
Elkanizketa:
And er O LA IZO LA
«1.200 argazki atereak ditur 
Alemaniako Oihan Beltzean» 
dio abenturazale goizuetarho- 
nek. 24 urte bete berriak ditu 
eta dagoeneko Alaska, Holan- 
da eta munduko hainbat txo- 
ko ezagutu ditu. Uda honetan 
Patagonian hiru hilabete pa- 
satzeko asmotan omen dabil. 
«Bizitzeko beti hor egonen da 
Euskal Herria».

6 Iritzia: Liburuaren Eguna
Irakurketa ohituren gaineko ira- 
kasle, idazle eta liburuzain ba- 
ten iritziak bildu ditugu.

27 Kultura: Nafarroako 
Bertsolari txapelketa

28 Kirola: Guratz-Mendi 
txirrindulari afizionatu 
talde berria
Apirilaren 2an egin zuten aur- 
kezpena Basakabi hotelean. Jon 
Sanzberro etxalartarra da es- 
kualdeko ordezkari bakarra.

niPITXARTELA: Erosi zeurea eta 
erabili!
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B O R T Z I R I E T A K O
H IR I-H O N D A K IN EN
M AN KOM UN ITATEA

Jakinaraiten da:
1 9 9 8 k o  l e h e n  u r t e r d ik o  z a b o r  b i l k e t a  e t a  t r a t a m e n d u  

z e r b i t z u e t a k o  t a s a k  k o b r a tu  b e h a r  d ir e la ,  s e g i d a n  s e i n a l a t z e n  

d e n  b e z a l a x e :

Ordaintzeko modua:
Ordainketak banketxeetan helbideratu ez dituztenek:

A b is u a n  a g e r t z e n  d e n  k o n tu r a  o r d a in k e t a  e g i n e z  e d o z e i n  

b a n k e tx e t a n ,  a b i s u a  h iru k o iz tu a  a u r k e z tu z .

Ordainketak banketxetan helbideratuak dituztenei;
K o n tu tik  z u z e n e a n  k o b r a tu k o  z a ie .

Ordaintzeko epea:
• 1 9 9 8 k o  m a i a t z a r e n  31 n b u k a tu k o  d a .

•  O r d a in tz e n  e z  b a d a ,  e p e a  e k a in a r e n  3 0 a  a r t e  lu z a tu k o  

d a .  L u z a p e n  h o rr i d a g o k io n  i n t e r e s a  a p l ik a tu  a h a l  i z a n g o  

d a .

• A ip a tu ta k o  e p e a  p a s a  o n d o r e n ,  p r e m ia m e n d u z k o  

e x e k u z io  b id e z  % 2 0  e r r e k a r g u a r e k in  k o b r a tu k o  d a .

‘S a n tfO iieteu t, 1 9 9 ^ ^  tem v

Presidentea
Miguel M- Irigoien Sanzberro

1998. U R T E K O  
T A S A K

ERABILTZAILEENetaTASENMAILAK
Zentsatutako etxebizitza guztiak, 
bertan norbait era iraunkorrean bi- 
zi ala ez: 7.090 pezeta. 
Zaborrontzira 200 metrotik 500 me- 
trora dauden baserriak: 6.030 pe- 
zeta.
Zaborrontzira 500 metrotik gora 
dauden baserriak: 4.960 pezeta.
1. Merkataritza eta zerbitzuak.
Elikagaien eta elektragailuen sek- 
torekoak ez direnak: mertzeriak, 
drogeriak, burdindegiak, okinde- 
giak, ileapaindegiak, lan bulegoak: 
7.090 pezeta.
2. Merkataritza. Elikagai dendak 
(harategiak, arraindegiak, janari 
dendak), elektragailu dendak eta 
farmaziak: 14.130 pezeta.
3. Merkataritza. Autozerbitzuak: 
21.210 pezeta.
1. Ostatua. Noizbehinka irekitzen 
diren ostatu eta biltokiak eta ja- 
rraian irekita egoten diren bertze 
batzuk ere, 30 m̂ ko edo gutxiagoko 
azalera dutenak: 14.130 pezeta.
2. Ostatua. 30m  ̂ baino azalera 
handiagoko ostatuak eta janari- 
denda daukaten ostatuak: 28.270 
pezeta.
3. Ostatua. Pub eta diskotekak:
35.330 pezeta.
1. Jatetxea. Modu iraunkorrean ire- 
kiak dauden elkarte gastronomi- 
koak, eta bortz mahai edo gutxiago 
dituzten jatetxeak: 35.330 pezeta.
2. Jatetxea. Bortz mahai baino 
gehiagodituztenjatetxeak: 63.600 
pezeta.
1. Hostaia. Hamar logela edo gu- 
txiagokoak: 49.450 pezeta.
2. Hostala. Hamar logela baino 
gehiagokoak: 70.660 pezeta. 
M erkataritzako saltokiak, jate- 
txerik gabekoak: 70.660 pezeta. 
M erkataritzako saltokiak, jate- 
txedunak: 105.990 pezeta. 
Lantegiak, lau langile bitarte: 7.090 
pezeta.
Lantegiak, 5-10 iangiie bitarte: 
14.130 pezeta.
Lantegiak, 11-30 langile bitarte:
35.330 pezeta.
Lantegiak, 31-60 langile bitarte: 
70.660 pezeta.
Lantegiak, 60 langile baino gehia- 
gorekin: 105.990 pezeta. 
Zuzenean zabortegira botatzea: 
235 pezeta metro kubikoa.
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ELKARRIZKETA

DATUAK.

❖  24 urte bete 
berriak dituen 
goiziietar honek 
diapositiba 
emanaldia egi- 
nen du larun- 
bat honetan 
bere sorterrian.

<* Oihan Bel- 
tzean barrena 
hilbeltzaren 
erditik otsaila- 
ren bukaerara 
ibili zen. Lehen- 
dik Alaskan 
egin zuen 
gisako ibilaldia.

*> Bere asmoa, 
halere, Maroko- 
ra joatea zen, 
baina Madrilen 
autobusa betea 
topatu zuen. 
Etxera itzuli 
beharrean, Ale- 
maniarako bi- 
dea hartu zuen.

*> Bi anai 
gazteak pilotari 
profesionalak 
baditu ere, 
berak ez du 
horrelako 
afiziorik. 
«Ospitalean 
nerekin seaskaz 
nahasi izanen 
zirela esaten dik 
attak» dio.

T e s t u a :

A itor AROZENA
A r g a z k i a ;

Esteban AROZENA

Ander OLAIZOLA Goizuetako ibiltaria eta argazkilaria

" 1 . 2 0 0  argazki atereak ditut 
Alem aniako Oihan Beltzean"

N o la k o a  izan  da
O lH A N  B e LTZEKO  ES-  
P E R IE N T Z IA ?

AiTLintona. Bakarrik 
ibili naiz. Hanburgotik 
beheiti trenean joanda. 
Gero, auto-stopean mu- 
gitzen nintzen. herri in- 
guruetan kanping edo 
mendian lo eginez. Ba- 
karren batek bere etxe- 
an lo egitea ere utzi zi- 
dan eta jendearekin ha- 
rremana arrunt ona izan 
zen. Nik alemanez deus 
ere ez eta ingelesez gu- 
txi. baina nola edo ha- 
la entenditzen ginen. 
Eta larunbateko ema-
N ALDIAN  Z ER  ER A K U -  
TSIK O  D U K ?

1.200 argazki atera 
nituen eta larunbateko 
emanaldirako 400 bat 
diapositibaaukeratudi- 
tut. Musika pixko bat 
sartzen diot eta ikusten 
dena esplikatzen dut. 
Lehendik A laskan ere
IB IL IA  H A IZ . Z e IN IZAN  
D U K LEK U R IK  POLITEN A  
H IR ETZ A T ?

Holandan ere ibili 
nintzen. bidai laburba- 
tean. Politena. halere, 
Alaska izan da. Mutiko 
txikitatik nuen ilusioa 
zen. Natura aldetik para- 
je zoragarriak dira eta 
hango jendeak ere arrunt 
ongi hartzen zaitu, itxu- 
rari begiratu gabe afal- 
tzera gonbidatzen zai- 
tu. lotarako ohea utzi...
Nola hasi hintzen
HONELAKO BIDAIAK EG I-  
T E N ?

Herriko mendietan

:<Uda honetan hiru hilabeterako Patagoniara joateko asmoa daukat»

oinez ibiltzea ikaraga- 
rri gustatzen zait txiki- 
tatik. anim aliak ere 
bai... gero beste lekuak 
etajendeak ezagutzeko 
gogoa etorri zen eta ar- 
gazkizaletasunaerepiz- 
tu zait. Beraz, bi afizio 
horiek elkartzeko mo- 
du bat da.
Dirua ere nolapait
LORTU BEHARKO  D U K , 
E Z D A ?

Alemaniakoa. adibi-

I  ^Urte osoa hemen erabat lanean 
eman, nstebiinietan jiiergn egin eta 
hori ez diit giistokon. Atera beharrn 
somntzen dut, iekii berriak ezngutu. 99

dez, Alaskako argazkie- 
kin lortutakoarekin or- 
daindu dut. Diapositiba 
emanaldiak eginez. al- 
dizkarietarabidaliz. lan 
eginez... Orain, bidai- 
aldizkarietara serioxe- 
ago hasi nahi dut bidal- 
tzen. AltaYr. Riita.  ̂ del 
Mundo eta honelakoe- 
tara. Eramaten dudan 
bizimodua ez da batere 
garestia, gainera. 
Etorkizunera begira
BESTE BID A IR IK  BADUK  
BU RU TA N ?

Bai, uda honetan ber- 
tan him hilabeterako Pa- 
tagoniarajoateko asmoa 
diat. Azkenean iaual al-

datuko dut. baina nora- 
paitera joanen nauk. 
Han hizkuntzarekin ez 
dut arazorik izanen. 
'B ihotzak dio,  zoaz 
Euskal herrira' esa-
TEN DIK KA N TU AK. Ho- 
N ELA KO R IK  SENTITZEN  
DUK HOR BARNA IB IL-  
TZEN H A IZ EN EA N ?

Noski. bizitzeko be- 
ti hor egonen da Euskal 
Herria. Orain, urte osoa 
hemen erabat lanean 
eman, asteburuetan 
juerga egin eta hori ez 
dut gustokoa. Atera be- 
harra somatzen dut, le- 
ku eta jende berriak eza- 
gutu...
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Esku-hartu edo bere 
gisa berritzen utzi?

B e r tiz k o  o ih a n a r e n  g a in e a n  lu z e  
e ta  z a b a l  e z ta b a id a tz e k o  a u k e r a  
iz a n  d u te  e g u n o ta n  h a in b a t  
te k n ik a r i, ta ld e  e k o lo g is ta  e ta  
C o b e r n u k o  o r d e zk a r ik . O ih a n a re n  
e to r k iz u n a  a rr isku a n  e z  b a d a g o  e re ,  
d e n e k  o n a r tu  d u t e  n o la b a i te k o  
o s a s u n  a r a z o a k  b a d itu e la . B a tz u e k  
b a s o a r i  b e r e  g isa  b e r r i t z e n  u tz i  
b e h a r z a io la  d io te , e ta  b e r t z e e n  
u s te z ,  o r d e a , g iz a k ia re n  
la g u n tz a r e k in  p u s k a z  a b u d o a g o  
s e n d a tu k o  l i tz a te k e  o ih a n a .
B e t i  b e za la , N a fa rro a k o  C o b e r n u a k  
d u  a z k e n  h itza .

