robetxam endu  
egokia egiteko Ku- 
deaketa Plangintza 
Teknikoa eratzeko 
5.180.940 pezetako 
dirulaguntza jasoko 
du Legasako Herriko 
Etxeak Nafarroako 
Gobernutik.

S u n b illako  
A n tz a k a itz  
k u ltu r  ta ld e a k
pasadiren Eguberrie- 
tako balantze ona 
egin du, olentzero eta 
errege kabalgataren 
arrakasta azpimar- 
katuz. Olentzero egu- 
nean ehun bat haur 
eta heldu elkartu zi- 
ren 5 kordionista, 10 
trikitilari, pandereta, 
tronpeta eta saxofoi 
jo le e k in  b a te ra . 
Frontoian egin bazen 
ere, kabalgata arras 
pol ita izan omen zen.

rrean lanean aritzen di- 
renak eta itzulpenak egi- 
ten dituztenak. Irakas- 
lea, berriz, Iruñeko i- 
tzultzaile bat da.

BELARRA
OSTATUA -JATETXEA
Amezlio b r r ib  • DONEZTEBE 
Tfnoo: 45 03 06

LRUKI KRISTRLDEGIR
• Ispiluak
• Kristaldegia orokorrean
• Kristal klase guziak jartzen ditugu
• Grabatuak kristalean eta edozein 

materialetan
• AuiTekontuak kristala Jam ta eta jarri gabe

© 450595 • SUNBILLA

S A N T A M A R IA
J a t e t x e a

Espezialitatea euskai sukaidaritzan  
E g u n e ko  m en u a  e ta  ka rta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

ARIN
A S E C 3 U R U A K

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

kia 21, Tel.-Fax: 450266 • DONEZTEBE

GAZTELUKO
OSTATUA

• Ejunerokii menua eta karla

®  4 5 0 1 0 5 -G A Z T E L U

ETXANDI
TXOKO

jatetxea
B a z k a r i, a fa ri 
e ta  g o s a r ia k

IT U R E N
Tfnoa: 45 04 9 1



HERRIZ HERR
DOMEZTEBE

A n d e e ta k o  in k a k , g a ra i b a te ko  h ip ia k ... z e r  p re s ta tu k o  d u te  a u rte n g o a n ? Argazkia : ZALDU A

Otsailaren 7tik 9ra ospatuko dira 
aurtengo Iñauteriak
Gasolindegi berria irekiko da aurten Leitzako bidean

T xema A LD A B E

Aurtengo iñauteriak 
aitzindu zaizkigu, bai- 
ta bat baino gehiago us- 
tekabean harrapatu ere. 
Halere. azken momen- 
tuan. bat batean jendea 
animatu eta iñauterie- 
tako griña kanporatuko 
du.

Otsailaren 7an hasi-

ko dira Donezteben, goi- 
zetik ba.serriz baseiri ibi- 
liko dira gazte koadri- 
lak, akordeoiaren soi- 
nua lagLin dutelarik. 
Larunbata izanen da, ohi 
bezala, iñauterietako 
eg u n ik  h au n d ien a . 
Arratsaldean, hain arra- 
kastatsua den desfilea 
eginen da herriko ka- 
rriketanbarna. Igandean

akituko dira aurtengoz 
iñauteriak. Beti bezala, 
otorduak herriko jate- 
txe ezberdinetan eginen 
dira egunotan.

Ongi pasa eta mozo- 
rroak ongi aukeratu.

Gasolindegi berria  
idekiko da

Donezteben. Leitza- 
ko bidean, hain zuzen

ere, gasolindegi berria 
id ek ik o  da au rten . 
Honetaz gainera, auto- 
ak garbitzeko hiru gar- 
bileku eginen dira. 
Gasolindegiaren honen 
nagusia Jose Antonio 
Elizondo da, Renault 
kontzesionarioaren ja- 
bea eta dagoeneko udal 
baimenak eskuratuak 
ditu.

Liburuzain
berria

Azaroko hilabetea 
eta abenduaren 9a arte 
aritu da liburuzain la- 
neanPiliUrrutia. Baina 
osasun aldetik ongi ez 
dabilela eta, aste pare 
batez liburutegia itxia 
egon ondotik Elizondo- 
ko Itziar Goñi hartu du- 
te liburuzain bezala. Ha- 
siera batean, bere kon- 
tratoa urtarrilaren 3In 
akituko zaio, berak ja- 
sotzen duen langabezi 
saria egun horretan aki- 
tuko baitzaio. Lanpostu 
honen gorabeherak age- 
rian daude eta argi da- 
go lankidetza sozial ize- 
neko kontratu motaren 
menpean egoteak ez 
diola inongo mesederik 
egiten liburutegiaren 
funtzionamenduari.

Isunak jartzeko 
baimena dute 
alguazilek

Trafiko Ordenantza 
eiTespetatzen ez dela eta, 
isunak jartzeko baime- 
na eman die Herriko 
Etxeak bi alguazilei. 
Zenbait ordutan arazo 
dexente izaten dira he- 
rrigunean eta kargatze- 
ko eta deskargatzeko or- 
dutegia ere berriro eza- 
rriko da. Zabala eta 
Zugarramurdi zinego- 
tziak neurri hauen kon- 
tra azaldu ziren, egiaz- 
ko arazoa aparkamen- 
du falta zela erranez.

Tel.: 4 5 0  133
451 541 

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

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

• M elam ina taulak
•Taula hidrofugoak (u re tik  babesteko) 
’ Txap az estalitako taulak
> Entzim erak
> Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak
> P intura eta bernizak
> Bainurako m obleak eta osagarriak
> K IT  m obleak, esku-errem intak, e tab ...

MASAIA ela 
BIZKORTZE ARIKETAK

Txom in IRAZOKI

Parrokla 5 • DO NEZTEB E



HERRIZ HERR
MALERREKA

Ituren eta Zubietan, joan den urteko udal 
aurrekontuak onartu dira
Zubietan hasierako onespena jaso dute, Iturenen behin betikoa

TTIPI-TTAPA

Joan den urteko au- 
rrekontuaren behin be- 
tikoz onartu du Iturengo 
Herriko Etxeak, jende 
aitzinean beharrezkoa 
den denbora egon on- 
dotik ez baita alegazio- 
rik aurkeztu. Diru-sa- 
r r e ra  e ta  i r te e ra k  
67.762.638 pezetakoak 
dira.

Gastuetan, partida- 
rik inportanteena in- 
bertsioetan eginen de- 
na da (35.320.406 pe- 
zeta). Dirutza honetan 
sartzen da bi lur eremu 
erostea, bat zuhaitz lan- 
dareak sartzeko eta ber- 
tzea etxebizitzak egite- 
ko; saneamendu lan osa- 
gan'iak egitea; oihanak 
hobetzea; Lasagako zu- 
bia moldatzea; uhalde- 
aren b id era tzea  eta 
Hornidura Plangintza 
Zuzentzailea. Ondasun 
arruntak eta zerbitzuak 
erosten 14 .150.808 pe- 
zeta erabiliko dira eta 
langileen soldatak or- 
daintzeko 3.841.148 pe- 
zeta, bertzeak bertze.

Diru sarrerei dago- 
kienez, ia 25 milioi su- 
bentzioen bidez sartu-

Ihauteriak Ituren eta Zubietan
Ituren, Zubieta eta Aurtizen hedatu berriak dira joareen doinuak. Urtetik 
urtera jende gehiago erakartzen du ikuskizunak.

ko dira. Zerga eta tasa 
ezberdinen bitartez ia 
22 milioi pezeta sartu- 
ko dira Herriko Etxeko 
kutxan eta transferen- 
tzia arrunten bidez 11

m ilio i p asa tu x eak . 
l995eko kontuak ere 
onartu ziren.

Bertzalde, Iturengo 
Herriko Etxeak, aur- 
tengo ur-tasak (6.000

pezeta etxeko ur-kon- 
tSLimorako eta 12.000 
pezeta tabernetan) eta 
ordenantza fiskalak, ha- 
sierabatean behinipein, 
onartLi ditu.

4 0  MILIOI PEZETAKO 
AURREKONTUA ZUBIETAN

Zubietako udalak, 
bere aldetik, 40.248.433 
pezetako sarrera-irtee- 
rak izanen ditu, urteko 
azken batzarrean egin- 
dako hasierako onespe- 
nari alegaziorik aur- 
kezten ez bazaizkio.

Inbertsioak egiteko 
12 milioi erabiliko di- 
tuzte eta 11 milioi pa- 
satuxeak langileen sol- 
datak  o rd a in tzek o . 
Ondasun arruntak eta 
zerbitzuak erosten ia 7 
milioi gastatuko dira.

Diru-sarrerak aipa- 
tuz gero, haundienak su- 
bentzioen (14.467.677) 
eta tasen (11.458.000) 
bidez ailegatuko dira. 
Kapital transferentziak 
7 milioi terdikoak iza- 
nen dira eta zergen bi- 
tartez ere ia 4 mil ioi sar- 
tu k o  d ira  H e rrik o  
Etxeko kutxan.

Ordenantza fiskal 
orokorra, agiriak luza- 
tu eta tramitatzeko ta- 
sak arautzen dituen or- 
denantza, auzolana eta 
bidelanaetaMerkaritza 
ez-egonkorra arautzen 
dituzten ordenantzak ere 
onartu ziren.

FUNERARIA ZERBITZUAK
D O N E Z T E B E n

MALDAERREKA, S.L.

2 4  o rd u ta k o  z e rb itz u a  
I ru ñ e a -D o n o s t ia - lru n g o  o s p ita le ta t ik  

e d o z e in  h e r r ita r a  tra s la d o a k  
T fn o a ; 6 3  7 4  0 4  • L E S A K A  

T fn o a : 4 5  0 4  75  • D O N E Z T E B E

ZUBIRIA
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

ALDABE
T A X IA

D O N E ZTEB E
©  4 5 0 6 8 7 I

ttipi-ttapa

6.300 AemfUeLecUM,
2 2 .0 0 0  ineUitffde.
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Azpiegitura lanak egiteko 51 milioitik goiti 
ordainduko ditu Nafarroako Gobernuak
Proiektuen kostua 75 milioi pezetakoa izatea espero da

TTIPI-TTAPA

Rafael Gurrea, Na- 
farroako Gobernuko 
Toki A dm inistrazio  
kontseilariak, 1996ra- 
ko Herrietako Azpiegi- 
tura Lanen Plangintza- 
ren barnean, Malerre- 
kako zenbait herrietan 
egindako edo egiten ari 
diren lanak ordaintzen 
laguntzeko foru agin- 
diiak sinatu ditu.

Honela, B ein tza- 
Labaiengo Apezene- 
kobordarako bidea niol- 
datuko da. 288 metro- 
tan hiru metroko zaba- 
lera emanen zaio. Lana 
egitea 2.420.000 peze- 
ta gostako da eta Nafa- 
rroako Gobernuak 1’7 
milioi ordainduko du.

Eratsun eta Saldias 
arteko ur- hodia edo tu- 
beria egitea eta Era- 
tsungo depositoan mol- 
daketa batzuk egitea ere 
aurrikusiadago. Ur-ho- 
diak ia bi kilometroko

Iñauteriak Eratsunen
Eratsungo iñautetan herritar gehienak elkartu ziren larunbat gauean, 
umore onean afaltzeko. Bertan Egaña eta Peñagarikanok bertso ugari 
bota zituzten eta, urtero bezala, Modesto akordeolaria ere giroa alaitzen 
aritu zen. Aurtengo iñauteak akitzeko, meza ondotik bazkaria eta dant- 
zaldia izan zen, Modesto aspertu zen arte.

luzera izanen du eta 8 
zentimetroko zabalera. 
Proiektuaren arabera, 
24’ 18 milioi gostako da

lan hau egitea eta Toki 
Administrazio sailak 
1 8 ’78 m ilioi pezeta 
emanen ditu.