T e s t u a : Asier GOGORZA A r g a z k i a k : Karmele TOLOSA

artxoaren 3 I
m etaapirilaren la 

eztabaida egti- 
nak izan dira 
B e r t i z e n . 
Oihangintzan 
adituak diren 

hainbat lagun bildu dira bi egun 
horietan jaureiTian, basoaren ego- 
era bertatik bertara ezagutu eta 
etorkizunean hartu behaneko era- 
bakiei buruz hausnarketa egite- 
ko. Azken boladan, izan ere, so- 
las aunitz egin da Bertizko 
oihanari buruz. Joan den otsai- 
laren 7an piztu zen argi gorria, 
Nafarroako Gobernuak Bertize- 
ko zati haundi bat hilzorian zego- 
ela baieztatu zuenean. Hori ekidi- 
teko bide bakaixa basoaren % 10-

ean arbol mozketa egitea omen 
zen. Adierazpen harrigarri hori- 
ek Antonio Garcia eta Santiago 
Gonzalez katedradun madrilda- 
rrek landu ikerketan oinarritzen 
ziren.
Ikerketa polemiko horretan age- 
ri denez. basoko biodibertsitatea 
laster bizian galtzen ari da. Ur- 
te aunitzez hari tz mozketa selek- 
tiboak egin dira. eta pagoak to- 
kia irabazi du pittaka-pittaka. 
Gainera. pagadia gero eta gehia- 
go ixten ari da, eta zenbait gere- 
ziondo. gaztainondo eta zumar 
arriskuan daude. Duela bi urte 
izandako haize-boladek ere ar- 
bol erortze haundiak eragin zi- 
tuzten Bertizen. Guzti hori kon- 
tuan hartuta, 20 urteko epe ba-



tean basoaren za- Bertiz bere gisa 
ti zabal bat cle- 
seginen zela on- 
dorioztatuzuten.
Gerora, ordea. 
beren txostene- 
tik atera diren 
ondorioak xa- 
murtu nahi izan 
dituzte bi aditu- 
ek. «Ez. du egia 
hasoan eskii- 
liartzen ez bada 
liileginen denik.
Deiis ere egiten ez hada. hel- 
dii den helaiinaldiak oilian 
desberdin batekin oliitii be- 
liarko dn».

berriztatu orduko 

denbora luzea 

joanen da, 400-450 

bat urte, eta 

esku-hartzearen 

bitartez mendeak 

hamarkada 

bihurtuko omen dira.

Basoa ez dago 
hilzorian
Erranak erran. oihanaren irau- 
pena ez dago arriskuan. Ho- 
rretan ados daude jaurerrian 
bildu diren aditu guziak. De- 
na den. eztabaida bertze bat

Datu historikoak
Bertizko oihanak 2.040 hektareako 

azalera du. XIX. mendera arte Bertiz 
familiaren eskuetan egon zen, gura- 
soetati k .semeetara pasatuz hainbat be- 
launalditan. Gero, zenbait eskualda- 
ketaren ondotik. Pedro Zigak erosi 
zuen mende hondarrean. Berak erai- 
kiak diralorategiaetaAizkolegikojau- 
regia. 1949. urteanDiputazioarieman 
zion Zigak Bertizko jabetza, baina bal- 
dintza zorrotzak jarriz. Horietako bat, 
parkea zegoen bezala mantentzea. 
1984tik jendeari idekia dago, parke 
naturala izendatu zutelakoz.

izan da. Hemen- 
dik aurrera ba- 
soari bere bidea 
segitzen utzi be- 
har zaion edo 
prozesu naturala 
arintzeko giza- 
kiaren laguntza 
beharduen. hain 
zuzenere.Lehen 
irtenbidearen al- 
dekoek basoaren 
erab erri tzeko 
ahalmenean si- 

nisten dute, eta esku-hartzea 
prozesu hori moztea litzate- 
kela uste dute. Jardunaldietan 
parte hartu duten hainbat 
teknikariren eritziz. ordea. Ber- 
tiz bere gisa berriztatu ordu- 
ko denbora luzea joanen da. 
400-450 bat urte, etaesku-har- 
tzearen bitartez mendeak ha- 
markada bihurtuko omen di- 
ra.
Basoari bisita egin ondoren, 

adituek zenbait fe- 
nomeno kezkaga- 
rri antzeman dituz- 
te bertan. Pago eta 
haritzek osatzen 
duten eremuetan 
zenbait arbol mota 
eskasten ari dira. 
gaztainondoak eta 
haritz kandudunak 
batez ere. Pagoek 
basoanhartuduten 
indarra litzateke. 
adituen ustez, ego- 
era horren errudu- 
na. Bertzalde, hai- 
zeaklurrerabotata- 
ko arbolak atera- 
tzea akatsa izandti

delaetahainbat mendezoiha- 
nakjasan duen ustiapen borti- 
tzaren kalteak ezagun direla 
nabarmendu dute.

Udazkena bitartean 
esku-hartzerik ez
Jardunaldiak akautu ondoren. 
Nafarroako Gobernuaren ar- 
dtirapean gelditu da Bertizen 
egin behar edo egin behar ez 
dena. Idiiri duenez, Goberntia 
eskti-hartzearen aldekoa da 
printzipioz, beti ere. 1993ko 
Ordenazio Planean oinarrituz. 
hau da. basoaren % I Oean moz- 
ketak eaitea. Dena den. ko-

purii hori murriztu eta egoki- 
tzeko prest azaldu dira Ingu- 
rtigiro Departamentuko or- 
dezkariak.
Haritz nuiltzo zaharrena dago- 
en tokian hasiko lirateke eskti- 
hartzeak. Kinui indartsuena- 
ren ingurtian hutsuneak sor- 
tzea da hasierako asmoa. eror- 
tzen diren ezkurretatik arbo- 
la berriak sor daitezen. Zen- 
bait tokitan behar bezainber- 
tze argi sartzen ez dela-eta ara- 
zoak dituzte landare gazteek 
goiti egiteko. eta hor ere hutsu- 
neak eginen dituzte seguras- 
ki ere. ■

ig nacio  E L O R R IE T A  Nalura Zainlzeko Zerbilzuko Zuzend.

"Baso hau dagoen bezalaxe 
utzi nahi genieke gure seme 
eta ilobei"
X  Ze ba lo razio  eg iten  du zu e  

ja rd u n a ld ien  in gu riian  ?

I Nik Bertizko jardunaldien 
balorazio positiboa egiten dut. 
Bertizko egoerari buruzko ez- 
tabaida izan zen nagusi, eta 
edozein esku-hartzeari bu- 
luzko ‘konserbazionisten' bel- 
durrak edo kezkak agertu zi- 
ren mahai gainera. Horietxek 
aditzea zen Nafairoako Go- 
bernuaren nahia, Bertizen 
egoerarekin airas sentsibiliza- 
tuak dagoen gizarte sektore 
horren argumentuakjasotzea, 
alegia. Nere ustez, gai garran- 
tzitsuetan egin beharreko bi- 
leren eredu izan zen.
X  P lan tean iendu etan , h a in -  
bertzeko a ldea  d a g o  kon tser-  
bazion ista  eta in terben tzio -  
nistean  a rtea n ?

I  Bi multzo horiek bereiztu 
beharrean, nik uste dut denok 
garela kontserbazionistak, eta 
helburuak berdinak ditugu 
funtsean. Basoa nola kontser- 
batu behar den, ordea, eritzi 
desberdinak ditugu. Alde ba- 
tetik, kontserbatzeko modu- 
rik hoberena batere ez uki- 
tzea dela pentsatzen dutenak 
daude, naturak agindu deza- 
la zer egin. Bertzetik, ondo- 
rengoaplanteatzen dugunak: 
baso hau dagoen bezalaxe gu- 
re seme-alaba eta ilobei utzi 
nahi genieke, eta ez dugii ho- 
n'etarako 300 edo 400 urtees- 
peratu nahi. Gure ustez gaur 
egungo Bertiz kontserbatzeko

esku-hartu beharra dago, na- 
turak datozen 20-30 urteetan 
ustez desegin behar duena 
moldatzeko.
X  In gu ru g iro  D epartan ien -  
tu ak  ze  p u n tu ra in o  izanen  
ditu  kon tuan  B ertizen  egun  
horietan eztabaidatu takoak?  

► Beti hartuko ditugu kontu- 
an. Nere ustez, bi jari'erak ba- 
teragarriak dira gaur egun. 
Kontserbazionistek, basoari 
bere gisa berritzen uztea eta 
etengabe aztertzea proposa- 
tzen dute. Ordenazio Planak, 
beniz, zera dio: gehienez ere 
10 arboletik 1 moztea. Ber- 
tizko basoaren %90ak berez- 
ko bilakaeraizanen luke, hor- 
taz, esku-hartze plan gogone- 
nari jarraituz gero. Hemen- 
dik aitzinera eztabaidatu be- 
har dena portzentaia honi ka- 
su egin behar diogun edo 
oraindik guttiago, %0,3 edo 
0.5eko arbola mozketak egin 
behar diren.
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1 A zpiroz, Esteban A rozena, 
lana Mari Saizar, A inhoa Mu- 
berria, iban Isasi, Patxi Iriarte, 
atxi O tx a n d o r e n a , J a io n e  
ixandorena, A lba Fernandez, 
iblo M endiburu, Joseba Iga- 
bide, Franc Dolosor, M argari 
xenike, Koro Irazoki, Mixel G e- 
ndiain, Jacgueline , E lixabet 
irr ia , G a rb iñ e  M a iz , O s k a r  
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pi-ttapaW ez du bere gain har- 
;n derrigorrez, aldizkarian adie- 
zitako erranen eta eritzien eran- 
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akund e Laguntzaileak: Be-
, Leitza, Goizueta, Areso, Baz- 
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GAURKOTASUNEKO GAIA
A p i r i l a k  23, L i b u r u a r e n  N a z io a r t e k o  E g u n a

OdiD

m i

Horrelako egunek 
duten zentzua 
komertzial hutsa da

Eduardo GIL BERA 

Narbarle, idazlea

Horrelakoegunek 
dutenzentzuako- 
mertzialhutsada, 
alde batetik, hori 

aski garbia da. Hor badira por- 
tzentai batzuk liburu saltzaile- 
ek kontutan hartzekoak. Libu- 
rua saltzen den materiala den 
neurrian, ordea, ez da mespre- 
txatzeko gauza ere arlo ekonomi- 
koa. Bertzetikan itxura zaintze- 
ko ere erabiltzen dira horrelako 
egunak, erakundeek beren bu- 
rua xuritzeko eta dela ministro- 
ak edo dela kontseilariak sermoi- 
ren bat edo bertze botatzeko ere 
erabiltzen dute. Nik ez diot ber- 
tze zentzurik hartzen. Liburua- 
ri berari eta idazle ofizioari, be- 
reziki, ez dio onura haundirik 
ekartzen.
Irakurzaletasunari dagokionez, 
gure zonaldean beti bezain gu- 
tti irakurtzen da gaur egun eta 
beti bezala arras liburu gutti eros- 
ten da. Nik betidanik ikusi dut 
egunkaria irakurtzeko etxe au- 
nitzetan dagoen ohitura, bainan 
bertzela arras gutti irakurtzen 
da, beti bezala.
Hala ere, nahiz eta Interneten ga- 
raian gauden, nik uste dut libu- 
ruak iraunen duela euskarri gi- 
sa, diferenteak dira, baina elka- 
rreri ez diote konpetentziarik 
egiten.