E zk u rran , eurien 
eraginez kaltetutako 
zenbait bide moldatuko 
dira. Guztira, hameka

baserrira doazten sei bi- 
de daude hondatuak. 
Moldatzea 4’88 milioi 
gostako da eta Nafa- 
rroako Gobemuak 3 ’ 52 
milioi ordainduko ditu.

D onezteben , San 
Migel kamikako ur-hor- 
nidura eta saneamendu 
sareak osorik berritu di- 
ra eta ondoren zoladu- 
ra j arriko da. Gaur egun- 
go farolak ere aldatuko 
d ira . A u rre k o n tu a
11.904.000 pezetakoa 
da, horietatik 7 milioi 
Iruñetik paratuak.

Sunbillan, azkenik, 
Amjtela, Juantxekobor- 
da eta Orodonborda- 
Arretxanbordarako bi- 
deak moldatuko dira. 
Guztira, 3.167 metro or- 
migoiztatuko dira, bi 
metro terdi eta hiru me- 
tro arteko zabalera ema- 
nez. Kasu honetan , 
Nafarroako Gobernuak 
20,82 milioi emanen di- 
tu, lana egiteak 31’67 
milioi gostako den bi- 
tartean.

TURISMO PARTZUERGOA

Denbora librera zuzendutako 
ikastaroak antolatuko dira
ITG erakundearekinbatera

TTIPI-TTAPA

Bertizko Turismo 
Partzuergoak, ITG era- 
kundeen laguntzarekin, 
denbora librera zuzen- 
dutakoikastaroakanto- 
latuko ditu. Interes pro- 
fesionala duten guztiei

zuzenduta daude ikas- 
taro hauek eta beraien 
bidez, oinarrizko eza- 
gupenak ikasteaz gain, 
zonaldean dauden akti- 
bitate enpresetan lane- 
an aritzeko balia daite- 
ke. Otsailaren 15ean pi- 
raguismo eta rafting-

arekin hasita, irailaren 
20an espeleologiarekin 
akitu arte, zortzi modu- 
lo ezberdinetan banatu- 
ko dira ikastaroak. Ez 
da derrigorrezkoa mo- 
dulo guzietan parte har- 
tzea, baina antolatzai- 
leek ikastaro osoa egin

nahi dutenei lehentasu- 
na emanen diete. Era- 
berean, apuntatzerako 
orduan lehentasuna edu- 
kiko dute Bertizko Tu- 
rismo Partzuergoko ki- 
deek, hauen seme-ala- 
bek eta Baztan-B idasoa- 
ko nekazariek eta hauen

senideek Partehartzai- 
leak 17 urtetikgoiti izan 
eta 5.000 pezetako kuo- 
ta ordaindu beharko du. 
Kuota honekin, modu- 
lo bakarrean edo ikas- 
taro osoan parte hartu 
dezake. Arestian aipa- 
tutako moduloez gain, 
Anim azioa, H ipika, 
Senderismoa, Mendi 
Bizikleta, Eskalada eta 
Mendikateen jeitsiera 
moduloak emanen dira.

Informazio gehiago- 
rako Bertizko Partzuer- 
gora (592 3 2 3 ) edo 
ITGra (278011) deitu.



HERRI/ HE
GOIZUETA

Igande honetan zortzi hasi eta asteartea 
bitaite ospatuko dira Iñauteriak
Emakumez osatutako konpartsa, berriz, larunbatean kaleratuko da

E s t e b a n  A R O ZE N A

Sekula guziko ohitu- 
rari jarraituz Garizuman 
sartu aurreko hiru egu- 
netan, otsailaren 9, 10 
eta I In, festa eta giro 
aparta nagusituko da he- 
rrian, orduan ospatuko 
baitira iñauteriak.

Egunik inakalena 
igandea da programari 
dagokionean behintzat, 
arratsaldeko 4etan ha- 
siko den umeen zahi- 
dantza eta ilunabar eta 
gaueko Etxabe anaiak 
trikitilarien dantzaldia 
baitira burutuko diren 
ekintzabakarrak. Dena 
den, aurtengo lehenen- 
go disfrazak ere azal- 
duko dira ilunabar alde- 
rako seguraski.

Astelehen goizeko 
Setan bilduko da plazan 
inozorroen taldea, ba- 
serrietakopuskabiltze-

ARESO

B es te  b a tzu e n  a rte an  iaz s a ritu a k  s u e rta tu  z ire n  a rg a z k ita n  iku s  d a ite zk e e n  d is fra z  hauek

ari ekin asmoz. Inolako 
presarik gabe egingo du- 
tenez ibilbidea, iluna- 
barreko 7ak Joak izan- 
go dira guttienez berriz 
herriratu orduko. Gai- 
nera, ez dute ixil-ixilik 
itzul tzeko asmorik, gai- 
teroak Madalenen zain 
edukiko baitituzte be- 
raien soinu paregabea- 
rekin sarreraeden'apla-

zan egin dezaten.
Astearte-iñotean he- 

rrian bertan egingo da 
puxka-biltzea, goizeko 
lOetan hasita eta arra- 
tsaldeko 5etatik aurre- 
ra, iñauterietako ikus- 
kizun nagusia; Zahi- 
dantza. Honen ondoren, 
disfraza, alaitasuna eta 
eromena bihurtuko di- 
ra protagonistak aurre-

Asteburuko ihauterien 
aurrerapena eskolan
Ostiralean hainbat ekitaldi egingo dituzte

J U A N A  SAIZAR

Ihauteri jaiak direla 
eta eskolan ihauteri egu- 
na urtarrilaren 3ln  os- 
patuko da. 9,30etatik 
1 letara Ihauterik giro- 
tzeko hainbat ekintza 
eginen dira (mozorro- 
ak prestatu, abestu...). 
I letan txistorrada hau- 
rrentzat eta I I,30etatik 
I etarajokuak eskola in-

guruan. Arratsaldean, 
denak mozorrotuta, al- 
txorraren bila ibiliko di- 
ra. Era honetan, aste- 
buruan herrian ospatu- 
ko diren ihauteriei ha- 
siera emango zaie.

Mus txapelketa
Urteroko mus txa- 

pelketak martxan dau- 
debi elkarteetan. Lan'ea 
elkartean bukatu berri

dute etaJosetxoOnsalo 
eta Miguel Eraso suer- 
tatu dira txapeldun. 
Pake-Toki elkartean 
orain jokatzen ari dira, 
eta haiien emaitzen be- 
rri hurrengo t t i p i - t t a -  
PAn emango dugu.

Ingurugiroa eta  
eskola

Eskolakl 55.000 pe- 
zeta jaso du Nafarroako

ko ordutako folkloreak 
eta ohitura zaharrak al- 
de batera utziz.

Gai honekin buka- 
tzeko esan, larunbat ilu- 
nabarrerako ere ikuski- 
zun ikaragarria presta- 
tu dela. lazko arrakas- 
ta ikusirik , Izaskiin 
Bakerok lanari ekin dio 
aurten ere, eta adin guz- 
tietako emakumez osa-

tutako konpartsa ibili- 
ko da herrian barrena. 
M e n d ie n  
a n to la tze a

Nafarroako Gober- 
nuak osorik ordaindu- 
ko du Onura Publikoko 
Katalogoan dauden 
m e n d i e n a n t o 1 a t z e 
p r 0 i e k t u a e g i t e a .
5.142.000 pezetajaso- 
ko ditu Herriko Etxeak.

E s k o la k o  n e s k a -m u tik o e k  ih au te riek in  lo tu ta -  
ko  e k ita ld ia k  iza n g o  d itu z te  o s tira le an

Gobernuko Ingurugiro 
sailetik “Zuhaitza eta 
iira protagonista beza- 
la ” proiektuarengatik. 
Dirulaguntza hau Ingu- 
rugiro Hezkuntzarekin 
lotutako ekitaldiei ema- 
ten zaie.

Sokatira taldea
Sokatira taldeak go- 

gor ekin dio aurtengo 
denboraldiari. Euskal 
HeiTiko txapelketako fi- 
naletara ailegatzeko la- 
nean ari da eta einaitza 
onak lortuz, gainera.



ERRIZ HE
LEITZA

Etxeak berritzeko 34 espediente 
tramitatu ziren iaz Leitzaldean
Hamabi Leitzan, hiru Goizuetan, bi Areson eta bat Aranon

JOSEBA AZPIRO Z

Etxeen berrikuntza- 
rako dirulaguntzak tra- 
mitatzeko Leitzaldeko 
bulegoan, 34espedien- 
te trainitatu dira joan 
den iirtean. Bulego ho- 
netan Lan'aun. Lekun- 
berri, Araitz, Betelu. 
Leitza, Areso, Goizueta 
eta Aranoko eskaerak 
t r a m i t a t z e n d i r a . 
Denetara, ISOmilioiko 
o b rak  eg in  d ira , 
23.800.000 pezetako 
prestamoak lortu dira 
eta 35 milioietako di- 
rulaguntzak.

A ran o . A reso , 
Goizueta eta Leitzako 
datuak ondoko koadro- 
an ageri dira.

Emakumeentzat
ikastaroak

Aurreko urtean be- 
zala, aurten ere LFdala 
emakumeentzat ikasta- 
roak bideratzen saiatu- 
ko da. Ikastaroren bat 
antolatu nahi izanez ge- 
ro lehenbailehen me- 
moria bat aurkeztu be- 
hardaUdaletxean, ikas- 
taroaren xehetasunak 
adieraziz (aurrekontua, 
orduak, irakasleak..

Herria ^lEskaerak ■  Aurrekontua ■  Maileguak ■ Dinilaguntzak
Arano 8.397.971 6.550,417 1.847.554
Areso 4.049.700 0 1.133.916
Goizueta 15.196.416 5.134.770 3.810.206
Leitza 12 68.204.976 0 15.520.056
D en e ta ra 18 95.849.063 11.685.187 22.311.732

T  {FOasfo
Ikurriña  eta  
o len tzero  e rreak
Hilaren I9an, goi- 
zaldean, Torreako 
ikurriñaerretzen sai- 
tu ziren “ezezagu- 
nak". Urte Bem egu- 
nean berriz, plazako 
Olentzeroari su eman 
eta osotara erre zu- 
ten. LekunbeiTikoeta 
Beteluko Olentza- 
roak ere erre zituz- 
ten. Hau salatzeko, 
aurreko ostiralean, 
kontzentraziorako 
deialdialuzatuazen.

>> N o rta s u n  A g ir ia  
b e rr itz e ra
otsailaren 7an eta 
2lean etorriko dira 
Iruñetik.

A* S a rrio ra
b is ita  eg in  zuen 
Miguel Sanz lehen- 
dak ariak  h ila ren  
I6an.

Aterpe
arriskutsua
Nafar Gobernuko inji- 
neru baten informearen 
arabera, 20 zm.ko elur- 
teekin edo orduko 50 
km.ko baino abiadura 
handiagoko haizearekin 
arriskutsua da aterpe hau 
erabiltzea. Hori dela eta, 
aterpea itxi egin da, es- 
truktura konpondu eta 
sendotu arte. Joseba

Nekazal Eskola zena moldatzeko lanak 
Sagastibeltzak eginen ditu

Gregorio Sagastibel- 
tza herriko eraikuntza 
enpresak eginen ditu 
Nekazal Eskola zena- 
ren moldaketa lanak 
4.887.454 pezetai'en tin- 
ke, Nafarroako Gober- 
nuko Hezkuntza zu- 
zendari nagusiak era- 
baki duenez.

M ateria l-b ilteg ia  
egin, haurrendakojoko-

en instalazioa, patioa- 
ren itxiduraren molda- 
keta, iirak biltzeko sa- 
retoa jarri eta pertsia- 
nak aldatuko dira.

HauretaLehen Hez- 
kuntzako lehen zikloa 
bertan emateko moduan 
moldatzen ari dira ikas- 
tetxea eta, honenbestez, 
eraikuntza nagusian le- 
ku gehiago behar da.

muneca
de TVapo

I R U N

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

^ l i z a + z e
E R L O J U T E G I  
B I T X I T E G I A  "

Landetxe Enparantza ® 943.492698 O IA R TZU N

Betiko platerrez gain, bereziak 
ere eskaintzen dizkizugu. 