Hurrengo belaunaldian, 
beharbada, ohikoagoa 
izanen da irakurtzea

Jose Luis HUARTE 

ie ilza b  liburuzaina

Irakurtzea osota- 
rasarhiezdenohi- 
tura bat da orain- 
dik. Nik uste ho- 

rrelako egunen bitartez propa- 
ganda egin behar dela nahita- 
nahiez. Komunikabideetan, tti- 
Pl-TTAPAn adibidez, irakurtzea- 
ren garrantziaz eta liburutegien 
onuretaz horrelako egunetan ba- 
karrik gogoratzen gara-eta. 
Orain arte ez da irakurtzeko ohi- 
tura haundirik izandu hemen, 
baina hurrengo belaunaldian, 
beharbada, ohikoagoa izanen da 
irakurtzea. Eta irakurtzea ohitu- 
ra bat den bezalaxe, liburutegia 
erabiltzea ere halaxe da. Gaine- 
ra, edozein asetzeko moduko es- 
kaintza zabala dago eskualdeko 
liburutegietan. Ez bakarrik ira- 
kurtzera, jendea informazio bi- 
la ere etortzen da tarteka, bole- 
tin ofiziala ikustera, hotel edo 
mendietako gidak...
Bertzalde, oraindik jende askok 
uste du, gehienbat adinekoek, li- 
burutegia eskolarekin lotua da- 
goela. Neri behin baino gehiago- 
tan esaten didate, "zer bazoaz 
eskolara?", eta nik ez dut inoiz 
eskolan lanik egin...
Duela hogei urte baino jende ge- 
hiago etortzen da liburute- 
gietara... baina oraindik ez da 
tabernara joatea bezain ohikoa.

Momentu lasaietan telebista 
itzali eta irakurtzen hastea 
inportantea da

M ori jose ARREGI 

Bera. Irabsleo.

Nik 8-9 urteko 
haurrei ematen 
diet eskola, biga- 
rrenziklokoei, eta 

adin horretan irakurketa hagitz 
gauza inportantea da. Nik beti 
erraten diet gurasoei 3. mailako 
ikasleek etxean egin behar du- 
ten lan bakarra irakurtzea dela. 
Egunero-egunero pixko bat ira- 
kurtzea beharrezkoa da. Gura- 
soen ohiturak ere garrantzitsuak 
dira horretarako, familian giro 
egokia izateak aunitz laguntzen 
baitu. Momentu lasaietan tele- 
bista itzali eta irakurtzen hastea 
oso inportantea da.
Ikasle gehienek oso ongi hartzen 
dute irakurketa, nahiz eta batzu- 
eigehixeagokostatu. Horieipix- 
ko ba t lagundu behar izaten zaie. 
Ipuinak, adibidez, denei gusta- 
tzen zaizkie.
Nik pentsatzen dut gero eta 
gehiagoirakurtzen dela. Eskola- 
tik aterita, bakoitzak interesa- 
tzen zaiona irakurtzen du. Gaur 
egun, gainera, liburu oso poli- 
tak badira euskaraz, aurrerapen 
izugarria eman da zentzu ho- 
rretan.
Haurrentzako libururen bat go- 
mendatzekotan, Atxagaren "Xo- 
la eta basurdea" aipatuko nuke. 
"Perkatx" saileko ipuinak ere oso 
politak dira.

Aldizkari honek Nafarroako 
Sobernuaren iaguntza jaso du

ARTEKARI ^
TALDEA :

ARTEKARITZA EK O N O M IK O  ETA ^ B O R A ^  ^
L E S A K A :  ^
• Astelehenetik asteazkenera 9tatik 13tara eta 16etatik 20tara
• Ortzegun eta ortziraletan, 8etatik 1 Setara
Non: MALDAERREKA S .L , Bittiria 6 • Tfnoa: 63 70 50 ^
B U R L A T A :  ^
ARTEKARI, S.L., Tfnoak: 133328*133346. Faxa: 133713 ^  
Non: La Viña karrika, 4-behea • 31600 BURLATA

Langile Autonomoak 
Nekazariak eta mendi-langileak 
Nominak eta Aseguro Sozialak 
Lan-kontratutarako laguntzak 
Enpresa berri ezberdinen sortzea 
Diru-laguntza ezberdinak 
Kontabilitateak 
IVAetalRPF 
Errenta aitorpenak
Elbarritasun eta jubilazio espedienteak 
Bideragarritasun planak eta aurrekontuak

6 ttipi-ttapa • 228. z J . • 98-IV-23
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RIIZ

PRENTSATIK BILDUTAKOAK 1 1 GALDERA lABUR

«Osasun publikonk 
herritar giiztiei eman 
behar die zerbitzua, 
guztiak joaten baikara 
behin eta berriz 
anbiilatorio eta 
ospitaleetara eta, beraz, 
euskararen
normalizazioa udal eta 
eskualde euskaldunetan 
erabat lehentasunezkoa 
da».

E g u n l(o ria , 98ko apirilaren 17a

♦ Zein duzu dan lzarik  gustokoena?
♦  Fandangoa.
♦ Biak probatu ondoren, zer 

nahiago duzu, irakasle edo 
ikasle?

♦ Irakasle.
♦ Aslebururako planik hoberena?
♦ Denetarik, parranda pixkot eta mendia bertze 

pixkot.
♦ Ligatzeko bestarik aproposena?
♦ Iñauteriak.
♦ Nolakoa behar luke nobio 

perfektuak?
♦ Ez dago pertsona perfekturik baina, jatorra, 

zintzoa eta maite nauena.
♦ Pertsona baletan gehien eta 

gutlien gustatzen zaizuna?
•> Gehiena zintzotasuna eta guttiena gezurra.
♦ Munduko zein lekutara joanen 

zinateke gustora?
♦> Hego Ameriketara.
♦ Aitortu daitekeen bizio bal?
•> Txokolatea.
♦ Zeri edo nori diozu beldurra?
•> Guardia Zibilari.
♦ Gustoko kantari bat?
♦> Anje Duhalde..
♦ Zergalik dira beli eskas mutilak dantza taldeetan?
•> Normalean neskek gehiago maite dugu dantzatzea, zergatik? Auskalo, 

ez dut ulertzen.

Mikel ILLARREGI
UEMAko lehendakaria 
Egunkaria 98-VI-17

Molinero drogerian 
galdetu

Etxe barneko hezetasun eta kondentsazio 
arazoak moldatuko dizkizugu

•  Fatxadak
• Barne dekorazioa
• Pintura orokorrean

Izpoz 8 • ® 630240 - 631495 • BERA

ttipi-ttapa

6 3 1 1 8 8

E D A R I A K

M A N U E L  T A B E R N A  S . L .

Bidasoa K / 82 - 31780 BERA (Nafarroa) 
T e l . -  F a x :  9 4 8 .  6 3  10 2 7

Inprenta lanak 
egiten ditugu
•  Kartelak
•  Boletoak
•  Faktura taloiak
•  Bisita txartelak
•  Aldizkariak

Behar duzuna momentu 
batean eglnen dlzugu; 
zure gustora diseinatu, 
inprenta desberdinekin 
preziorik hoberena 
negozlatu eta llstol 
Deitu lasai, eskatu 
aurrekontua eta ikusiko 
duzu!

98-IV-23 • 228. zbk, • ttipi-ttapa 7



RIIZ

BOTA BERTSOA IRAKURLEAK MINTZO

Nafarroako bertsolaritzari 
huniz txapeldunaren gogoeta
Estitxu AROZENA (Lesakarra)
Neurria: Bederatziko Haundia

Txapela jantzi ta ez nuke nahi 
igotzerikan haizea 
oraindik ere ez baita lortu 
lurra guztiz iraultzea 
ez da normala lurralde zabal 
batean hau pasatzea 
fn iitu  gehienak herri bereko 
zuhaitzetik erortzea 
guk uzta ona baina urria 
auzokoen baratzea 
Hegoen gogo hezea 
Iparraren oinazea 
koineni zaigu bertsolaritza 
Nafarroan hedatzea 
penagarria bailitzateke 
Lesakara mugatzea.

Bazterturikan gelditu ziren
bertsoa eta iimorea
norbait ohartu ta hartu zuen
bersortzeko adorea
Iruñerritik eman digute
gaitasun adibidea
Arano, Gaintza eta Arbizun
berotu zaigu labea
egoera hau ikusi eta
puztu  arren ohorea
oraindik nahiko grabea
ziurtasunik gabea
hemen bertsoak laguntza behar du
zurea eta nerea
horrela soilik beltza izanenda
txapelaren kolorea.

Kaixo Saraldeko 
lagunak:
Drindots taldeko partaideak ga- 
ra, Internet sare honetan hasl 
berriak. Sarean zehar genbil- 
tzala, zuen orria aurkitu dugu 
eta honako hau Drindots talde- 
aren partetik goraintziak ema- 
teko besterik ez da. Beraz, eta 
aurtengoan ere zuen herriko 
jaietan elkar ikusiko duguiako- 
an, agur Goierriko talde honen 
partetik.

IgoretaXabier

E-MAIL:
FANDANGOiAUTOVIA.COM

Gazte Egunari buruz
Jakin ezazue Lesakako Udalak 
herritarren artean mailak eta 
mailak bereizten dituela. Aika- 
tearen jarrera prepotenteak di- 
rulaguntzak ematean herriko 
gazte aunitz marjinatu ditu, ber- 
tze behin ere.
Baina hala ere, maiatzaren le- 
henean Lesakan bilduko gara 
inguruko gazteak Gazte Eguna 
ospatzera, zorretan sartzeko 
arriskuarekin baldin bada ere. 
Dirulaguntzetan diskriminazio- 
rik ezl

Lesakako Gazte Asanblada

Lesakako HBri 
erantzuna
TTiPi-TTAPAren azken alean, Xo- 
rroxin irratiaren mozio bat zela 
eta, Lesakako HBk harritu egin 
gaitu, bertze behin ere, bere ohi- 
ko ateraldi politiko batekin, us- 
tez euren etsai nagusia den 
PNVren izen ona kentzeko. 
Iduri du Lesakako PNVK Xo- 
rroxin irratiaren mozioaren al- 
de ez bozkatzeaz harritu egiten 
direla, eta honezkero erantzu- 
na baduten galdera batzuk egi- 
ten dituzte. Badakigu Lesaka 
bere gehienean euskalduna de- 
la eta bide horretan ari gara la- 
nean, bainan badakigu aldibe- 
rean lesakarren interesak de- 
fendatzeko aukeratuak izan gi-

nela eta hori ez dugu atzendu- 
ko gure karguetan gauden bi- 
tartean, nahiz eta zuek aurka- 
koa egitea nahiko zenuteke. 
Zueri oroitarazi beharrean aur- 
kitzen naiz, memoria sobera zu- 
zen ez dabilkizuela iduri baitu, 
TTiPi-TTAPA Telebista ere eus- 
kaldunaetahemengoadelaeta 
zuek, ordea, ez zenutela haien 
mozioaren alde egin, (informa- 
zio falfagatik zuen erranetan). 
Lesakako Udalean PNVren bo- 
toekin bakarrik onartu zen hau. 
Guk zalantzak ditugunean au- 
tomatikoki euskararen etsaie- 
tan bihurtzen gara eta zuek, be- 
rriz, alde edo kontra bozkatu 
dezakezue nahi bezala?
Hau ezin dela horrela gelditu 
diozue, nik berdina erraten di- 
zuet. Zergatik eskatzen diozue 
nere partiduari, erridikulua eki- 
diteko, mozioa berriz hartu eta 
bere egin dezan? Ongi da, be- 
hartzen nauzuelako, jakinarazi- 
ko dut zuek ez duzuela mozioa 
irakurri ere egin, bertzenaz Le- 
saka arront gutti inporta zaizue- 
la eta fikzio-politika egiten jarrai-