Eta ezkontzea pentatu baduzu, 
harrituko zaitugu!

I t Tel, 510125-Faxa: 510965 
C lL o i  LEITZAko gaina

■ P a rk e ta k  - T a rim a k
> Kutxillatzea eta bernizatzeak 
• E s ta ld u ra  O ro k o rra k

Bera ® 630735 
Irun ® (943) 622305

MOZORROAK
^S A L M E IS T A  

e ta  ALOKAMENA

Nuevas Tintorerias 
delakoarengatik garbiketa 
bermaturik

^ E r a n s k i n a k

^ M a k i la J e

— F I E S T A —
Tfnoak.908 77S613' ( 948)15 32 97 

Alzania Ibaia Kalea, 16 bahera •Azpilagaña 
(EuskadikoKulxaretiondoaii)



H E f f i  HERR!
BAZTAN

Ortzegun Gizen, Oilar-dantza, Egun 
ttunttun... gainean ditugu iñauteriak
Lekarozen, bertzalde, aterpea moldatzeko lanetan segitzen dute

Jo s E B A  IG A R A B ID E

Erratzuko Damak, 
ArizkungoHartza... eta 
hainbat herrietako per- 
tsonaiak ikusteko eta 
iñauteri bestan parte 
hartzeko aukera izanen 
da egunotan. Aspaldiko 
ohiturak berrituko dira, 
bainaberriki sartutako- 
ak ere ez dute hutsik egi- 
nen: igandean danbo- 
rrada egiten da azken 
bolada honetan Elizon- 
don eta orga apainduak 
ere karrikaratuko dira, 
noski.

Otsailaren 7 eta 8an, 
Ortzegun eta Ortziral 
Gizen eguna ospatuko 
da. Egun hauek izen ez- 
berdina jasotzen dute 
herri bakoitzaren ara- 
bera: Egun ttunttun, 
Orakunde, Oilar-dan- 
tza... Erratzun, aitzine- 
ko bi larunbatetan ere 
eskean ibiltzen dira.

Lekarozko aterpea
Nafarroako Kirol eta 

G aztedi In stitu tuak  
Lekarozen gazteenda- 
ko aterpea eraikitzeko 
lanak egiteko udalaren 
obra baimena jaso du. 
Lanen aurrekontu osoa 
250 milioi bat pezeta- 
koa da. Dagoeneko zen- 
bait proiektu idatzi eta 
instalazioaren legaliza- 
zioa lortu da eta urte 
osoan funtzionatzen 
aritzeko moduko leku 
goxoa egokitu nahi du-

Baztan ikastolako 6. mailakoak eskiatzen
Baztan ikastolako seigarren mailako ikasleek Eskolako Ikasleendako Ipar 
Eskiko hamairugarren kanpainan parte hartu dute.

te. Horretarako mante- 
nimendu lan ttiki batzuk 
eginak dituzte dagoe- 
neko. Halere, oraindik 
zenbait proiektu gauza- 
tu behai' dira, aurten ber- 
tan lan guziak bukatu 
nahi baitituzte.

Ikastaroak
B allek o  E tx eak  

I997ko zenbait ikasta- 
ro antolatzeko dirula- 
g u n tza  e sk a tu  dio  
Nafarroako Gobemuari. 
Zehazki, Elizondon pin- 
tura eta zaharberritzea 
eskaini nahi dira eta 
Almandoz, Arizkun eta 
Erratzun artisautza ikas- 
taroa.

Guardiazibilaren jarrera aztertzeko 
Gobernu Delegatuarekin bilduko dira 
Balleko Etxeko udal ordezkariak

Balleko Etxeko hiru 
alderdietako udal or- 
dezkariak Gobernu de- 
legatuarekinbildukodi- 
ra, abenduaren I4an 
Erratzu inguruan guar- 
diazibilak jarritako kon- 
trol batean gertatutako- 
ak argitzeko.

M ozioa HBk aur- 
keztu zuen eta idatziak 
zioenez, “kontrolean 
niatel hezurrekoak, bul- 
tzadak, erasoak, ineha- 
txuak eta interrogato- 
rio luzeak sufritu behar 
izan genituen. Zenbaiti 
beren armekin burura

apuntatu zioten”. On- 
doren zinegotzia eta par- 
lamentaria den Xotero 
Etxandi ere mehatxatu 
zu ten . HBk ja rre ra  
hauek gogor salatzea eta 
norbaitek salaketajudi- 
ziala egin nahi izanez 
gero, laguntza osoa es- 
kaintzea eskatu zuen. 
Eskaera hau ez zen onar- 
tu, bai ordea EAk aur- 
keztutakoa, HBren kon- 
trako botuarekin eta 
UPNren abstentzioare- 
kin. Honela, Gobernu 
delegatuarekin biltzea 
erabaki zen.

OSTATU - JATETXEA
jaki Tipikoak • Etxeko Giroa

Iturriolz Auzoa • ® 592043 • ORONOZ-MUGAIRI

ARROPA DENDA

IMmKE
JAtMEURRirrU.24

T F K 0 . 5S 0312
E L t 2 0 M D 0

CERVANTES
HELVETIA SEGUROS

Era guzietako aseguroak 
Eska itzazu aurrekontuak 

Juana M. Urrutia

T  {FOagfo
Mendi
probetxamendua
Gañekola inguruko 
herrilurrean dauden 
947 haritz amerika- 
noren oihan probe- 
txamendurako en- 
kante publikoa zabal- 
du du Balleko Etxe- 
ak. Hasierako pre- 
zioa 12.476.210 pe- 
zetakoa da eta propo- 
samenak otsailaren 
5a baino lehen aur- 
keztu behar dira.

•t* Jubilatuen  
bestak
Urtarrilaren 22an, 
Baztangoizakojubi- 
latuek beraien urte- 
roko besta ospatu zu- 
ten Arizkungo Etxe- 
berria ja te tx ean . 
Otsailaren 13an be- 
rriz, Elizondo, Elbe- 
te, Lekaroz, Gartzain 
eta Iruritakoen txan- 
da izanen da.
Ecolan enpresak
Baztan eta Malerre- 
kako hondakinei bu- 
ruzko ikerketa egi- 
teko aurkeztu duen 
a u r r e k o n t u a
2.850.000 pezetakoa 
da. Balleko Etxeak 
dirulaguntza eskatu 
dio Nafarroako Go- 
bernuari.

>> Igerilekuen 
mantenimendu eta 
garbiketa zerbitzua 
kontratatzeko lehia- 
keta publikorako 
deialdia luzatu da. 
I997eta 1998kouda 
garaietan sarreren 
kontrola eta ostatu- 
ren martxa eramatea 
ere betebeharren bar- 
nean daude.



/HERR
BAZTAN

Erronkari Gasnaren Jatorri 
Izendapenaren hauteskundeak
Urdazubiko Justo Ramon Arburua artzainen ordezkarietako bat izanen da

JOSEBA IG ARABIDE

Urtarrilaren 22an 
E rronkariko  Gasna 
Ja to rri-Izen d ap en a  
Kontseilu erregulatzai- 
learen hauteskundeak. 
Iruñean eta Irurtzunen 
bezalaxe, Elizondon 
hautes-mahaia paratu 
zuten. Zortzi partaide 
ditu kontseilu honek: le- 
hendakarai, lehendaka- 
liordea, artzainen alde- 
tik bi aholkulari, bertze 
bi esnegileen aldetik eta 
bi Nafarroako Gober- 
nutik, nahiz eta hauek 
ez duten botoa emate- 
ko eskubiderik. Nafa- 
rroan 420 artzain dau- 
de, Erronkariko izen- 
dapenera lotuak.

Artzainen ordezka- 
ritza lortzeko, EHNE 
eta UAGN sindikatue- 
ak atirkeztu ziren eta bi 
ordezkariak UAGNk 
eskuratuzituen: 10.000 
litro baino gutiago pro- 
duzitzen duten artzai- 
nen ordezkari Urdazu- 
biko Justo Ramon Ar- 
burua izan da aukera- 
tua (Elizondoko bozke- 
tan, botu eskubidea zu- 
ten 237 artzaineta- 
tik 126k bozkatu zuten; 
69 UAGNko ordezka-

Mendizaleen omenaldia
Argazkia joan den urteko abenduaren 29an ateria da Autzako kaskoan. 
Urtero, azken bi igandetan, mendian hildako baztandarrei omenaldia es- 
kaintzen die Baztango Mendigoizaleak elkarteak: Gerardo Plazari Legateko 
gainan eta Peio eta Ramoneri Autzan. Argazkia: ixabeiAieman

riaren alde, 56 EHNE- 
koaren alde, I baliorik 
gabe) eta 10.000 litro
baino gehiago ematen
dutenen artean, Olon- 
drizko Jose Erneta (Eli- 
zondon, 16 artzainetik 
U A G N k 9 b o za , 
EHNEk 3). EHNEko 
hautagaiak Azpilkue- 
tako Juan Jose Irungarai 
eta Leitzako Juan Bau- 
tista Alduntzin ziren.

San Anton Eguna
Euripean ospatu zen Elizondon San Anton egu- 
na. Esne-behiari zegokion zenbakia 14.175 izan 
zen eta Arizkungo Danborienea okindegian sal- 
duzen eta Iparraldera gan da, irabazlearen izena 
oraindik ezaguna ez bada ere. Zenia Doneztebeko 
Francisco Anduezarentzat izan zen (3.755), bi 
bildotsak Braulio Elizetxe amaiurtarrarentzat 
(1.768) etamagraEskisasoijatetxeko Garmendia 
Galarregi familiarentzat (2.779). Erratzuko be- 
rrogei bat emakiimek, beraien aldetik, elkarre- 
kin ospatu zuten eguna, bazkaria eginez.

{FDasCo
A rizku n g o
fro n to ia re n
aitzinaldea pinta- 
tzeko aurrekontua 
onartu du Balleko 
Etxeak: 93.125 pe- 
zeta (gehi BEZa). 
U d al o rd e z k a r ia  
San Fran tz isko  
X a b ie r  esk o la n  
Felix Santiago Usta- 
rroz zinegotzia iza- 
nen da udal ordezka- 
ria Elizondoko San 
Erantzisko Xabier 
ikastetxeko Eskola 
Kontseiluan. 
B osniatik  
E lizondora  
itzuli zen urtarrila- 
ren 18an Jose Ma- 
nuel Nazabal, Legasa 
eta Narbarteko ape- 
za. Baztanen bildu- 
tako laguntza(elika- 
gaiak, arropak, oi- 
netakoak eta jostai- 
luak, batez ere) ba- 
natzera joana zen 
apeza Bosniara. 
Txotx!
Eiiskal Herriko sa- 
gardotegiek zabaldu 
dute denboraldia eta 
Lekarozko Larral- 
deak ere ireki ditu be- 
re ateak.
Erratzuko  
berrogei bat emaku- 
mek elkarrekin os- 
patu zutenSan Anton 
eguna, bazkaria egi- 
nez.

BODEGAS ERRASTl, S.L.
Ciatlur

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 ban atza ilea
TXOPORRO Ardoak

M. A zpilkueta, 6 • E L IZ O N D O  
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HERRIZ HERRI
BAZTAM

171 milioi beharko dira bideak moldatu 
eta karrikak zolaberritzeko
125 m ilio i N afarroako  G obernuak  o rda induko  d itu

Rafael Gurrea, Na- 
farroako Gobemuko To- 
ki Administrazio kon- 
tseilariak , l996rako 
HerrietakoAzpiegitura 
Lanen Plangintzaren 
barnean, zenbait bide 
eta lau herriko kamiken 
zolaberritze lanak or- 
daintzen laguntzeko fo- 
ru agindua sinatu du. 
Lan hauen aurrekontua 
171 milioitik goitikoa 
da eta Iruñetik ia 125

milioi pezetarekin la- 
gunduko dute. Gaine- 
rakoa ordaintzeko mai- 
leguak eskatuak ditu da- 
g o en ek o  B a llek o  
Etxeak.