OHARRA:
h i tz i  ezbei'dinek 

tokia izan dezaten, 
ez da komeni 

makinaz idatzitako 
25 leiro baino 
luzeago idaztea 
gutun hauetan. 
Idatzi duenaren 
izen-deiturak, 

telefonoa, helbidea 
eta Nortasun 

Agiriaren fotokopia 
agertu beharko 
dira, Laburtu 
behaira izanez 

geiv, ttipi-ttapaA: 
bere esku izanen du 

hoiretarako 
eskubidea.
Ez dira

argitaratuko beren 
nortasuna agertzen 

ez digutenen 
in tz ir ik .

tzen duzuela erakusten duzue, 
Lesakako Udalean eztabaida- 
tutako mozioa, zeinen sarrera 
erregistroa 333. zenbakia den, 
ez baitzegoen testuan Udal ho- 
ni zuzendua eta, noski, ni ez 
nago gisa honetako diskrimina- 
ziorik laguntzeko prest, zeren 
erranen didazue, zein da Le- 
sakako herriarentzat diskrimi- 
naziorik haundiena, guk kontra 
bozkatzea edo laguntza eska- 
tzen dutenek Lesakara idazte- 
ko lana ere ez hartzea, Berako 
Udalaren eskaera bat fotoko- 
piatu eta bere onarpenerako bi- 
daltzea baizik, kontutan hartuz, 
gainera, lizentzia Lesakari da- 
gokiola?
Beraz, utzezazuegainontzeko- 
ek lan egin dezagun eta ez ar- 
duratu bertzeen erridikuluetaz 
efa zuenak ekiditeko, deus ida- 
tzi aitzinetik dagoeneko idatzi- 
takoa irakur ezazue eta gero 
beharbezala jokatu.
Xorroxin edo bertze edozein en- 
titate Lesakako Udalari zuzen- 
tzen zaionean, guk pentsatuko 
dugu nola jokatu eta eskaerak 
bertze entitateei zuzenduak iza- 
nik Udal honi bidaltzerakoan, 
Lesakako herriarentzat horrek 
suposatzen duen erasoaren ara- 
bera, orain bezala jokatuko du-
gu-
Zernahi gisaz, bukatzeko erran 
beharra dut Lesakako Udalean 
gai hau eztabaidatu baino 10 
bat egun lehenago Egin egun- 
kariak artikulo bat argitaratu zue- 
la Xorroxineneri lizentzia ema- 
tearen aurka geundela erranez; 
egileak edo bere informatzaile- 
ak artikulu honen zergatia ar- 
gitu beharko luke, presionatze- 
ko izan baldin bazen, segurta- 
tzen dizuet kontrako efektua 
egin zuela.

JosE Luis Etxegarai Andueza 
Lesakako Alkatea
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RIIZIA

IRAKURLEAK MINTZO,:
Gazte bat 
lanpostu bat:
Heldu den apirilaren 23an, 
Hego Euskal Herrimailanor- 
du bateko lan-uzte orokorra 
eginen da. Lan-uzte honen 
helburua, lanpostu berriak 
sortzeko lan orduen murriz- 
tea eskatzea da. Halabere- 
an, gizarte soldataren alde- 
ko herri ekimen legegilearen 
apostuarekin aitzinera jo- 
tzeko aukera paregabea iza- 
nen da.
Nolanahi ere, gizartearen es- 
kaera hauek orokorrak iza- 
nagatik ere, gazteok gure es- 
kari zehatzakditugu,gazte- 
on bizibaldintzak hobetzea. 
Izan ere, datu makroekono- 
mikoak eta ekonomi indize- 
aren gorakadak erakusten 
digutenaren aurka, gazteon 
bizibaldintzak makurragora 
doazte.
Aldibaterako Lan Enpresak 
(ABLE/ETT) prekarietatea 
etalanbaldintzatxarrak, lan 
arloko maila guztietara he- 
datu dituzte. Lanpostu gehia- 
go sortu beharrean, soldata 
kaxkar baten truke gure lan 
indarra saltzera behartzen 
gaituzte. Gazteak, Baztan- 
dik atera behar izaten dugu 
lana bilatzeko, bertako era- 
kundeen zabarkeri eta utzi- 
keriaren ondorioz, zeinen 
apostua, turismoak eta ga- 
rraiobide sarea hobetzeak 
sortuko omen dituzten bal- 
dintza ekonomiko hobeeta- 
ra mugatzen baita. 
Etxebizitza propioa eduki- 
tzea, ametsa baino ez da 
gazteondako. Gurasoen 
etxebizitzetan bizi behardu- 
gu, eta gauzak bere horre- 
tan badiraute, bizi guztia “za- 
harren’’ etxean pasatu be- 
harko dugu.
Gazteon gabezien, eta be- 
raz eskaeren zerrenda luzea 
da. Lehen urratsa, gazteon 
eskaera zehatz hauek, gi- 
zarteak bere egitea da. 
Gazteok gizaki bezala da- 
gokigun duintasuna aldarri- 
katzen dugu lan eta etxebi- 
zitza duinetan isladatua. 
Apirilaren 23ko lan uztea 
ekinblde honetan aitzln urra-

tsa dela ulertzen dugu. Ho- 
rrela bada, heldu den 23an 
gazteok ere mugituko gara, 
eta Elizondoko Lanbide es- 
kolan nola, Lekarotzko ikas- 
tetxean egun osoko greba 
eginen dugu.
Kapitalismoaren aurka eta 
gizaduintasunaren alde, la- 
na eta etxebizitza!!!

Elizondoko Ikasle Abertzaleak 
Baztango Jarrai 

Baztango Gazte Asanblada 
Mari Taldea

«««

Telebisla saioa
Laister telebistaz emanen 
den lehiaketa-saio batetara-

ko partehartzaile poslbleen 
bllaarigara.Saloan lau par- 
tehartzaile Izanen dira. Eu- 
ren proiektu edo ilusio per- 
tsonalak finantzatzeko egin 
dituzten zorrei ahalik eta di- 
ru kopuru haundiena mu- 
rrizteko lehiatuko dira. Hel- 
buru horiek materialak edo- 
ta ez materialistak izan dai-

tezke. Lehiaketa gazteleraz 
izanen da. Norbait interesatu- 
ta baldin badago, deitu 94- 
6215300 ra,etagaldetuAsier 
Bilbaogatik. Zure laguntza 
izanendugulakoan,jasoni- 
re agurrik beroena.

Asier BILBAO

APIRILAK 26 de ABRIL
RESTAURANTE BEOLA ALMANDOZ 

Horario: 11 h.-14 h. /  16 h.-20 h.

deabril 
apirilako feria

ASUN VIELA PELUOUERIA 
BODEGAS IRACHE 

COCO' S 
FLORISTERIA IRIS 

FOTO MENA  
IBARROLA NIÑOS 

JALISKO BAND 
CRUZ LENCERIA 

MARELI ARROPA DENDA 
MUEBLES TELLETXEA 

RESTAURANTE BEOLA 
TTIPI-TTAPA 

ZAPATERIA VIRGILIO
OKEINUA: n Z IM l MENA BAR6ERENA
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HERRIZ HERRI
^  MERKATAL JARDUERAK ^  „Err ,

Almandozko 
Beola jatetxean 
ospatuko da 
Apirileko Feria
Igande honetan, desfileak eta 
erakusketa ikusteko aukera
TTIPI-TTAPA

Igandehonetan, api- 
rilak 26, Alinandozko 
Beolajatetxean erakus- 
keta-feria antolatu du- 
te zonako zenbait den- 
dari eta profesionalek. 
Bertan. arropa, zapata. 
lentzeria. argazkilaritza, 
ileapaintze. moble. tek- 
nologia eta bertze zen- 
bait arlotan dauden az- 
ken berrikuntza eta ten- 
dentziak ikusteko para- 
da izanen da. moldatu 
berria den Beola jate- 
txe-hotelean.

Erakusketa-feria ho- 
netara sartzea dohain 
izanen da eta Beolak 
prestatutako pateak eta 
ardandegi bateko ardo- 
ak dastatzeko aukeraz 
gain, bi desfile iraga- 
rrita daude, eguerdiko 
I2,30etarako eta arra- 
tsaldeko 6.30etarako.

Desfile horietan he- 
mengo jendea ikusiko 
dugu pasarelan. Haur. 
gazte eta emakumeak

ibiliko da arropak eta 
zapatak soinean jaun- 
tziak dituztela. Kanpo- 
ko arropaz gain. len- 
tzeria, bainu eta osaga- 
rriak jauntziko dituzte 
modeloek. Modeloak 
bertan eginen diren 
orraxkerak. tinteak. bil- 
duak eta makilaiekin 
apainduak egonen dira.

Desfileazgain.egun 
osoan erakusketa zaba- 
lik egonen da: loreden- 
da txiki bat barne eta 
kanporako landareekin 
hornitua egonen da. Era- 
berean. lore xoiTak, zen- 
troak eta bertze hainbat 
lore lan ikusgai egonen 
dira, Argazkilaritza ar- 
loan. ordenagailuz ar- 
gazki zaharrei nahiz be- 
rriei egindako erreto- 
keak erakustera emanen 
dira. Altzari erakuske- 
ta ttiki batere izanen da 
eta guztia alaitzeko Ja- 
li.sko Bancl taldeak jo- 
ko du.

Orraxkerak ere eraku- 
tsiko dituzte modeloek

Herri Urrats Senperen maiatzaren lOean
Aurten hamabosgarren aldia beteko du Senpereko aintzira inguruan Seas- 
kako ikastolen aide egiten den Herri Urratsak. Goizeko 9etan zirkuitoa 
edekitzen denetik besta eta elkartasun giroa hedatuko da, ‘El- 
tzegorrajoz’ lemapean. lOetan Euskal Herrikojoaldunen itzu- 
liaeginen da. Ekitaldiak, hiru gunetan izanen dira. Haurren 
txokoan I2etan Xaxa eta Xuxa pailasoak egonen dira eta 
2etan Euskaraoke. Egun osoan arrantza jokoa, mozorro- 
tzea, kanoak eta jolasez gain, Uztaroren Sonugailii kani- 
kadiina eta Super Bat izanen dute. Helduentzat ere nahiko 
animazio izanen da, trikitixa, txarangaedo bertsolariekin.

BOTXO
ostatua

Tfnoa: 948 630  052  
Zalain A uzo a, BERA

FO TO  
GOIKO

Altzate 26 
Tel.-Fax: 948630515 

BERA

SAROBE
okindegia

S A N D E R S  P e n ts u a k
Eztegara 41, Tfnoa: 948 630 899 - BERA

Gidatzeko karneten tramitazioa 
Karneten berritzea

Dia ^
Autozerbilzua

deskonlua

H am a b o s te ro
o fe rta k

Zofoz efa  ikus

Eztegara, 6 
®  948631403*BERA
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ERRIZ HE
^  BERA

Kultur eskaintza 
zabala 1998rako
Egitarau bateratua aurkeztu da

A sier G O G O R ZA

Herriko kultur talde 
desberdinek osatzen du- 
ten Kultur Batzordeak 
urte guzian izanen di- 
ren ekitaldien zerrenda 
aurkeztu dio Udalari, 
honek eskatu bezala. 
Denen artean egitarau 
zabala eta orekatua pres- 
tatu dute ikusten ahal 
den bezala, bertze urte- 
e tak o  g o rab eh e rak  
saihestuz.