Bideak moldatzeko 
91 milioiko inbertsio 
egin beharko da, horie- 
tatik 69 Nafarroako Go- 
bemuak ordainduak. Al- 
de batetik, euriak hon- 
datutako bideak mol- 
datuko dira. Lanen kos-

tua 9 milioi terdikoa da 
eta Toki Administrazio 
sailak ia 7 milioi ema- 
nen ditu. Bertzetik, 
Amaiurko Erdiko-bi- 
dea, Azpilkuetako Zuaz- 
toi auzoa, Elizondoko 
Ituniaga auzoa eta Ema- 
tzuko Apate zubia mol- 
datuko dira eta Iruritako 
Baigorri auzoan pareta 
bat eginen da. Guztira 
8L27 milioibeharkodi- 
ra eta Nafarroako Go-

bernuak 59’73 jartzeko 
konpromezua hartu du.

Lau herriko kamike- 
tan zoladurajaitzeko la- 
nek, berriz, 80’75 mi- 
lioi pezetako inbertsioa 
beharko dute, 58 milioi 
inguru Iruñeko Gober- 
nutik ailegatuko direla- 
rik. Zehazki, Azpilkue- 
takoApaioa etaUrrasun 
auzoetako espaloiak 
eginen dira eta homekin 
batera, Erratzuko Go-

rostapolo auzoa eta El- 
beteko Karrikatxar zo- 
laberritzeko asmoa da- 
go-

Zolaberritzea ormi- 
goiarekin eginen dute 
normalean, Gorostapo- 
lon ezik, hemen harria- 
rekinegitekointentzioa 
baitago. Saneamendu 
eta euri-urak biltzeko 
sarearen zatiren batzuk 
ere berrituko dira he- 
rriotan.

ZUGARRAMURDI

Hogeita hemezortzi zaldun herriratu ziren 
hilbeltzaren 12ko zaldi erakusketan
X areta lu rra ld ean  bizi edo lan  egiten d u ten en tza t ikastaroak  anto latuko d ira

M a r g a r i e ta  K o r o

Hilbeltzaren 12an se- 
kulako zaldi erakuske- 
ta izan ginuen heirian. 
Iparraldeko ACBE el- 
karteak antolatu zuen 
Saratik Zugarramurdi- 
rainoko zaldizko ibi- 
laldia. Benta Beltza- 
Lizuniaga-Usategiak- 
Atxuria-Urbiaeginon- 
doren, bazkaltzera 38 
zaldun agertu ziren he- 
rrian. Haien artean 8- 
10 urteko haurra eta 
70en bat urteko ama- 
txiazeuden. Gero Azke- 
tako aparkalekuan lotu 
zituzten zaldiak eta 
arratsalde guzian haiek 
ikusteko aukera izan gi- 
nuen. Zaldunak Zuga- 
rramurdi, Sara, Bera, 
Kanbo, Uztaritze, Zu- 
daire eta baita Borde- 
letiketoiTitakoakziren.

H e rrik o  za ld u n a k : A n d re s , Iñ ak i, J u a n  M ari, R am o n txo , Teo filo , Xan  
eta  J o a q u in

Ikastaroak
Xaretarrak elkarteak 

Jakiteraemandu 1997an 
ikastaroak antolatu be- 
har direla Xareta lu- 
maldean bizi edo lan egi-

ten dutenentzat. Ikasta- 
roak dohainik izanen di- 
ra (Nafamoako Gober- 
nuak eta Akitaniako 
Adepfok ordainduak) 
eta Jendea zein ikasta-

rotan interesatuta da- 
goen Jakiteko, orri bat 
betetzea eskatzen da, 
gero Menta Jatetxean 
edo Fani Bergarari i- 
tzultzeko. Proposatzen

direnak hauek dira: 
Hizkuntzak. Informati- 
ka, Ondare arkeologi- 
koa, Lumaldeko proble- 
matika eta Lurraldeko 
antolaketaren aspektu 
Juridikoa.

Bideak moldatzeko 
laguntza

1996rako Hemietako 
A zp ieg itu ra  Lanen 
Plangintzaren barnean, 
euriaren eraginez kal- 
tetutako bideak molda- 
tzeko lanak ordaintzen 
laguntzeko foru agin- 
duasinatu du Nafarroa- 
ko Gobernuko Toki Ad- 
ministrazio sailak. 15 
baserrietara doazen 
bortz bide dira hondatu- 
takoak eta hauek molda- 
tzeko 3.350.000 pezeta 
behar dira. Nafarroako 
Gobernuak 2.200.000 
pezeta emanen ditu.



HERRI/ HEER
SARA

Urteko 
agiantzak 
eskaini zituen 
Herriko Etxeak
Elkarteen lana 
eskertu zen

J a c o u e l in e  eta  M ixel

Udalaren agiantzak 
Lirtanilaren lOean ira- 
gan z iren . H erriko 
Etxeak gomitatuak zi- 
tucn hcrriko elkarteen 
arduradiinak bere urte- 
ko agiantzen eskaintze- 
ko. Kari hortara auza- 
pezak eskertu ditu he- 
rriaren biziarazteko la- 
nean ari diren guziak eta 
nahi ukan du niolde be- 
rezi batez azpiniarratu 
jende horiek, beren den- 
borarik kondatu gabe 
emaiten dutela eta hauen 
ekintza baitezpadakoa 
dela herri batentzat.

G aztetxetik zonbait 
berri

Urtarrilaren lOean 
bere biltzar nagusia ira- 
gan zuen, arduradun be- 
rriak aukeratuz; Lehen- 
dakaria Jerome Barre- 
nexe, diruzainaMaitane 
Ithiirria eta idazkaria 
Martina Goyetxe. Ber- 
tzalde. Presoak Euskal 
Herrira kanpainan sar- 
tuz, Lirtarrilaren 3ln. 
arratseko 8etan. infor- 
mazio gauaantolatu du: 
bideoa eta preso ohi ba- 
tzLik hor izanen dira be- 
ren lekukotasunaemai- 
teko. Ondotik, talo Ja- 
tea izanen da.

Mus solas
H e rrik o  E txeko  

edantegiko mus lehia- 
keta otsailaren 7an ha- 
siko da.U rtarrilaren 
18an Izarra Rugbyk an- 
tolatu mus lehiaketan 
22 bikotek parte hartu 
zuten.Txapeldun: Mar- 
tin Goienetxe eta Jean 
Ahiotzbehere. Txapel- 
dunorde; Manex Berga- 
ra eta Beñat Etxegarai.

Ihau teriak  8 eta  9an
Larunbatean auzotan ibilal- 
dia. Arratsean Herriko Etxeko 
edantegian giro bero beroa 
Kristina eta Amaia trikitila- 
riekin. Igandean plazan ibi- 
laldia, dantzak eta Jauziak, 
San P an tz a rre n  au z ia . 
Otsailaren I4an Omordian, 
9etan. kontzertua: Desastre 
naturala, Rigor Mortis eta 
azken orduko talde bat

Bertsolariak
Otsailaren I6an 

Omordian. Hunen 
antolakuntza Olhain 
ikasto lari doakio 
Euskal Kultur era- 
kundearen susten- 
guarekin. letan he- 
n'i bazkaria eta 4etan 
saioa: Alkhat, Amu- 
riza. Peñagarikano, 
Laka, Lizaso eta So- 
rozabal.

E S K A R I A K P A C  1 9 9 7

Alor eta Aziendentzako Laauntza Eskariak

Eskaria egiten laguntzeko
zerb itzu  esp ezia lizatu a dugu

Rural Kutxa-ren esperientziarekin
Laborari eta abeltzainen sektorean espezializatuen dagoen 
erakundearen babesarekin.

Sistema automatizatua
Bitarteko informatiko modernoenekin eta Nafarroako Gobernuaren 
laguntzarekin.

Nekazari eta abeltzainei zuzendutako laguntzak
Zenbait labore-alor bultzatzeko eta baita ardi, ahuntz eta behi-haragi 
produktoreendako eta behi amak m antentzen d ituztenendako ere.

NAFARBOAKD RURAL KUTXA



ERRIZ HERR

JAIOTZAK
Ane A intzane L a rra in z a r  U biria,
Santiago de Chilen, azaroaren 22an. 
Maialen Arrieta Sarratea, Elgorriaga- 
koa, abenduaren 26an.
Eneko Esparza T xueka, Elgorriagakoa, 
azaroaren 23 an.
Josu Zabaleta Iriarte, Leitzakoa, ur- 
tarrilaren 6an.
Iker M ariezkurrena Ursuegi, Urroz- 
koa, azaroaren 5ean.
Jon Elizondo Etxekonanea, Urrozkoa, 
abenduaren 13an.
Javier Saldias Murillo, Urrozkoa, aben- 
duaren 7an.
E kaitz  N icolas M u ru a  In tx au s ti,
Donamariakoa, abenduaren 9an. 
Ramuntxo Soudre, Sarakoa, urtarrila- 
ren 8an.
Julen Velez Ara, Berakoa, urtarrilaren 
5ean.
Jokin Huizi Pradanos, Berakoa, urta- 
rrilaren 9an.
Julen Retegi Urroz, Iturengoa, urtarri- 
laren 1 In.
Mikel Retegi Urroz, Iturengoa, urta- 
rrilaren lln.

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

I R U Ñ E K O f ^ K U T X A
s. t.iploUis A_Tert,‘ KiTxa .

Bautista Baleztena Hernandorena,
Eratsungoa, abenduaren 12an, 66 urte. 
Juana Iribarren Laurenzena, Amaiur- 
koa, urtarrilaren 9an, 82 urte. 
Gertrudis Zubillaga Arrieta. Goizueta- 
koa, urtarrilaren 8an, 91 urte. 
Saturnina Perurena Eskudero. Goi- 
zuetakoa, urtarrilaren 8an, 59 urte. 
Juan Lasarte Bildarraz, Leitzakoa, 
urtarrilaren 8an, 68 urte.
Genoveva Antonia Romana Irigoien 
Perotxena, Gartzaingoa, urtarrilaren 
1 In, 86 urte.
Tomas Irigoien Duhalde, Erratzukoa, 
urtarrilaren 19an, 85 urte.
Juliana Urtxegi Iturbide, Igantzikoa, 
urtarrilaren 21ean, 85 urte.
Marcelino M ariñelarena Iraizoz, Do- 
namariakoa, abenduan, 80 urte. 
M a ttitta  E tchegaray  Leizagoien, 
Sarakoa, urtarrilaren 7an, 82 urte. 
Andres Berekotxea, Sarakoa, urtarri- 
laren 13an, 98 urte.
Mailuix Berhau Errandonea, Saiakoa, 
urtarrilaren lOean, 70 urte.
Pierre Olharan, Sarakoa, urtarrilaren 
15ean, 89 urte.
M ichel Dop, Sarakoa, urtarrilaren 
15ean, 86 urte.
Thomas Saint-Esteben, Sarakoa, ur- 
tarrilaren 16an, 74 urte.
Pedro Gorria Esteberena, Berakoa, 
urtarrilaren 19an, 72 urte.
Sebastian Aioroa Lasaga, Iturengoa, 
urtarrilaren lean, 80 urte.
Isabel Intxauspe Igoa, Igantziarra, 
abenduaren 14an, 74 urte.
G u ru tx e  T x o p eren a  M atx iko te , 
Igantziarra, abenduaren 23an, 31 urte

A R M U A

J a t e t x e a

HERRiKoETXEKoEDMTEGifl

Zugarramurdiko karretera 3. Km 

Tfnoa.: 59 91 31 - URDAZUBI

y V lic K e l e + a  K a t+ iia  
C K u e re n d ia in

Tfnoa: 59 54 25 19 • SARA

AMEZTIA
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal 
sukaldaritzan eta pintxoetan

B1LZT2LN
ALTZARIAK
zu rg in d e g ia

• Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi 
egurretan egindakoak

121 errepide nazionala, 54. km • Tfnoa: 45  23 74  - IRU R ITA

M olinero drogerian 
galdetu

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio 
arazoak moldatuko dizkizugu

• F a txad ak
• B arne d eko raz io a
• P in tura orokorrean

Izpoz 8 • © 630240 - 631495 • BERA
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I ñ a u t e r i a k

h e r r i z ' h e r r i

G a r a i  h a u e ta n  e s k u a ld e k o  h e rr i g e h ie n e k  

o s p a tz e n  d i tu z te  b e r e n  iñ a u te r ia k

Aranoko eta Goizuetako 
iñotiek antza haundi xaina- 
rra dute elkarrekin, bietan 
ospatzen den Zahagi-dantza 
dela eta. Aranon igandea iza- 
ten da egun haundia. Base- 
rriz-baserri eskean ibili on- 
dotik elkartean egiten dute 
bazkaria eta arratsaldez Za- 
hagi-dantza eskeintzen dute 
herri guzian barna.

Goizuetan ere igandean 
hasten dira iñotik baina os- 
pakizunik garrantzitsuenak 
asteartearekin izan ohi dira. 
Egiin horretan, eskean bil- 
dutakoarekin bazkaldu eta 
hemko kaniketan ibilikodira 
ondoren, niozorroak eta zo- 
m o rro ak  p ro ta g o n is ta  
nagusiakbihurtzendirelarik, 
eta Aranon bezalaxe, Zahagi- 
dantzaegiten dute. Zomorro- 
ak, beltzez m argotutako 
aurpegiekin jendeari segika 
ibiltzen dira eta ahal badute 
neskaren bati aurpegia igur- 
tzi eta beltzatuko diote.

Lesakan hiru egun irauten 
badute ere, igandea da iñau- 
tietako egunik berexiena, Za- 
kozaiTen eguna. Gerra zibi- 
laren ondotik urte batzutan 
galdu egin zen, baina gaur 
egun indarrean dagoen ohi- 
tura da Zakozarrena. Belar 
idorrez betetako hiru zaku 
(bata soinean eta bi zangoe- 
tan) Janzten dituzte herriko 
zenbait gaztek eta benetan 
ikusgarriak izaten dira be- 
raien irauliak eta orohar mu- 
gimendu guziak. Hauetaz 
gain, «mairuak» eta San An- 
ton auzoko «goitarrek» mu-

sika eta alaitasun giroa pa- 
ratzen dute Lesakako iñau- 
tietan.

Berako herrian Iñude eta 
Artzaiak dantzatzen ikus dai- 
tezke iñaute-igandean. Beita- 
ko ohitura izan ez anen urte 
dexente daramaki ospatzen.

Bortzirietan segituz Aran- 
tzako iñautiek ere aipamen 
berezia merezi dute. Ortze- 
gunean baserrietan puskak 
biltzen ibiliko dira, jan-eda- 
nean. Biharamonean, herrian 
zehar egiten dute gauza ber- 
bera, eta bildutakoekin baz- 
kari eder bat prestatuko du- 
te. Iganderarte luzatuko da 
besta.

Urdazubiko iñauteek ba- 
dute Arantzakoekin nolabai- 
teko antza, hemen ere bi egu- 
nez inguruko auzo eta herri- 
ko kairikak eskean egiten bai- 
titiizte, dantzan eta algara ba- 
tean. gero afaria egiteko.

Hartzaren basakeria (ez 
pentsa errateko modua de- 
nik) eta Sagardantzaren eder- 
tasuna dira Arizkungo iñau- 
teen ezaugarri nagusiak. He- 
rritarrek beraiek egindako 
bonboak eta bertze musika 
tresnek alaitzen dituzte har- 
tzak zeharo izitzen dituen jen- 
deen aurpegiak.

Azkenik, hemendik kan- 
po ezagunenak diren iñaute- 
riak izandu dira astelehen eta 
astearte honetan bertan Itu- 
ren etaZubietan. Bertarahur- 
bildu zirenek berriz ere go- 
zatu ahal izanen zuten joare- 
en burrunba hots eta mozo- 
rroekin.

Goiko irudian Berako  
iñude eta artzaiak. Neskek  
artzai papera eta m utilek  
iñudeena egiten dute, 
m om o erregea lagun he- 
rrian barna dantzan ibiliz. 
Ezkerrean berriz,
Lesakako Zakozarrak. 
Iñaute-igande ilunabarre- 
an Musika Bandarekin  
batera karrikaz karrika  
ikusiko ditugu, esku ba- 
tean pizontzia eta ber- 
tzean ardo basoa dutela.

Ezkerreko
irudian
Goizuetar
zomorroa
(erdian) eta
mozorroak
Zahagi-
dantza
dantzatzen

Goitian; Arizkungo hartz 
beldurgarria. Bere jabeei ihes 
egin eta bidean harrapatzen  
duen guziari oldartzen zaio 
urtero-urtero.
Ezkerrean: Arantzako iñautitan 
herriko baserri eta etxe guziak 
egiten dituzte eskean. Horren 
truke, dantza eta musika 
eskeintzen diete etxekoei. Ez 
da gutti!

Zubietako joaldunak 
prestatze lanetan. 

Aspaldian, diotenez, 
joaldunak hiru egunez 

egoten ziren joareak 
gibelkaldetik deustarako 

kendu gabe. Buruz beheiti 
lo egin eta salda bertzerik 

ezin zuten hartu, joareek  
egiten zieten presioa zela 

eta. Begira ari den haurra 
noizbaitere joalduna izanen 

da seguraski.

i 4 J J 1 ^ i  -i
— c  

J c

TTIPI TXARTELA

Saltzaileak behai dilugu
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

Goizuetako Umore Ona areto-futbol taldea 
sailkapenaren buruan dago
■ Herriaren eta elkartearen izena zabaltzea dute helburu nagusia
■ Aurten 160.000 bat pezetako aurrekontua erabiliko dute

A itor AROZENA

Laugarren denboral- 
diari ekin dio Goizue- 
tako Umore Ona areto- 
futbol taldeak. Hasiera 
batean Gipuzkoako hi- 
rugarren mailan joka- 
tzekoak ziren, baina Fe- 
derazioaren gonbiteaja- 
so ondotik, bigarren 
mailan jokatzea eraba- 
ki zuten. Ez dute, hale- 
re, maila aldaketa bate- 
re somatu, hau idazte- 
rakoan kategoriako li- 
derrak baitira, hamalau 
talderen artean. Hama- 
bi partidu jokatuak di- 
tuzte, horietatik 8 ira- 
baziak, 2 berdinduak eta 
2 galduak. 59 gol sartu 
dituzten bitaitean, 39 ja- 
so dituzte bere atean. 
Jose Javier Aizkorbe, 
aurten Patxi Bakeroren 
ordez hasi den entre- 
n atza ilearen  ustez, 
«maila ez da beste iir- 
tetan bezain altiia. Hi- 
nigarren mailan egon 
behar geniien talcle ba- 
tziik gaiide eta bigarre- 
nean zeudenak lehen 
mailara ere pasatii di- 
tiizte».

Ongi pasatu eta izer-

U m ore  O n a  a re to -fu tb o l ta ld ea  k a te g o ria k o  lehen po stu an  dago A rg a z k ia :M ire n  H u iz i

dia botatzeko asmoa 
besterik ez badute ere, 
sailkapeneko buru iza- 
teak eragina du taldean, 
Aizkorberen ustez. «laz 
jokalari gutxiago ager- 
tzen zen partiduetara. 
Aurten, 9-10 lagiin 
agertzen dira astebu-

riiero. Horrekaskoesan 
nahi dii aldaketak egin 
eta taldea frexko man- 
tentzerako ordiian».As- 
tearte eta ostegunero 
egiten duten entrena- 
menduetara ere joaten 
da jendea, «lanik ez ba- 
diite agertzen dira eta

zerbait egiten dugii».
160.000 pezetako au- 

rrekontua dute, «arbi- 
traiak.fitxak eta piiska, 
dirii asko joaten duk. 
Frontoia eta argia iida- 
laren eskii dago eta es- 
kertzekoa da Umore 
Onak egiten diten es-

fortz.u ekonomikoa». 
Bidaiak jokalariek or- 
daintzen dituzte, baina 
auilenezdutejoanetoiTi 
luzeegirik.« Urretxii da 
irteerarik liizeena, gai- 
nerakoan talde gehie- 
nakHernani eta Donos- 
tia ingiiriikoakdira». •

----------------------------------- — --------------------------- 1
1 Banan Bana 1

J o k a la r ia P o s tu a A d in a
Aitor Mendizabal Atezaina 31
Unai Miranda Atzelaria 25
Xabier Berroeta Atzelaria 21
Jose Antonio Moreno Atzelaria 25
Juan Apezetxea Atzelaria 27
Antton Rodriguez Atzelaria 28
Iñaki Loiarte Atzelaria 27
Iñaki Rodriguez Aurrelaria 20
Patxi Iñbarren Aurrelaria 33
Mikel Elizegi Aurrelaria 27
Dani Narbarte Aurrelaria 19
Jose Javier Aizkorbe Entrenatzailea

Jose  Jav ie r AIZKORBE entremtzailea eta dekgatua

« T e k n i k o k i  t a l d e  o n a  d a u k a g u  

e t a  i l u s i o a  j a r t z e n  d u  g a i n e r a »

■  Zein helbururekin 
hasi duzue denboral- 
dia?
□  Gure helburu nagu- 
sia Goizueta eta Umo- 
re Onaren izena za- 
baltzea da. Momen- 
tuan lehen postuan ba- 
gaude ere, oraindik li-

gu esan igotzeko hel- 
burua dugunik. 
MNola definituko ze- 
nuke zure taldea?
□  Talde ona daukagu, 
denetik pixko bat due- 
na: teknika aldetik jo-
kalari gehienak ongi

ga luzea da eta ezin du-
dabiltza, fisikoki ere 
ederki gaude eta ilu-

sioajartzen dugu, gai- 
nera.
MZernotajartzen dio- 
zu egindako lanari? 
□  Zazpi terd i bat. 
O raindik  hobetzen 
ahal dugu eta lehen 
postuan bagaude ere, 
beste 3-4 puntu gehia- 
go beharko genituen.



Bigarren mailako eskuz banakako 
txapelketa jokoan

Taberna, Olaizola, Apeztegia, Errandonea II eta Goñi II ari dira 
Denak martxoaren 2an jokatuko den finalaren bila
Hemezortzi pilotari 

jokoan hasiak dira bi- 
garren inailako eskuz 
banakako txapela ira- 
bazteko asmoarekin. 
Erabaki eztabaidagarri 
batean, Asegarcek Na- 
gore, Elkoro eta Berna 
lehen mailako txapel- 
ketan aritzea erabaki du, 
alde batetik eskuz bi- 
nakako txapelketako fi- 
nalerdietan daudelakoz 
eta bertzetik, «urte oso- 
an zeharlehen niailako 
pilotariak direla era- 
kutsi dutelako», enpre- 
saren erranetan.

Bigarren mailako eskuz banakako txapelketa

Tx a p e l d u n a
BAKARRIK ICOKO DA

Bigan'en mailatikpi- 
lotari bakaira igoko da 
eta ez hiru. joan den iir- 
tean bezala. Gainera, 
txapela eskuratzen due- 
nak datorren urtera ar- 
te esperatu beharko du 
lehen mailan aritzeko. 
beti ere lehen eta biga- 
rren maila mantentzen

. 1
p  Errandonea
1 -  Hirigoien

f e l r - Oliden
BlUñOñagjena ,

Agirre 
^ ^ ^ ^

Taberna

badira, Asegarcek batu 
nahi baititu -lau terdi- 
ko txapelketan egin 
zuen gisara-.