Egitaraua osatzeaz 
gain, datozen urteetan 
kulturekitaldien aukera- 
keta egiterakoan kontu- 
an eduki behan-eko iriz- 
pideak ere finkatu ditu 
K ultur B atzordeak. 
Herritar guzien beha- 
rrak asetzea da helbu- 
rua. Horretarako. urte- 
ro-urtero antzerki, mu-

sika emanaldi, hitzaldi, 
erakusketa eta ikastaro 
desberdinak antolatuko 
dira, adin guzietako jen- 
dearentzat.

Bertzalde, zenbait es- 
kaeraegin dizkio Kultur 
Batzordeak Udalari. 
Ekitaldi kulturaletan bil- 
tzen den dirua kultur tal- 
deek euren beharren ara- 
bera kudeatu ahal izate- 
a, batetik, eta kultureki- 
taldiak eta taldeak ko- 
ordinatuko dituen di- 
namizatzaile bat kontra- 
tatzea, bertzetik. Kultur 
dinamizatzaile horrek 
bete beharreko ezauga- 
rriak xehetu dira txos- 
ten berean. Azkenik, le- 
henbailehen bilera bat 
dei dezan eskatu diote 
Udalari, kulturako zi- 
negotziek duten kultur 
politika argitzeko, ber- 
tzeak bertze.

DATA EKITALDIA ANTOLATZAILE
A p ir ila 23 L ibu ru  E gu n a  T x ik i L a m ix ln e

25 L a n ga g o rri Jesusen  B ihotza
M a ia tza 9 L ib u ru a re n  E guna : 

C a n o -S a rrie g i G u re  T x o k o a -
B e rtso -p o e m a k L a m ix in e

16 H ika M u s ika  E sko la
25-31 M ug a z  G a in L a m lx in e
29 H itza ld ia : O b je z io  

fis ka la , in tsu m ls ioa . G u re  T x o k o a
30 K o n tze rtu a Gazte Asanblada

E ka in a 12 M aia , Itu rriag a , 
Jo su  G o lko e txe a : 
B e rtso -ip u in a k . G u re  T x o k o a

1 3 -20 H a u rre n  a n tze rk ia R icardo  Baroja
U z ta ila “C a r ic ia s ” L a m ix in e

U d a le ku a k Kaxerna-Labiaga
S e n d a b e la r ta ile rra G u re  T x o k o a

19-31 G az te  J o k o a k G u re  T x o k o a - 
L a m ix in e

25 N a z lo a rte k o G a z te  T x o k o a -
D a n tza K a xe rn a

A b u z tu a 8 “El F lo r id o  P e n s il” E u ska ra  B atzo r.
Ira ila A rg a z k i Ta ile rra G u re  T x o k o a

T a n g o n e a n d o Je s . B ih o tza
K la rin e te  e m a n a ld ia M u s ika  E sko la
D a n tz a ri T x ik i E gu n a G u re  T x o k o a

Ira ile tik L u d o te k a  e ta
a itz ine ra G a z te  T x o k o a K a xe rn a
U rria K a ta m itu s Je s . B ih o tza

28 L u rra re n  E guna G u re  T x o k o a
Tolosako A besbatza A b e s b a tz a

A z a ro a K oroa M u s ika  E sko la
14 B e rts o -p a p e r Leh ia . G u re  T x o k o a
2 6 -5 H e rr ia k  e ta  H iria k G u re  T x o k o a

A be n d u a 16 Ja z z e ro a k  
U rte ka ria re n

Jes. B ih o tza

a rg ita lp e n a B .I.Z .

Liburuaren  
Eguna Txiki
ospatuko da apirila- 
ren 23an. Goizeko 
9etatik I letara hau- 
rren antzerki emanal- 
di bat izan en  da 
KulturEtxean, etaor- 
du berean ipuin kon- 
talari bat arituko da 
liburutegian, ttikie- 
nentzako. Astelehe- 
netik ari dira haurrak 
liburua objetu artis- 
tikoa bezala lantzea 
helburu duten ekin- 
tzetan parte hartzen.

’> Bestetako  
Egitaraua
Joan den asteazke- 
nean, apirilak I6,bil- 
kura bat egin zen 
Herriko Etxean, San 
Esteban Bestetako 
egitaraua zehazten 
hasteko. 
Langagorri 
Oreretako antzerki 
taldeak“M itiaysus 
cosas” antzeztuko du 
larunbatean Kultur 
Etxean. 7,30etan.

Mikel Urtxegi garaile 
Ordiziako jaialdian

Mikel Artieda (bajuan) eta Igor 
Telletxea (baterian) lagun zi- 
tuela, Ordiziako II. Akordeoi 
Jaialdiko txapeldun suertatu zen 
Mikel Urtxegi akordioilari bera- 
tarra. Saria milioi erdiko akorde- 
oi bat zen, 150.000 pezeta eta 
bi trofeo. Mikelek hemezortzi 
urte ditu gaur egun, eta zortzi 
bertzerik ez zituela hasi zen soi- 
nuari eragiten.
Argazkian, Juan Vicente Eraus- 
kin Ordiziako alkatearen esku- 
tik sariak jasotzen.

I. P i lo t a - g o x o  T x a p e lk e t a
Maiatzean zeharegi- 

nen da Gure T xokoa EI- 
karteak lehenbiziko al- 
diz antolatu duen Bor- 
tzirietako Pilota-goxo 
Txapelketa Herrikoia. 
Pilota goxo-goxoekin 
jokatuko dira partiduak, 
nornahik parte hartzeko 
moduan. Txapelketa 
emakume zein gizonez- 
koek jokatuko dute na- 
hasian, eta bi multzo edo 
kategoria izanen dira au- 
keran. Bikote bakotxak 
erabakiko du nolako

maila duen, eta horren 
arabera, ze kategoriatan 
jokatu nahi duen. Ligax- 
ka moduan jokatuko di- 
ra lehen neurketak, bai- 
na partehartzaile kopu- 
ruaren arabera erabaki- 
ko da kanporaketa sis- 
tema.

Izen ematea Zizka, 
Errekalde eta Pui osta- 
tuetan egin beharko da. 
edo antolatzaileengana 
joz(94863(X)29Goika). 
Bikoteek I.OOO Pta or- 
daindu beharko dute.

®  948631076  •  BERA

A L Z U R I
Sukalde tresneria eta opariak 
Landare eta loreak

Tel.: 9 48  6 30  3 70  • BERA Altzate, 19*948630786 «BERA

T E K N I K O  
I N S T A L A T Z A IL E A

itu rg in c a  •  gasa •  k a le fa b io a  

Tfnoa: 948 630 031-BERA
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HERRIZ HE
LESAKA

Hainbat ekitaldi prestatu dira 
maiatzaren 1 eko Gazte Egunerako
Mus eta pilota txapelketak, trikitilariak, bertsoak eta kontzertua

A it o r  A RO ZENA

L esak ak o  G azte 
Asanbladak, zenbait os- 
taturen laguntzaz Gazte 
Eguna antolatu du maia- 
tzaren lerako. Goizeko 
I letan bikotekako pi- 
lota txapelketaren fina- 
lak jokatuko dira. Arra-

tsaldeko 3etan, berriz, 
mus txapelketaren txan- 
da izanen da. Setarako 
trikitilari gazteen sari- 
ketaprestatu dute. Parte 
hartzeko 948 637 855 
telefonora (Alaitz) dei- 
tu behar da lehenbaile- 
hen. 7etan bertso saioa 
eginen da, Jon Maia,

Maialen Lujanbio, Xa- 
bier Sil veira eta Xabier 
Legarreta bertsolarie- 
kin. Ordubeteberandua- 
go,kalejira-poteoaiza- 
nen da, txarangaren la- 
guntzaz. 9etan bideoak 
eskainiko diraBittiriako 
parkeko kontzertu ere- 
muan. I0etan,azkenik,

kontzertua izanen da, 
E tsaiak, Inadaptats, 
K ashbad ta ldeek in . 
Gero, Etzakit taldea ari- 
tukoda.Txartelak l.OOO 
pezetan salgai daude.

Lana eta etxebizitzari 
buruzko erakusketa za- 
balik egonen da egun 
osoan plazan.

Euskal Jaiaren seigarren edizioa 
maiatzaren 3rako antolatu du 
Tantirumairu dantza taldeak

Igande honetanzor- 
tzi, maiatzaren 3an, os- 
patuko da Tantirumairu 
dantza taldeak, ikasto- 
I aren eta Lesakako Uda- 
laren laguntzaz antola- 
tutako Euskal Jaiaren 
seiganen edizioa. Aur- 
ten ere, sei talderen dan- 
tzak ikusi ahal izarien 
dira, herriko Irain eta 
Tantirumairukoekin ba-

tera, Falzesko dantza 
taldea, Portugaleteko 
Berriztasuna taldea, 
Orioko Musika Eskola- 
ko dantza taldea eta 
Lasarteko Erketz dan- 
tza taldea arituko bai- 
tira. 225 dantzari espe- 
ro dira eta hauekin ba- 
tera 45 musikari eta ar- 
duradun etorriko dira.

Eguneko egitaraua

ll,30etan hasiko da, 
txistularien kalejirare- 
kin. Halere, ordu erdi 
lehenago hameketakoa 
eskainiko zaie kanpo- 
ko taldeei ikastolan. 
12etan desfilea eginen 
dute arestian aipatuta- 
ko taldeek karrikaz ka- 
rrika. letan talde gu- 
ziek dantza saioa egi- 
nen dute plazan. Gero, 
dantzariak eta ardura- 
dunak, denak elkan-e- 
kin.kalejiraeginendu- 
te. Beti bezala, kanpo-

ko dantzariek herriko 
dantzarien etxeetan 
bazkalduko dute.

Arratsaldeko 5etan 
Detraka animazio tal- 
deak ‘Trikimaihi Ex- 
press’ ikuskizuna es- 
kainiko du plazan, hau- 
rrei parte hartzeko au- 
kera emanez.

Antolatzaileekjaki- 
narazi dutenez, egural- 
di txarra eginez gero, 
eguerdiko saioa eta 
arratsaldekoa pilotale- 
kuan eginen dira.

{?0g]SljD
>:• Patrizio  

G oienetxe
heniko presoa Mur- 
tziako espetxetik  
Arabako Langraitze- 
ra ekarri dute, «osa- 
siiii arrazoiak» dire- 
la eta. Gogoratuko 
d en e z , P a tr iz io  
l993kourritikespe- 
txean dago, 27 urte- 
ko gartzela zigorra 
betetzen.

>> K into a faria  
1958, 59 eta 60an 

jaiotakoek maiatza- 
ren 2an izanen dute 
beraien kinto afaria. 
Txartelak apirilaren 
26a bitartean salgai 
egonen dira Ziobi, 
Koxkila eta Etxebe- 
rria ostatuetan.

> K into bazkaria  
1966, 67 eta 68an 
sortutakoek berriz, 
maiatzaren leanegi- 
nendute beraien kin- 
to bazkaria Kattun. 
Txartelak salgai dau- 
de Koxkilla. Tele- 
Bote eta Haizegoa 
ostatuetan.

> K ultur 
ek ita ld iak  
A txaspin  
O rtziral honetan. 
Kubako Polito Iba- 
ñez kantariaren ema- 
nald ia izanen da 
gaueko lletatik ai- 
tzinera Atxaspi os- 
tatuan. Lehendik, 
Hemendik  At  eta 
Lorelei taldeak izan 
dira. Igandea bitarte 
ikusgai egonen dira 
Mattin, Euskaldunon 
Egunkariko eta zen- 
bait aldizkarietako 
komikilariaren ma- 
n-azkiak.