Eskualdeko bortz pi- 
lotari ari dira txapelke- 
tahonetan. Errandonea 
gazteak joan den aste- 
asteazkenean jokatu 
zuen Hirigoienen kon-

traeta 17-22galduzuen 
Oionen. Goñi 11 eta 
Apeztegiak elkarren 
kontra jokatii behar zti- 
ten igandean eta ira- 
bazleak Telletxearen 
kontra arituko da otsai- 
lai'en 2an. Olaizola egun 
berean hasiko da, Goñi 
I eta Mingtiezen arteko

partidua irabazi dtiena- 
ren aurka. Taberna, az- 
kenik, eskaileraren goi 
aldean dago eta otsai- 
I aren 9an ari ttiko da, as- 
tebete beranduago jo- 
katuko den finalerdie- 
tarako txartelaren bila.

Finala, martxoaren 
2an jokatuko da.

Juanjo Urrutia
Saldiasko pilotariak 
Bigarren mailako 
eskuzbinakako txa- 
pelketa irabazi zuen 
urtarrilaren I7an 
Amurrion. Ansote- 
gi aurrelariarekin 
bikote eginez22-I6 
irabazi zieten Koka 
eta Hirigoieni eta 
saldiastarra izan zen 
partiduko pilotari 
onena.

Nafarroako
Cross
Ixapelketa
Maika Ariztegi itu- 
rendarrak ezin izan 
zuen laugaiTen al- 
diz segidan Nafa- 
rroako Cross txa- 
pelketairabazi. Iru- 
ñan h iru g arren a  
izan zen Rosi Tala- 
veraetaSagrarioIz- 
quierdoren gibele- 
tik. Gizonezkoen 
senior mailan be- 
rriz,Beste Iruñatal- 
dean ari den Anto- 
nioBru azpitxapel- 
duna suertatu zen, 
Gabriel Garinen on- 
dotik.

Berrehun pilotarik parte hartu dute Baztango 
txapelketaren hamabosgarren edizioan

Arrakastatsua suer- 
tatu du Baztango Pilo- 
ta txapelketaren XV. 
edizioa, 216 pilotarik 
izena eman baitzuten.

Ttikietan 24 pilotari 
aritu ziren. umeetan48. 
haurretan 40, gaztetxo- 
etan 58, gazteetan 40 eta 
helduetan 6. Halere, 
Juanjo Atxa, antola- 
tzaileetako batek adie- 
razi dugunez, «haun- 
dien inailan ez zen txa- 
pelketarikjokatu, biko- 
te guti izateaz gain, or- 
dutegiekin arazoak izan 
direlakoz». Koadroan 
ageri dira finaletako eta 
helduen mailan antola-

• Ttikiak (7 -8  urte)
Ibai Mariezkurrena (Doneztebe)-lgor Arregi (Donamaria), 18; 
Gaizka Otxandorena (Almandoz)-Patxi Barberena (Irurita), 7.
• U m eak (9 -10  urte)
Jokin Urtizberea (Lekaroz)-Gorka Urtasun (Irurita), 18;
Nikol Noblia-Mikel Poneyts (Miarritze), 10.
• Haurrak (11-12  urte)
Xanti Arraztoa (Irurita)-Xabier Altzugarai (Almandoz), 18; 
Josetxo Huarte (Arizkun)-Unai Arraztoa (Elizondo), 9.
• G aztetxoak (13-14 )
Irazoki-Altzuguren (Bera), 18; Errea-Casamayor (Huarte), 4.
• G azteak
Ripa-Lakuntza (Irurtzun), 22; Tirapu-lriarte (Burlata), 14
• Helduak
Kepa Leitza (Aurtiz)-Jose Luis Castro (Lesaka), 21;
Javier Mikelperizena (Bera)-lñaki Otxandorena (Mugairi), 22.

tu zen partiduko emai- 
tzak.

Jokin Urtizberea eta 
Gorka Urtasun, umeen 

mailan txapeldunak

97-1-30 • 198. zbk. • t t ip i -t t a p a  2 9



AGENDA
EGUNEZ
EGUN

BERA

I Otsailaren 8,9 
eta lOean

LESAKA

I Otsailaren 9,10  
eta 11 an

A R A N TZ A

I Urtarrilaren 
30etik etsailaren 
2ra.

G O IZ U E TA

I Otsailaren 9, 10 
eta 11 an.

ARIZKUN

» Otsailaren 9tik 
10era.

ERRATZU

» Otsailaren 9tik 
11ra.

AGENDA PRAKTIKOA

ELIZ O N D O

» Otsaiiaren 7an
G a u eko  1 0 ,3 0 e ta n  
Kasinoan 'D esoreka ' 
ta ldearen kontzertua.

BASERRIA

ZERRIKIA

• Zerrikumea(20kilokoa): 7.400
pto.
• Zerri gizena (95-100): 170 
pta/kiio
• Zerramak: 125-130 pzlo./kilo 
bizirik.

BEHIKIA

• Aretze gizenak:
• Idixkoak: Pzta/kg. Kanal
Extra................................... 500
1. koa ...................490
2. koa ................... 480

• Urruxak: Pzta/kg. Konol
Extra....................................520
1 .koa ................................. 500
2.koo ................................. 480
Oharro: Preziohouek 300-340 Kg. 
konalean dauzkaten idixkoeta 200- 
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak): 
Nabarrak:urruxok 15.000 eto idix- 
koak 23.000 Pto.
Mestizoak: urruxak 24.000 eta 
idixkoak 36.000 Pta.
Behi zaharrak:
Behi nabargizena: 340Pzta./Kg. 
Kanal. Behigorriona: 400Pta./Kg. 
Konal.

Datu Iturria: EHNE

Rafting, 
Hiplka, 

Senderismoa, 
Animazioa, 

Mendi 
bizikleta eta 

eskalada 
ikastaroak 

antolatu dltu 
Bertizko 

Patzuergoak.

HAM ABOSTALDIKO

Rafting, Eskalada, 
Espeleologia, Hipi' 
ka... ikastaroak

B ertizko Turism o Pa- 
tzuergoak aisialdi edo den- 
bora libreko zenbait akti- 
bitateri buruzko ikastaro- 
ak antolatu ditu ITGren la- 
guntzaz. Ikastaro hauetan 
Piraguismo, Rafting, Es- 
kalada, Hipika... bezalako 
kirol erakargarrietan tre- 
batzeko aukera izanen da, 
betiere metodologia eta 
teknika egokiak ikasi on- 
dotik. Bere osotasunean 
Baztan-Bidasoa eremuan 
jorratuko da proiektu hau 
eta formakuntza profesio- 
nala izanen du aburutzat, 

hau da, etorkizune- 
an (lehen aipatuta- 
koetaz gainjMendi 
bizikleta, Senderis- 
moa edota Talde 
Ani mazi oarekin lo- 
tura duten aktibita- 
te enpresetan lan 
egiteko prestatzea. 
Partehartzaileek 17 
urtetik goiti izan be- 
h a rk o  d u te , e ta  
5.000 pztako kuota 
ordaindu beharko 
dute. Gaiaren ingu- 
ruan gehiago jakin 
nahi baduzu deitu 
592323 telefonora.

SOLASALDIAK
LESAKA

» Urtarrilaren 
30ean arratseko 
Setan A rranon  Pepe 
Rei id a z le  e ta kazeta- 
riaren so lasa ld ia .

SARA

» Urtarrilaren 31 n
'Presoak Euskal Herri- 
ra ' kanpa inaren  bar- 
nean, a rra tseko 8etan 
in fo rm azio  g aua . 
O n d o tik  ta lo  ja tea .

LIBURUAK

‘I

î » h I

«Arian ari»
Patxi ZABALETA 

TXALAPARTA

«Arian ari» honekin buru- 
tzen du Patxi Zabaleta 
Leitzarrak orain dela bi ur- 
te hasi zuen trilogia. Trilo- 
gia hortako lehenbiziko la- 
na «Ukoreka» izan zen 
eta Beñat izeneko mutiko 
baten gorabeherak biltzen 
zituen liburuak. Geroago, 
iaz hain zuzen, «Badena 
dena da» etorri zen, Es- 
painiako gerra zibilean oi-

narritua. Azkenik, «Arian 
ari» hau dugu eskutartean 
Txalaparta argitaletxearen 
eskutik, bertze bi liburuen 
aritik doaiena. ETA sortu 
berri den garaian, 1959. 
urtean kokatzen da eta 
Fronte Kulturaleko koman- 
do bat da liburuaren prota- 
gonista. Kontrabandoa eta 
bizitza-heriotzaren muga 
dira osagai nagusiak.



AGENDA PRAK11K0A

K O N TSU M ITZA ILEE N D A K O  A H O LK U A K

Adinekoentzako bainuetxeen egitaraua -1997 
Bainuetxeak, txandak eta prezioak

Bainu-elxeak Txandak Iraupena Prezioa Plazak
Arnedillo Apirilaren 21etik maiatzaren 5era 15 egun 49.000 40

Azaroaren 4tik 18ra 15 egun 49.000 40
Azaroaren 18tik abenduaren 2ra 15 egun 49.000 40

Zestoa Maiatzaren 1 etik 15era 15 egun 46.500 50
Maiatzaren 16tik 30era 16 egun 46.500 50

Fitero Martxoaren 7tik 21era 15 egun 47.500 120
Martxoaren 12tik 26ra 15 egun 47.500 140
Martxoaren 22tik apirilaren 5era 15 egun 47.500 120
Azaroaren 2tik 16era 15 egun 47.500 120
Azaroaren 13tik 27ra 15 egun 47.500 140
Azaroaren 14tik 28ra 15 egun 47.500 140
Azaroaren 17tik abenduaren lera 16 egun 47.500 120

Seron Uztailaren 21etik 30era 10 egun 31.000 90
Abuztuaren 22tik 31 ra 10 egun 31.000 90

B a i n u

e t x e e t a r a

a p u n t z e k o

e p e a

z a b a l i k

bainu-etxeetan beliinpen, hau 
da. Arnedillo, Zestoa eta Fi- 
terokoak. Izenaematekozo- 
naldeko Gizarte Langileari 
jakinarazi beharko zaio o- 
tsailaren lOa baino lehen.

Inserso erakundeak urte- 
ro egin ohi duen bezala, aur- 
ten ere bainu-etxeetan ego- 
naldiak egiteko deia luzatu 
du. Tratamendu termala be- 
har duten pentsionistei zu- 
zendua dago deialdia, eta pla- 
zak mugatuak dira. Goitiko 
koadroan ageri denez, 15 
eguneko egonaldiak dira 
gehienak, hurbilen ditugun

E s k e in t z e n  d it u z t e n

ZERBITZUAK
—Egtin osoko Jana eta es- 
tantzia.
—OinaiTizko tratamendu ter- 
malak: medikuaren errebi-

sioa balnearioan bertan, ho- 
nek agindutako tratamendua 
eta segimendua.
—Aseguruen poliza 
Prezioak desberdinak dira 
garaiaren etabainu-etxearen 
arabera. baina 46.500 eta 
49.000 bitarte horretan be- 
tiere.

Ondoko hauek dira es- 
kualdeko Gizarte Langilee- 
kin kontaktuanparatzekoda- 
tuak:

Izena em ateko  
zonaldeko Gizarte 

Langileari 
jakinarazi beharko 

zaio otsailaren  
lOa baino lehen.

Leitzan
Virginia Eraso, ® 610617 
Baztanen
Elena Urtasun, 's 580006 
Malerrekan
Begoña AlbeiTO, ® 451746
Bortzirietan
Itziar, ® 635036

DISKAK

«AIO!»
MIXELDUCAU& 

ZALDIBOBO/ ELKAR

Zaldibobo taldearen biga- 
rren lanadugu honakoa. Mi- 
xel Ducauren gidaritzape- 
an Luis Camino (perkusio- 
ak), Ritxi Salaberria (berri- 
ki desagertu den Sorotan 
Beletaldeko baxua), Joxan 
Goikoetxea (akordeoian), 
Rikardo Abril (tronpeta) eta 
IgorTelletxea (tronboia) di-

ra diska grabatu duten mu- 
sikariak. Erranbehardaaz- 
ken biak, Rikardo eta Igor, 
beratarrak direla eta Mixel 
Ducaurekin aritzen diren le- 
henbiziko aidia dela. Abes- 
tiek aurreko diskokoak bai- 
no plaza girokoagoak dira 
baina produkzio mailan ka- 
iitate haundiko lana da.