î P e k o

JU^O
Lore eta  landareak

Frain auzoa • © 948637826 
LESAKA

^ e * i e
LENTZERIA
MERTZERIA

Tfnoa.: 948 627 514 
B eheko P laza 8, LES A KA

•  b itx ikeriak  •
•  opariak  •

' enm arkazio ak  •

Albistur, 39-K 
s  948627542 • LESA K A

l< i;< !< i.liW s
lleapaindegia

Tel: 948 637429 
Bittiriako Plaza, 3 behea 

LESAKA
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ZHE
ETXALAR

Ordezko medikurik ez Osasundegian
Pediatra oporretan dela eta, haurra Irunera eraman behar

Pello APEZETXEA

Haserre dagoz gura- 
soak. Haurra eri. pe- 
diatrari Osasundegira 
deilu eta pediatra opo- 
rretan. Oporretan ego- 
tea gauza bat da. baina 
ordezkorik inor ez iza- 
tea. hori da ulergaitza. 
Eta ez egun batez, egun 
multzo batez baizik. 
Orduan. gurasoak hau- 
rra hartu eta Irunera jo 
behar. Gertaera egun 
hauetakoa da. baina ez 
berria. Lehen ere suer- 
tatu baita.
Urteko aitzin- 
kontuak

Urte honetan 90 mi- 
lioi eta erdi gastatuko 
ditu Udalak. Beraietatik 
32 milioi.obratan. Gisa 
honetara: baserri bide- 
ak moldatzeko. 7 milioi 
pezeta. Behekolandan 
eginen den urbaniza- 
zioa. 7 milioi. Larrabu- 
ruko Zaharretxea mol- 
datzea, 6.5 milioi. Apar- 
kaleku berriak. 1.8 mi- 
lioi. Herria txukuntze- 
ko obratan, 1,3 milioi.

H e rrik o  E tx e  za h a rra  b e rr iz ta tu a  ageri da

Oihanberritzetan, 1.3 
milioi.

Behekolandaren
urbanizazioa

Behekolandan badi- 
ra dagoeneko etxe ba- 
tzuk eginak, eta. arau 
SLibsidiarioen arabera, 
egiten ahal da bertze 
zenbait. Karrika breaz- 
tatu gabe dago, eta, ain- 
tzinetik, saneamendu. 
arsi eta telefono hariak

lurperatu gabe. Etxea 
dutenek hori dena lehen 
baino lehen gauzatzea 
nahi dute. Etxerik egin 
ez dutenek. berriz. ez 
dute gastutan sartu nahi, 
Eta. nola ordainduko du- 
te orain arte egindako- 
ek gastu osoa? Udalak 
zera pentsatu du: orain- 
dik egingabeko etxeei 
dagokiena berak or- 
daindu. eta etxe berriak 
egiten joan ahala, ba-

A rgazkia : Pello

kotxari bere partea or- 
dainarazi.

Lizarietako aduana- 
etxola udalaren 
esku

Goikoek hartu beha- 
rreko erabakiak nekez 
eta luze hartzen dituz- 
te. Zenbat denbora da 
Lizarietako aduana ken- 
du zutela? Horretarako 
erabiltzen zen etxola be- 
rehala galdetu zuen

{̂ OasGD
'> Igerilekuetarako  

deia ld ia
Igerilekuetako zer- 
bitzua nork hartu, es- 
karia egiteko epea za- 
baldu du Udalak. 
Apirilaren 23a arte 
sartzen ahal dira es- 
k a r ia k  H e rrik o  
Etxean. Egin beha- 
ireko lana, Ekainaren 
20tik Abuztuaren 3 1 
arte luzatuko da. 
Nahiz eta. eguraldia- 
ren arabera, zerbait 
luzatzen ahal den.

> U rbanizazio  
arau  berriak  
Karrika inguruko lur 
zatiak nola antolatu. 
etxeaknonegin.eta- 
bar, begiratzen ari di- 
ra arkitektuak. Era- 
baki aintzinetik. lur- 
jabeekin eginen du- 
te solas. arauak aha- 
I i k eta egokienak ger- 
ta daitczen.

Udalak. Orain. noiz- 
pait, bere izenean gel- 
ditu da. Etxola horren 
truke, aparkalekurako 
lurzatiren bat loitu nahi 
luke Udalak, eta herri- 
taiTen eskeintzak onar- 
tzeko prest dago.

r
m U  B I B E

ŝ sns!fij4 ■

Tfnoa; 948 637 127 
LESAKA

KOXKILA
OSTATUA

gandetan 9etatik 13etara irekia 
/'•ASTERO eskeintza bereziak

Plaza Zaharra, Tfnoa: 948 637 059 - LESAKA

O B R A  P R p lE K T U A K
✓  Etxe berriak er^ikitzeko
✓  ^h^barritzeko kanpotik eta barnetik
✓  Urbanizazio proiektuak
✓  Obra-zuzendaritza

Udalendako 
aholkularitza-zerbitzua 

hiriglntza lanetan

rkitektura bulegoa
Bittiria, 45 •  ® 948 637 503 •  LESA K A

flN fl
janaridenda

Bittiria, 4 1 * ®  948637944  
LESAKA

L E S A K A

^A TU RETX E;^

J A T E T X E A  
Tfnoa: 948637027 LESAKA

EftOSU
Kalitate-prezio arteko 

orekarik hoberena

F re x k u e n a
z u g a n d ik
h u rb ila g o

Bittiha, 67 - 0  948637264
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HERRI/ HE
IGANTZI

Landa-etxeak beteak Aste Santuan, 
baina eguraldi ezin txarragoa
Pilotaleku berriaren lanak hagitz mantso doazi

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

Herriko landa-etxe- 
etan ez dute lekii aunitz 
soberan izan Aste Santu 
honetan. Turistak. ha- 
lere. ez dira azala bel- 
tzatuta bueltatu izanen. 
euria eta haizea bertze- 
rik ez baitute eduki.

Pilotalekuaren
lanak

L ehendik nahiko 
mantso baldin baziho- 
azten pilotaleku berria 
egiteko lanak. hilabete 
bat baino gehiago joan 
zaie deus egin gabe. 
Orain arte egin diren lan 
bakarrak baratzeko lu- 
iTari eusteko parela al- 
txatzeaeta Altsoltzenea 
aldetik egin den sarre- 
ra benia txukuntzea izan 
dira. Aste Santuan egin 
duen euriarekin putzu 
ederra sortu da bertan. 
Uda parterako akautua 
beharra zena, ez litza- 
teke txarra izanen bes-

Jubilatuen Besta
Gimnasia ikastaroetan aritu diren jubilatuak joan den astean izanak dira 
Iruñean urtero egiten den bestan. Ikusten denez, laguntza ere eraman zu- 
ten Iruñea aldera. Besta egin badute ere, oraindik pixka batean lanean se- 
gitu beharko dute, ikastaroa akautu gabea dute eta. Argazkia : o s k a r

tetako akautua ikusiko 
bagenu.

Gazteekin bilera
Errana genuen ain- 

tzin horretan bazegoe- 
la gogoa Biltoki Elkar- 
tean gazteen arazoari

aterabidea emaleko. 
Joan den asteazkenean, 
apirilak 22, zeuden dei- 
tuak hamalautik heme- 
zortzi uite bitarteko gaz- 
teak elkartekoekin le- 
hendabiziko bilera bat 
egiteko. Hurrengo ale-

tan emanen dugu emai- 
tzen berri, hurbiletik se- 
gitzeko gaia baitugu, du- 
darik gabe.

Rock kontzertua
XoiToxin Inatiak an- 

tolatuta, Berako Zup tal-

deak eskeini zuen rock 
kontzertua apirilaren 
4an. arratseko lletan. 
Biltokielkaitean.Jakina 
denez, denboragutti fal- 
ta da Nat'anoako Gober- 
nuak Lesakari dagokion 
irrati lizentzia banatze- 
ko, eta hori dela medio. 
buru-belarri sartuak 
daude Xorroxingoak li- 
zentzia hori eskuratze- 
ko kanpainaren barre- 
nean.

Eskulan ikastaroak
Aste Santu aintzine- 

an akautu zituzten es- 
kulan ikastaroak udaz- 
kenean hasita direnek. 
Bizpahiru hilabeteko 
hasiak z.iren, baina gus- 
tora ari zirenez. poliki- 
poliki orain arte luzalu 
dute. Aski gauza poli- 
tak egiten ikasi dute IVT' 
Puy irakaslearek in . 
Despedidaheldu den or- 
tziralean emanen diole 
Merkatenean eginen du- 
ten afariarekin.

CO N STflU CCIONCS U E C *N IC A S
Makinaria e ra ib n tz a  
Moidairetair eta liespiezea 
Mantenimendu m e h n ib a  

Torno, fresadorair, e rre iitifib d o ra ir  
Igantziko Bentak • ©948627572 • Faxa: 948637313

J A  T  E T  X  E A  

E C U N E K O  M E N U A  ETA  K A R T A

Zalain Auzoa 
©  948631106 

BERA

Beda ela bankeleak emalen dira

o s t a t u  - j a t e t x e a  

Plater koniiinatuaii eta menuak
® 948627573 • LESAKA

ATM S.A.

A U X I L I A R  D E  
TRANSFORMADOS 
M ETA LICO S, S.A.

• Txapa mozketa eta tolestea 6 metro 
bitarte, neurria eta diseinuaren arabera

• Enbalaketa elementuak eta flejeak.
• Ate metalikoak (baskulante, korredera, gillotina...)
• Aireadoreak (estatikoak, erregulagarriak...)

Igantziko Bentak • © 948 637 411 • Faxa; 948 637 313

BORTZIRI
UNSION ANAIAK
sukalderako haltzariak

E RA K USKETA  
Bereau etxea • LESAKA 

Tel eta Faxa: 948 637 266

GRUPO
ZURICH
A S E G U R O

O R O K O R R A K

Itzea, 4 • BERA 
® 948 630 763
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ERKIZ HE
«^ARANTZA....................................................

Jubilatu taldeak dantza 
ikastaroak eginen ditu aurten ere
H aur kantu txapelketaren finalean ez zen aranztarrik izan

E l i x a b e t  e t a  G a r b iñ e

Soinketaegiten duen 
Jubilatutaldeakapirila- 
ren I5ean besta eguna 
zuen Iruñean. Bertan 
400 p ertsona  baino 
gehiago elkartu ziren eta 
denak batera egun ede- 
rra pasatu zuten.

Bertzalde. joan den 
larunbatean. mezaren 
ondotik Zahar Txokon 
bilera egin zen. Dantza 
ezberdinen ikastaroa 
egiteko intentzioa dute 
aurten ere. eta ikastaro 
honen nondik norako- 
ak finkatu behar zituz- 
ten bileran.

Aranztarrak 
Nafarroako Haur 
Kantu txapelketan

M artxoaren I4an. 
Aran tzako gaztetxo ba- 
tzuk Ilunberrin izan zi- 
ren. Nafarroako Haur 
Kantu txapelketan par- 
te h a rtzen . B ertan . 
Aitziber Almandoz eta

A ran tzak o  U dala  da B ortz irie tan  U dalerri E uska ld unen M an ko m u n id ad ean  
s a rtu a  d a g o e n  b a k a rra  Argazkia: Garbiñe

Gurutze Pikabeak osa- 
turikobikoteak 'Sexaiicl 
cigarrettes' abestia kan- 
tatu zuen. Aintzane Pi- 
kabea bakarlariak. be- 
re aldetik. ‘Txorierimin-

tzo zen ’ kantarekin par- 
te hartu zuen. Taldeka 
parte hartu zuen koadri- 
lak, azkenik. 'Popurri' 
abestu zuen. Nerea Al- 
zuri eta AmaiaTelletxe-

aren gidaritzapeanjoan 
ziren gazte hauek ez zu- 
ten finalerako txartelik 
eskuratu. baina hala ere 
hagitz gustora gelditu 
ziren beraien lanarekin.