AGENDi
EGUNEZ
EGUN

DONEZTEBE

I  Otsailaren 1 eta
2an 'C a z a  lega l'
I Otsailaren 8 eta
9an 'S en tido  y  sensibi- 
lid a d '
LEITZA
I  Urtarrilaren 31 
eta otsailaren 2an
'El funera l'.
I Otsaiiaren 2an
'B a g d a g e k o  lapu rra '.
I Otsailaren 7 eta
9an 'C a lo r '.

f r n i . i H
B A Z TA N  

I Otsaiiaren 2an
D onezfebe-G oizueta  
trabesia  eg inen  dute 
B aztango  M e n d ig o iz a - 
leek, M e n d a u r eta 
Ekaitzatik pasatuta.
I  Otsailaren 9an 
Belaunera joanen  d ira  
B azfango  M e n d ig o iz a - 
leak. Ib ilb id e a : Elizon- 
do-Beartzun-Belaun- 
Urruska-lrlintzi-Elizon- 
do .

061 Tfnora. deitu behor do 
» Urtarrilaren 27tik, 
Otsailaren 2ra Aran- 
tza, N a rb a rte , Elizon- 
d o  (Lezaun), G o izue ta . 
I  Otsailaren 3tik 
9ra Igantz i, Ituren, Eli- 
z o n d o  (Iturralde) eta 
G o izu e ta .
» Otsaiiaren 10tik 
16ra Lesaka, N a rb a r- 
te, E lizondo  (Lezaun), 
U rd a zub i, Leitza eta 
G o izu e ta .



M E R K A T U  n i K I A

101. Saldu
102. Erosi
103. E rren tan  em ateko
104. E rren tan  hartzeko
105. E txe konpartituak
106. B ertze lakoak
GARAJEAK / LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. E rrentan em ateko
110. E rren tan  hartzeko
111. B ertze lakoak

LURRAK / ORUBEAK
112. S aldu
113. Erosi
114. E rren tan  em ateko

zein erraza den
ZUre a n u n tz io a  Hegoaldetik deitzeko 948- 
h e m e n ja r tz e a ...  'P̂ rraidetik oo-34.48

...eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen dute!!
Sail honetan partikular, profesional eta merkatarien informazio eta zerbitzuen berri ematen da. ttipi>ttapak ez du 
bere gain hartzen dohainik argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik.

115. E rren tan  hartzeko
116. B ertze lakoak

ZERBITZUAK
201. H a rg in /lge ltse roak
202. P in to reak

203. E lektriz istak
204. Iturg inak
205. Zurg inak
206. M endi lanak
207. G arra ioak
208. B ertze lakoak

301. E skariak
302. E ska in tzak

IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. A kadem iak
MOTORRA

501. S alerosketak
502. Tailerrak
ANIMALIAK
601. S alerosketak
602. Emateko
603. K lin ikak
DENETARIK

701. G aldu /  aurkituak
702. S alerosketak
703. Bertzelakoak
HARREMANAK

ETXEBIZITZAK

101  SALDU

ETXALAR. Pisuasalgai,3 
logela, sukaldea, egonge- 
la,bainuaetatrasteroa. De- 
nak kanpoaldera ematen 
du eta bizitzera sartzeko 
moduan. 635146. 
LEITZA. Pisu bat errentan 
eman nahi dut. 510167 
LEITZA. Pisuasalgai bere 
bajerarekin. 510167

LEITZA. Pisuasalgai, oso 
ongi dago. 10 milioi peze-
ta. g 234830.__________
ARANTZA. Baserria sal- 
gai, lureremu eta pinadia- 
rekin. Bizitzerajoateko mo- 
duan dago. ® 943-633482.
Joseba._______________
DONAMARIA. Baserria 
salgai. Sotoa, lehen solai- 
rua (etxebizitza) eta gan- 
bara. Borda ttiki bat badu 
berari itxekia eta larraina 
atarian. 150ml Bengoe-

txeako borda. 510540.

m m r m M

1 0 2  EROSI_____________

Bordaedoetxeren batero- 
siko nuke. •s 306502 arra- 
tsetan.
LAAAAAAAAAAAAAÂ

1 0 3  ERRENTAN EMAN

MALERREKA-BAZTAN.
Etxebaterrentanhartuedo

erosikogenuke. Premiala- 
rria.^g 451746-393067.
Arantzan edo Lesakan
borda edo etxe bat erren- 
tan hartuko nuke. Merke 
xamar edo zerbait molda- 
tzekohobe. •̂  909-477277 
Imanol.

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

bere argazlda eta datuak
Argazhak berreskuralu nahi haitum, bidali guen h e lb id e a  e ta  s e l l m  e re , ed o naliiajo Uujue jra sa tu  g u r e  liulegotili. helbide honetara
A A M y y y U U A M y y U d U M U U U U A U M M U U A f t M i A A U y U d

ZERBITZUAK

2 0 5  ZURGINAK  

zimeldi
Sukalde eta 
bainurako 
amiarioak

Zimeldi • ETXALAR  
©  948-387017

ttipi-ttapa
U rtebetetzeak Sailerako 
Herriko Etxeko Plaza. I 
31780 BERA

Markel Suarez 
Antxordoki
lesakarrak. otsailaren 
8an. 8 urte beteko 
ditu. Zorionak Oliva 
eta bere familiaren 
partez.

Maika
Mariezkurrena 
Ibarra elgorriagarrak 
27 urte beteko ditu 
otsailaren 6an. 
Zorionak familiaren 
partez.

Jose Antonio 
Mariezkurrena 
Ibarra elgorriagarrak 
23 urte bete ditu 
urtarrilaren 20an. 
Zorionak familiaren 
partez

Xabier Berrueta 
Arburua etxalarta- 
rrak 17 urte beteko 
ditu otsailaren 2an. 
Zorionak familiaren 
partez eta bereziki 
Alalaren partez, Xaxa.

Gorka Aranburu 
Berrueta
etxalartarrak 19 urte 
bete zituen urtarrila- 
ren 24an. Zorionak eta 
19 muxu haundi fami- 
lia guztiaren partez.

Estibaliz 
Mikelperizena 
Irisarri beratarrak 9 
urte bete urtarrilak 
27an. Zorionak Bera 
eta Erratzuko 
familiaren partez.

Leire Barrutia 
Elizalde beratarrak 
7 urte egin ditu 
urtarrilaren 30ean. 
Zorionak aita, ama eta 
anaiaren partez

Xabi Maritxalar 
Etxabide lesakarrak 
10 urte egin ditu 
urtarrilaren 20ean. 
Zorionak zure 
familiaren partez

Iratxe Eizagirre 
Aranburu
sunbildarrak, 14 urte 
beteko ditu otsailaren 
lean.Zorionak bere 
famili guziaren partez

Joxerra Martin 
Retegi beratarrak 30 
urte bete ditu 
urtarrilaren 22an. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat

Andoni Blas 
Arcelus

Daniel Ariztia 
Azkarate beratarrak

doneztebarrak 10 urte urtarrilaren 28an egin 
beteko ditu otsailaren ditu 7 urte. Zorionak 
4an. Zorionak Ainhoa gurasoen partez. 
eta gurasoen partez.

Begoña Lazkano 
Zabaleta leitzarrak 
otsailaren I ean egiten 
ditu 19 urte.Zorionak 
eta muxu haundi bat 
aita, ama eta aizpen 
partetik.

Zumar Altzugarai 
Arakues lesakarrak 
12 urte beteko ditu 
otsailaren 8an. 
Zorionak eta muxu 
aunitz arrcba, aita eta 
amaren partez

Maialen Mitxeo 
Oteiza gazteluarrak. 
2 urte bete ditu 
urtarrilaren 27an. 
Zorionak bere familia 
guztian partez.

Xumar Bakero 
Olaizola
goizuetarrak 
urtarrilaren 3lan 
betetzen ditu 6 urte. 
Zorionak.



301 ESKARIAK

ETXALAR. Pisuasalgai,3 
logela, sukaldea, egonge- 
la.bainuaetatrasteroa. De- 
nak kanpoaldera ematen 
du eta bizitzera sartzeko

302 ESKAINTZAK

moduan. 635146. 
LEITZA. Pisu bat errentan 
eman nahi dut. ® 510167 
LEITZA. Pisuasalgai bere 
bajerarekin. ^  510167 
LEITZA. Pisuasalgai, oso 
ongi dago. 10 milioi peze-
ta. 'g 234830.__________
ARANTZA. Baserria sal-

K ^ boañ
K ^ t a i l e r r a

JCITROEN Banatzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

s  63 06 23 • BERA

BERABI tailerrak
® 631445 >BERA 

Bigarren eskuko kotxeak:
Nissan Patrol, NA-P 
Nissan Vanelte Diesel (aukeran) 
Citroen BX TRD ABS haize 
egokituarekin, SS-AC 
Renault 11 GTD, SS-V

^SAM P I 
m ARAGON

Bigarren eskuko autoak, 
Furgonetak eta 

‘Todo Terrenoak’ 
erosten ditugu

t  45 03 54 • DONEZTEBE

GANIX
Ta ile rra k

Iturlandeta, 9 • ® 630669 ■ BERA 
Ibilgailuen mekanika

E TA  E L E K T R IZ IT A T E A  
FIAT Zerbitzua

MENDAUR MOTOR
© 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak:

Renault 5,SuzukiVitara 
labur eca luzeak,
Land Rover arina 

Tapizeriak garbitzen ditugu.

MOTORRA

501 SALEROSKETAK

gai,lureremuetapinadia- 
rekin. Bizitzerajoateko mo- 
duandago.tr 943-633482.
Joseba.______________
DONAMARIA. Baserria 
salgai. Sotoa, lehen solai- 
rua (etxebizitza) eta gan- 
bara. Borda ttiki bat badu 
berari itxekia eta larraina

^ZAlAiÑ
HOJOk

© 63 11 57 • BERA
Stockean dauden ibilgailuen 
L I K I D A Z I O A

Prezio bikainak: 50.000 ptatik goiti

D i e s e l a k
Ford Fiesta 1800,3 ate, 9lkoa. 
Renault 19 Chamade 4 ate,89koa. 
Opel Kadet 82koa.
Ford Courier Combi lagunduriko 
direkzioa, 95ekoa.

G a s o l i n a
Citroen ZX  3 ate, 92koa.
Ford Fiesta 1.400,3 ate,90ekoa. 
Opcl Corsa 3 ate, 90ekoa.
Opel Corsa 5 ate, 87koa.
Ford Orion 1.800 Ghia,93koa. 
Citroen BX 1.600,5 ate, 86koa. 
Renault 11 1.700,5 ate, 86koa. 
Opel Ascona 1.800. S ate, 86koa.

atarian. 150m^ Bengoe-

601 SAIEROSKETAK

txeako borda. 510540. 
Bordaedoetxerenbatero- 
siko nuke. ^  306502 arra-
tsetan._______________
MALERREKA-BAZTAN. 
Etxebaterrentan hartuedo 
erosikogenuke. Premiala- 
rria.g 451746-393067. 
Arantzan edo Lesakan 
borda edo etxe bat erren- 
tan hartuko nuke. Merke 
xamar edo zerbait molda- 
tzekohobe. ^  909-477277 
Imanol._______________
URDAZUBI.Neskabatbe- 
har da Ikaburua jatetxean 
martxotik aitzinerat lan egi-

n D  A D O S
INMOBILIARIAAGENTZIA

J u l ia n  I z u r a  N u i n
BERA.
-104 m'ko pisua salgai
- Etxe zoragarria salgai.
- Pisu batzuk errentan emateko.
- 200 m'ko bgjera komertziaia saigai.
- ‘̂ uzk/’kafetegia saigai, gaineko etxebizitzarekin
LESAKA.
- 60 m'ke baiera ralgai. Arras p_resta_tua,
- Etxe elkar-atxikiak salgai. Familia bakarrekeak.
ETXALAR.
- Etxeak egiteko lur eremua salgai.
IRURITA.
-140 m’ko etxea salgai.
- 350 m'ko etxea salgai.
ELIZOMDO.
- Pisu merkea salgai.
- Pisu berria salgai (Braulio Iriarte karrikan).
- 400 m'ko bpjera bat eta bertze batzuk salgai.
- Etxeak egiteko lur eremua salgai.
- Familia bakar eta bi familiendako etxeak salgai.
ORONOZ-MUGAIRI.
- Nabe-pabilioiak salgai.
- Kanpoaldeko pisua salgai. Arras engi dago.
- Pisu bat errentan eman nahi da. Ongi dago.
- Oskorri liburudenda salgai.
LEGASA.
- Pisua saldai.
MARBARTE.
- Pisu haundi bat errentan emateko prest.
- Pisu erabilia salgai. Arras merkea.
- Pisua berria salgai.
DOMAMARIA (IGURIM).
- Txaleta salgai.
DOMEZTEBE.
- Pisu batzuk errentan emateko prest.