UEMA
Egunaren
karte la
M aiatzaren  24an 
Arantzan ospatuko 
den UEMA Egunak 
badauka dagoeneko 
bere leloa eta karte- 
la. ■Arantzanzer'.’us- 
karazleher' lemape- 
anospatukodaegun 
hori. Eguneko pro- 
grama ere zehaztu 
xamarra dago: goi- 
zean txaranga aritu- 
kodaetaekitaldi ins- 
tituzionalaeginenda. 
Pilotalekuko bazka- 
riaren ondotik, pai- 
lazoak eta erromeria 
izanen dira.

|[ungo errep. • BERA - Tel. 948-6313171 

J\TER.AT7EAelaU.NTZE.A's
Anl/inaldeak
Angeluak
Orma uni/inak
Leihoak
Aieak
Arkuak
Pilareak

Txim iniak
Erla i/ak
Moldurak
Zokaloak
Hilarriak
M arra/kiak

S. 'Abiijanhuloa' MuJzou ^  \hiiw !U\tZ£kiKi TMpciinnil
^ZINTARRIAK

ADOKINAK 
________ZOLAK

ALBERGEA
JATETXEA

€948634179
ALBERGEA ARANTZA

koxkont
SAGARDOTEGIA ZABAUK \ .  i  

Paregabeko' ^  
idi-txuletak

Veittt 

evteieniaA 
ê ite&a

Otsango auzoa, Tfnoak; 948627503/948627519 • L E S A K A

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

U daberrian, ‘T K rom ’ kalita tezko  
pin tu ra  p lastikoa  eta  esm altea  

%  3  O e h n  t n e r k e a l d i d r e h i i i

Eztegara 19 • ® 948 630 240 • BERA
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HERRIZ HERR
SUniBILLA

J a io n e  e t a  A l b a

Aurten ere ez zen 
prozesiorikegin Oitziral 
Santu egunean. Egural- 
diak ez zuen lagundu. 
euria etengabe aritu bai- 
tzen. Bainaeguraldi txa- 
rrak prozesioa egi tea ga- 
lerazi bazuen ere, ez zen 
berdi n geitatu turi sta eta 
bisitariekin, jende uga- 
riibili baitahemanegun 
hauetan.

Pilotalekuaren 
ardura Rufino 
Arrietak hartu du

Aitzineko alean ai- 
patzen genuen bezala, 
pilotalekuko etxebizi- 
tza. pilotalekuko man- 
tenimenduaren truke 
eman da eta Rufino 
A rr ie ta k  hartu  du, 
Pilotalekuan burutzen 
ari diren obrak akitze- 
ko punttuan daude, be- 
raz, laister izanen dugu 
frontoi ‘beiTia’.zaindari 
eta guzti.

U d a le k o  k id e a k  O s a s u n  P lan  berriaren  a u rk a  a za ld u  d ira Artxiboa

Osasun plan berria 
martxan jarri da

Orain arte, Sunbi- 
llako medikuak, Sun- 
billa eta Elgorriagako 
kontsultak zituen bere 
kargu, baina plan berria 
martxan jarri denetik.

Elgorriagaren ordez, 
Sunbilla eta Bertiza- 
ranako biztanleak iza- 
nen ditu bere esku. Do- 
neztebeko medikuak lan 
gehiegi zuela eta, ba- 
naketa berria egin zu- 
ten Osasunbideako sen-

dagileen artean. Horren 
ondoriozjarri zen mar- 
txan ‘aldez aurreko zi- 
ta’sistema. Halaere.jen- 
de guztia ez dago plan 
honekin ados, eta Sunbi- 
Ilako Udalak berak aur- 
kakoiritziaaurkeztudu.

Eguraldi txarraren ondorioz ez 
zen Aste Santuko prozesiorik egin
Halere, jende aunitz ibili da herrian barna egunotan

V {?0q 8 [ jD
’ Igerilekuetako  

arduraduna
Margari Capdequi 
izanen da aurten ere, 
bereaizan baitaepe- 
aren banenean Heni- 
ko Etxean aurkeztu- 
tako proposamen ba- 
karra.

' Bidasoa- 
Berroarango  
M end i 
B atzordeak
Zubizar-Itxegi bide- 
aren zolaberritzea 
egiteko lehiaketa- 
deiald ia egin du. 
Hasierako prezioa 
11.566.294 pezeta- 
koa da (BEZ barne) 
eta behin hasizgero, 
lau hilabeteko epea 
izanen da obra aki- 
tzeko. Proposame- 
nak maiatzaren 4a 
baino lehen aurkez- 
tubehardira Donez- 
tebeko Udaletxean. 
Berriemaileen  
oharra
Aitzinekoalean, As- 
leburu Kulturalaren 
laguntzaileen artean 
Herriko Etxea ahaz- 
tu genuen, inolako 
asmo txarrik gabe. 
Barkamenak.

S A N T A M A R IA
Jatetxea

Espezialitatea euskal sukaldaritzan 
Eguneko menua eta karta

Nagusia 30, Tf.: 948 450 043 - DONEZTEBE

J . RAM O S
Zolak akiitxilatu eta 
barnizatzen dittut

A’ ® 948631342 BERA*® 948637172 LESAKA
“ • h ? L j F ’

Tel.: 9 48  4 50  133 
9 48  451 541 

Faxa: 9 48  4 5 0  334  
D O N E Z T E B E

APARAN, S. A.
BRIKOLAIA eta ZURAK

' M elam ina taulak
' Taula hidrofugoak (u retik  babesteko)
' Txapaz estalitako taulak  
' Entzim erak
Ate arruntak eta sukalde mobleendakoak 

' Pintura e ta  bernizak  
' Bainurako m obleak eta osagarriak 
' K IT  m obleak, esku-errem intak, e tab ..

Baztanen.. 24 orduko zerbitzua

LOREDENDA-GARDEN CENTER

ESTHER FUNERARIA
Hilkutxak • Hilautoak • Eskelak • 

Dokumentazioak 
Beztitzeak, etab...

Eta Iruñean..

«4
IRACHE TANATORIOA

Iratxe Monastegia, 60 
Tfnoa: 260954

A ritzondo, B e rga ra  auzo a  • T fnoa : 948580971 • A R IZ K U N  
E rrep ide  N a g us ia  • T fnoa ; 94859 2 2 0 0  • N A R B A R T E  
Ja im e  U rru tia  39 •  T fnoa : 948 58 0 6 6 8  • E LIZO N D O
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ERRIZ HE
DONEZTEBE

Erreka eskubaloi taldea Udaberriko Kopa 
irabazteko borrokan ari da
M ultzo arras gogorra suertatu zaionez, ikuskizuna segurtatua dago pilotalekuan

P a t x i IR IARTE

Patxiku Ganboak en- 
trenatzen duen Erreka 
eskubaloi talde nagu- 
siak liga bikaina buru- 
tu du, Lehen mailara 
igotzeko fasera sailka- 
tzea lortuz -zenbait ur- 
te ez hain onen ondo- 
tik-. Denboraldia ez da 
akitu ordea. eta hain ga- 
rrantzitsua ez bada ere, 
egunotan Udaberriko 
Kopa jokatzen ari dira. 
Hemen ez da igoerarik 
eztajautsierarik ere jo- 
katzen. baina talde in- 
dartsuak ikusteko au- 
kera dago. Enekaren tal- 
dean erraterako. Burla- 
ta. Portland San Antonio 
B. Anaitasuna B. Maris- 
tas eta Ohorezko B mai- 
lan ari den Anaitasuna 
daude, Orain arte joka- 
tutako bi partiduetan. 
porrota eta garaipena 
ezagutu dute donezteba- 
rrek. Sei talde haueta- 
tik bi sailkatuko dira fi- 
nalerdietarako. EiTekak 
zorte txarra izan du. tal- 
de indartsuenak bere 
multzoan daudelakoz. 
baina eraberean. Donez- 
tebeko pilotalekura da- 
torren ikuskizuna hobea 
izanen da.

Laxoa ta ldeek txanponaren bi aldeak erakusten
Laxoa taldeek txanponaren bi aldeak erakusten ari dira aurtengo txapelke- 
tan. Alde batetik, argazkian ageri diren txapeldunak (MariezkuiTena, Iribarren, 
Patxiku Ganboa eta Luismi Apezetxea) txapela berritzera atera direla era- 
kutsi dute, jokatutako hiru partidak arazorik gabe irabaziz. B taldea (Felipe 
Ganboa, Lander Erkizia, Joxe Irigoien eta Juan Telletxea) ordea, azpitxa- 
pelduna izan arren ez da ongi hasi eta aunitz hobetu beharko dute fmaler- 
dirako txartela eskuratzeko. C taldea (Apeztegia, Oiartzabal, Jokin Apezetxea 
eta Mendiburu) da aurtengo ezusteko atsegina eta emaitza onegirik lortu 
ez badute ere, iaz baino aunitzez hobe ari dira jokatzen. AUxiboa

Kinto bestak
M alerrekako hiru 

kintetako kideakbildu- 
ko dira larunbat hone- 
tan. apirilak25. Donez- 
tebeko Titi Ostatuan,

Nortasun agirietan ager- 
tu behar duten jaiotze 
urteak 1974. 76 eta 78 
izan behar dira eta ha- 
siera batean. jatetxe be- 
rean elkartzen badira

ere, ez dute deialdi ba- 
teratua egin. hau da, el- 
karrekin baina ez naha- 
sirik. Bi kinta bazkal- 
tzera elkartuko dira eta 
bertzea afaltzera.

Arkupeak elkarteak 
gimnasiaren besta 
ospatu zuen

Arkupeak elkarteko 
400 bat kide Iruñeko 
Anaitasunakiroldegian 
bildu ziren apirilaren 
15ean laugarren urtez 
gimnasiaren besta os- 
patzeko. En'etiratuenel- 
karteak urtero antola- 
tzen dituen mantenu- 
gimnasia ikastaroetan 
500 bat lagun aritzen di- 
ra eta bertan ikasitakoa 
erakutsi zuten Iruñean. 
Zortzi erakusle eta mu- 
sikaren laguntzaz, ko- 
reografia eta gimnasia- 
ariketa ezberdi nak egin 
edo ikusi ahal izan zi- 
ren (beti ere ariketa ari- 
nak). Ekitaldira Nafa- 
rroako Gobernuko or- 
dezkariak eta CANeko 
Urrezko Adinaelkarte- 
ko ordezkaria azaldu zi- 
ren, Partehartzaileei zi- 
larrezko giltzariak eta 
erakusleei zureanegin- 
dako ordulariak eman 
zizkieten. Gero, Arku- 
peak elkartekoak etxe- 
tik ateratzen diren aldi- 
ro bezala. bazkari ede- 
rra Iruña Park jatetxe- 
an eta gimnasia gehia- 
go. oraingoan dantza- 
lekuan.

BELARRA
OSTATUA -JATETXEA

Amezlio b r r i b  •  DONEZTEBE 
] Tlnoo; 94 8  4 5 0  306

A M E Z T I A
Jatetxea - Hostala

Espezialitatea euskal 
sukaldaritzan eta pintxoetan

ITnoa; 948 450 028 • DONEZTEBE

FU N ER A R IA  Z E R B IT Z U A K
D O N E Z T E B E n

MALDAERREKA, S.L.