- Pisua salgai.
- Ostatua salgai.
- Lur eremuak salgai.
- 30 m’ko bajera errentan emateko.
URROTZ.
-Baserria errentan emateko.
ELGORRIAGA.
- Pisu eder eta berria salgai, garpjearekin.
- Familia batendako etxea errentan edo salgai.
miREM.
- Etxe eder bat bere lur eremuarekin salgai.
- Etxe bat bere 1000 m2ko lorategiarekin errentan 
eman nahi da.
ZUBIETA.
- Baserria salgai.
- Azken bi pisu berriak sali
ERATSUM.
- Baserria salgai.

-Bortzirietan baserri edo ebce bat. 
-Donezteben pisua erosi nahiko nuke.

Oskorri liburudenda 
Legasako pisua 6.000.000 Pta. negoziag. 
Zubietako azken pisuak 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 ditugu eta baita lege-arazoak konpondu ere. 
Badugu abokatua. Deiguzu konpromezurik gabe.

Telefonoak: 451841 / 908.778653 • Parrokia, 5-2. ezk. • D O N E Z T E B E

teko. s  599222
27 urteko neska bat edo- 
zein lanelan arituko litza- 
teke; adinekoak eta hau- 
rrak zaintzen edo etxeko 
lanetan. Arduratsua naiz. 
Lourdes. ® 637749. 
Teilatu konponketak egi- 
ten ditugu. ^  452105 (gaue- 
ko 9etatik aurrera, Isidro).

DENETARIK

702 5ALEROSKETAK

Nissan Primera diesela 
salgai. NA-AG.s 451504.

Opel Kadett 2.0 GSI sal- 
gai. Egoera oso onean. ^
627521.______________
R enault 11 sa lg a i. ^
908.779366.___________
SuzukiTrail DR600salgai. 
a  908.779366.

Bi zakurkume, Labri arra- 
zakoak, salgai. ® 581136. 
Bi zerri salgai.lOO kilo in- 
gurukoak. ® 510277.
Bi ahari salgai. Biak mu- 
turbeltzak, 4 eta 5 urteko- 
ak. Margarita. ■s 450729. 
Pirenaika arrazako behi

bat salgai,22 hiiabetekoa, 
kategoriakoa. Ernari 8. hi- 
labetean. s  514133 Goi-
zueta._______________
Txerri haundia (280-300 
Kilo) salgai.Hiltzekoprest.
g  610915.____________
Ardi txakurkumeak sal- 
gai. s  604624 (gaueko 8ak
aldera). _________
B izerrigaztesalgai,ehun  
bat kilokoa bakoitza. ^  
634166 (arratsaldez).
15 ardiren kupoa salgai.
g  615124.____________
Biurteterdiko monturako 
zaldia salgai. Hezituta. ®



URTEBETETZEAK
A r g a z U  b e n e s k m t u  lu ih i Witiiwc, liidali 3icn h e lb id e a  e ta  se llo a  e re ,

Sail hau dohanekoa da.
Norbait zoriondu nahi baidin baduzu, bidali 

bere argazkia eta datuak
luaic p a s a tu  giirc bulegotili. helbide honetara

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

Aitziber Lizardi 
Mutuberria
aranztarrak 8 urte 
bete ditu urtarrilaren 
20an. Zorionak ama 
eta aitaren partez.

June Inziarte 
Mindegia lesakarrak 
11 urte bete ditu 
urtarrilaren ISean. 
Zorionak zure 
familiaren partez.

Miren Inziarte Leire Matxiñena 
Mindegia lesakarrak Altzugarai
19 urte bete ditu
urtarrilaren I7an. 
Zorionak zure 
familiaren partez.

urroztarrak 
urtarrilaren 19an bete 
du urte bat. Zorionik 
beroenak familiaren 
partetik.

Gaizka 
Martikorena 
Irazoki beratarrak 9 
urte bete ditu 
urtarrilaren 22an. 
Zorionak Lesakako 
familiaren partez.

Oier Teiletxea 
Andueza beratarrak 
5 urte bete ditu 
urtarrilaren 26an. 
Zorionak zure 
familiaren aldetik.

Elixabet
Lekuberria Camio
gazteluarrak 
urtarrilaren 4ean bete 
ditu 3 urte. Zorionak

Irati Mitxelena 
Tolosa eaalartarrak 
12 urte bete ditu 
urtarrilaren I4ean. 
Zorionak.

Garazi Mitxelena 
Tolosa etxalartarrak 
10 urte bete ditu 
urtarrilaren 2lean. 
Zorionak.

Mikel Aldazabal 
Zamarreño
beratarrak 2 urte 
bete ditu urtarrilaren 
28an. Zorionak aita, 
ama eta anaien 
partetik.

Juanma Molinero 
eta Javier Pikabea 
Molinero osaba-ilo- 
bek urtarrilaren 29an 
2 eta 26 urte bete 
dituzte. Zorionak: 
familia eta Karmele.

Bautista Bereau 
Baleztena
lesabrrak otsailaren 
lOean beteko ditu 37 
urte. Zorionak atta, 
zure familiaren partez.

Ibai Bereau 
Zapirain lesabrrak 
8 urte beteko ditu 
otsailaren lOean. 
Aunitz urtez eta muxu 
haundi bat. Zure anai 
eta gurasoak.

Engraxi Urriza 
Zubitur zubitarrak 
otsailaren 2an beteko 
ditu 63 urte. Zorionak, 
zure senarra, seme- 
alabak eta ilobaren 
partez.

Maialen Chantre 
Irazoki beratarrak 6 
urte beteko ditu 
otsailaren 6an. Mila 
zorion etxeko sorgin 
ttikiari.

Izaskun Arozena 
Arburua urroztarrak 
6 urte beteko ditu 
otsailaren lean. 
Zorionak.

Gloria Bertiz 
Coizueta lesakarrak 
28 urte bete ditu 
urtarrilaren I8an. 
Zorionak familiaren 
partez.

Maitane Larretxe- 
a Elizondo donez- 
tebarrak, urtarrilaren 
I Oean bete ditu 6 urte. 
Zorionak eta muxu 
haundi bat familiaren 
partez.

Jtnder Aranburu 
Zelaieta leitzarrak 6 
urte eginen ditu 
otsailaren 4ean. 
Zorionak aita, ama eta 
Oihanaren partez, 
muxu haundi bat.

Urtzi Telletxea 
Iturria lesakarrak 11 
urte bete ditu 
urtarrilaren 25ean. 
Zorionak zure guraso 
eta arrebaren partez. 
Muxu haundi bat

Jtndoni Lasaga Amets Inda 
Jtrburuak
urtarrilaren 19an bete 
ditu 11 urte.
Zorionak gelako 
lagunen partetik.

Cassandra 
Etxebeste Kalifor- 
niarrak 5 urte bete 
ditu hilbeltzaren 
30ean. Doneztebeko

Gorriaran
sunbildarrak, urtarri- 
laren I8an 14 urte 
bete ditu. Zorionak!
Guraso, atautxi, amatxi osaba-izeben partez 
eta Egoitzen partez. zorionak eta muxu bat

Ander Andueza 
Etxebeste donezte- 
barrak 2 urte bete 
ditu hilbeltzaren 20- 
ean. Zure familiaren 
partez zorionak eta 
kaskar guttiago egin.

Martxel 
Jtrribillaga 
Indaburu beratarrak 
otsailaren 9an beteko 
ditu 4 urte. Zorionak 
familiaren partez.

Txomin Sapuppo 
JUegria
doneztebarrak 10 urte 
beteko ditu otsailaren 
lehenean. Zorionak 
zure familiaren partez.

Ana Belen 
Agerrebere
arraioztarrak 15 urte 
bete ditu urtarrilaren 
2lean. Miren, Argi eta 
Idoiaren partez, 
zorionak.

Ane Bergara 
Artieda beratarrak 
10 urte eginen ditu 
otsailaren 3an. 
Zorionak, attatto, 
amatto, Olatz eta 
Eluskaren partez.

Puri Garcia Maia Monica Carcia
lesakarrak 20 urte be- Maia lesakarrak 13 
te zituen urtarrilaren urte bete zituen 
20an. Zorionak guraso- urtarrilaren I4an. 
en eta ahizparen par- Zorionak eta muxu
tez eta muxu haundi 
bat Joseren partez.

haundi bat zure 
familiaren partez.

Garbiñe Olazar 
Bazterrika
elgorriagarrak 2 urte 
beteko ditu otsailaren 
2an. Zorionak 
gurasoen partetik.

EstHxu Sarratea 
Ibarrak 17 urte 
beteko ditu otsailaren 
3an. Zorionak.

801 AGURRAK

neanzurekinseriohitzegin Fermintxori ere zorionak maja, sinpatika eta maita- Aupa Trio Pocapena, Bi-

Arraiozko Bordako Joxe- 
mari J,ri: eskoian gaude-

nahiko nuke, Neska bat,
Zubietako Arantxari zorio- 
nak atzerapen pixko bate- 
kin, urtarrilaren lOean be- 
te baitzituen urteak eta

bere urtebetetzean, urta- 
rriiak 30, guraso, senide eta
iiobaren partez.________
ZugarramurdikoMikiAin- 
ziarentzat zorionak. Oso,

garria zara, esker mila la- 
guntzeagatik, muxu bat. 
Lau mutil, M.C.P. eta J. 
Legasako Marixol S.ri: Zo- 
rionak. Berako bi lagunak.

xenyika, Txinigoñi eta Za- 
rraluki.



Lesakako

errate batera,
elektrogailuetan
%20ko

izanen duzu eta
antenetan
VoSOekoa.
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AUTO TAUERRAK
MENDtUR MOTOR......................
StNPI »R»G0N.........................
PEDRO GtRMENDI»...................
DATUCEUY..............................
ZHUIN MOTOR.........................

ARCAZKI DENDAK
60IKO.................................... ............. .Bera
IIYU......................................

ARROPA DENDAK
smoA.......................
J.J. PICIIBU...........................
TXIRRIST»...............................
IPINGI....................................
cocos.......................
FANTXIKE................................

ELEKTROCAILU DENDAK
MARIXUS ................................
RtOIO BIDASOt........................

ESTETIKA ZENTRUAK
AMtlA....................................
BUTRIZ.................................

KIROL DENDAK
IPARUKIROUK......................
ZEUKIROUK.........................
AGARAKIROUK.......................
MHUZSPORT........................

LENTZERIAK
M* CROZ...............................
MAITE....................................
DESE.....................................

UBURUDENDAK
NAFARPRESS ...........................
lEGARRt................................

MOBIEDENDAK
AMAIUR ALTZARIAK..................

OPTIKAK
OSTARGI.................................

ZAPATADENDAK
NERU...................................
OSTIZ....................................

ZURCINAK
ZIMELDI........................... .....
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