24 o rd u ta k o  z e rb itz u a  
iru 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 ze in  h e r r i ta ra  tra s la d o a k  
T fn o a ; 9 4 8 6 3 7 4 0 4  • L E S A K A  

T fn o a : 9 4 8 4 5 0 4 7 5  • D O N E Z T E B E

ETXANDI
TXOKO

j a t e t x e a

Bazkari, afari 
eta gosariak

ITUREN 
0  948 450 491
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IZHE

^  BERTIZ

Natur parkea 
ezagutzera 
emateko zenbait 
ekitaldi antolatu 
ditu Ingurugiro 
Departamenduak
TT IP I-TTA P A

Nafarroako Gober- 
nuko Ingurugiro. Lu- 
iraldearen Antolamen- 
du eta Etxebizitza De- 
partamenduak Bertizko 
Natur Parkea ezagutze- 
ra emateko asmoa du. 
Horidelaeta, 'NafaiToa- 
ko Basoak’ izeneko ar- 
gazki erakusketa zaba- 
lik dago apirilaren 6tik 
maiatzaren 3a bitarte- 
an. Erakusketa interes- 
garri hau bisitatzeko or- 
dutegia, astelehenean 
arratsaldeko 4etatik 
Setara eta asteartetik 
ig a n d e ra . g o izek o  
I Oetatik 2etara eta arra- 
saldeko 4ctatik Setara.

K o n t z e r t u a

Bertzalde. Joan den 
ortziralean.apirilak 17. 
maila haundiko kon- 
tzertua aditzeko aukera 
izan zen. Ingurugiro 
Departamenduak Nal'a- 
iToako Aurrezki Kiitxa

ITUREN ^  EUSKARA

Lasaga auzoko oinezkoendako zubia 
itxuraberrituko da aurten
Lasaga auzoko zubia. batez ere oinezkoek eta Ifiaute garaian joaldunek 
erabiltzen dutena, aurten moldatuko da. Lanen aurrekontua 8.790.655 pe- 
zetakoa da eta, Bianako Printzea erakundeak aurrekontu horren erdia. 
4.395.327 pezeta, emanen duela hitz emana du. Honetaz gain, Cederna- 
Garalurerakundetik ere dirulaguntza lortu nahi da, Iturengo Herriko Etxe- 
tik jakinarazi dutenez. A rg .:A ito r

eta Artis enpresaren la- 
g Li n tza re k i n an t o I at Li ta- 
ko jaialdian. Bertizen 
bertan burututako Musi- 
kari Gazteen I. Topa- 
ketan irakasle bezala ari- 
tutako Tatiana Krinkova 
(pianoa), Maria Tchai- 
kovskaya (biolontxeloa) 
eta Armen Mardjanian 
(bibolina) aritu ziren.

Xorroxinen aldeko kontzertua 
ortziral honetan Iturengo Herriko 
Etxeko sabaian

Xorroxin Irratiak 'Euskaldunahitza, bertakoa 
bihotza’ kontzertu zikloaren barnean, ortziral ho- 
netan. apirilak24, gaueko I Oetatik aitzineraPe/t/ 
eta Pottoka arituko dira Iturengo Herriko Etxeko 
sabaian. Jakinadenez.NafaroakoGobernuakegi- 
nen duen irrati-Iizentzien banaketan Lesakakoa 
eskuratu nahian dabiltza Xorroxingoak.

IK U S M E N A R E N
B E R R E S K U R A T Z E A

G IH A R R E
A R A Z O A K

• Miopia • Bixkortzea
• Bista alfertua • Artritia, erreuma
• Estrabismoa • Artrosia, Lunbalgia
• Begi lausoak-kataratak • Bihurdurak, etab...

KONTSULTA ORDUTEGIA
Goizez 9etatik IJetara. Arratsaldez 2-7etara. Ordua eskatu

N A G N ET IS T A
N A TU RO PA TA

©  ( 9 4 3 )  6 2  3 0  5 5
S an  M a rc ia l, 7 -4  IR U N

O N D O R IO E T A T IK
IN D A R T Z E K O

Diabetia
Asma
Larru azaleko alergia 
Buruko mina 
Zizareak 
Oinen izerdia 
Prostata, etab...

Toldos BAZTAN, S.L.
T o l d o e n  s a l m e n t a , a l o k a i r u a  e t a  k o n p o n k e t a

• Kamioi eta industri-furgoneten errotulazioa (Errotulazio zerbitzua)
• Etxerako toldoak, eguzkitik babesteko (manualak edo elektrikoak)
• Toldo korrederoak
• Bolketeendako sareak
• Kamioiendako klase guzietako toldoak
• Piszina estaltzeko sareak
• Trinkajetarako Slingak

A lka iaga  industria ldea, Baldrun 8 
LESA KA  (Zalain industrialdearen ondoan)

Tel. 948. 63 10 03 
M ug.: 929  01 59  23

t t ip i- t ta p a

6.900 êvtpicledutt 
24,000 OM̂unie.

Zure  p u b liz ita te a  
etxe xoko  
guzie tan

®  63 11 88

'N atur Kirolaz
euskaraz
gozatu'
maiatzeko
lehen
asteburuan

‘Natur Kirolaz eus- 
kara gozatu' kanpaina 
antoiatu dute maiatza- 
ren lehen astebururako 
Baztan, Malerreka eta 
Bortzirietako Euskara 
ZerbitzLiek, Malerreka- 
ko LangaiTaetiskara tal- 
deak eta Bortzirietako 
Erausian gazteen eus- 
kara taldcak. Nafarroa- 
ko Rural Kutxaren la- 
guntzaz.

Maiatzaren 2an. la- 
runbata . eguerd iko  
12etan aurkezpena egi- 
nen da N arbarteko  
BKZrenegoitzan. 2etan 
bazkaria izanen dutc 
(norberak berea eraman 
beharko du. 4etan natur 
kirol ezberdinak (pira- 
gua, eskalada, zaldiak. 
kainoi jaustea) aukeran 
izanen dute. 9etan afa- 
ria BKZn eta gauez bi- 
deo emanaldia. solasal- 
diak. dantzak...

Igandean, ateipetxe- 
an gosaldu ondotik. raf- 
tinaeginahal izanenda. 
2etan bazkaldu eta agu- 
rra. Izenaematekoepea 
apirilaren 20tik 3()era 
zabalduko da eta pre- 
zioa 7.300 pezetakoa da. 
Izen ematea eta infor- 
mazioa Baztan (948 
580006). M alerreka 
(948 4 5 1 7 4 6 ) e ta  
B o rtz irie tak o  (948 
6 3 4 1 2 5 ) E u sk a ra  
Zerbitzuetan.
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\ /  «Orduko ingeniero hatek ere ez zuen 
guk bezainbertze irabazten».

t /  «Bidasoa osoa pasatzen genuen 
gerritaraino urean, paketea bizkarrean 
genuela, eta galtzak lepotik hartuta 
ez hustitzeko».

/  «Kazkabarra 
baldin bazen 
gustora 

" ibiltzen ginen 
^ ' bidez'bide,

 ̂ orduan ez zen 
kuidadorik*,,»

B A N D IS T A K

Agustin Agirre 
eta
Antonio
Lazkanotegi

2-4. KOniTRABAIUDISTAK:
Gazte denboretan kontrabandoan aritu ziren bi beratarren 
lekukotasuna bildu dugu, garai batean kontrabandoa nola ulertu 
zuten eta herrietako bizitzan zer suposatu zuen aztertzeko.

5. K O IP U A K :
Arras ongi laketu dute arratoi itxurako hauek gure erreketan, 
nahiz eta adituen ustez ez dagoen sobera ugaltzeko arriskurik.

t M  6 f N
10. S U T E A K : «Suteak: bizitza eta heriotza mendian», 
Jesus GARITAZELAIA.

12. ELK A R R IZ K ET A : Udan gure herrietara 
hurbiltzen diren turistei begira egin daitezkeen ekimen 
desberdinetaz mintzatu zaigu Altxata elkarteko Patxiku Irisarri 
etxalartarra.



Lurra 1998ko Apirila

KO NTRABANDISTAK

« I la r g i h a u n d i a r i  

h e l d u r r a  g e n i o n »

Kontrabandoari bu- 
ruzko zenbat eta zen- 
bat istorio ez ote diren 
aditu gure eskualdeko 
etxeetan, atautxi eta 
amautxik kontatuak, 
batez ere. Eltzetzuek 
emandako ikariak, ige- 
rian jakin gabe erreka 
guruztu beharra, pake- 
teen karga •••
Guzti hori baino gehia- 
go izan zen, ordea, ge- 
rra zibilaren ondoko 
kontrabandoa: garai 
hartako gosea arintze- 
ko muga-herrietako 
gazteek sortu zuten ogi- 
bide ausarta, alegia.

Kontrabandoa, estraperloa 
edo gaueko lana. Hiru izen ho- 
riek erranahi bera dute, baina 
hirugarren hori arras adieraz- 
garria da kontrabandoa garai 
batean muga inguruko herrie- 
tan entenditu zuten bezala 
entenditzeko. Orain dela 40-50 
urteko gazteentzat, izan ere, 
goizerofabrikarajoateabezain 
ohikoa baitzen gau beltza sar- 
tu orduko etxetik abiatu eta pa- 
ketea bizkarrean hartuta muga 
gainditzea. Honek ez du erran 
nahi, hala ere, fabrikara joatea 
bezain erraxa zenik, ezta gutti- 
ago ere. Hori bai, lantegian ira- 
bazten zen jomala irrigarria zen 
kontrabandoak ematen zuena- 
ren aldean. «Paketea muga- 
raino eramateagatik 8 duro 
ematen ziguten, eta mugatik 
harat 1.000 libera (orduko ho- 
gei duro). Orduan ingeniero 
batek ere ez zuen horrenbertze 
irabazten». Horrelaxe erran di- 
gu aurten 78 urte eginen ditu- 
en Katalineko-bordako Anto-

Antonio Lazkanotegi eta Agustin Agirre beratarrak kontrabandoan ibili ziren gazte-gaztetatik.

nioLazkanote- 
gik. B era ta r 
hau hamabi ur- 
te bertzerik ez 
zuela ibili zen 
leh en  a ld iz  
kontrabando- 
an -«behi tzar 
bat ekarri ge- 
nuen  ord u -  
an»-,eta22ur- 
te luzez maki- 
na bat b idai 
egin zituen mu- 
garen alde ba- 
tetik bertzera,
ofizio gogor hau alde batera 
utzi eta artzain joatea erabaki 
zuen arte. 1954an alde egin 
zuen Ameriketara, 34 urte zi- 
tuela.

Antoniorekinbaterahamai- 
ka aldiz kontrabandoan ibilia 
da Agustin Agirre beratarra. 
Gaur egun 69 urte ditu, eta 16

«Bilboko Altos Hornoserako 
motor bat ere ekarri 

niken hehin. Ezzuken  
haundia, baino karga! 

Laro^eita ez zekiat 
zenhat kilo!».

urterekin hasi zen kontraban- 
doan. «36 urtetan espostu nin- 
tzen eta oraindik segitu nuen 
urte batzutan» dio.

Beharrak  
agintien zuen

Nahiz eta gazte franko lehe- 
nagotik hortan usatuak izan.

Espainiako gerra zibilaren on- 
doko urteak izan ziren kontra- 
bando gehien ikusi zutenak. 
Izan ere, gosea arintzeko mo- 
du egokiabihurtu baitzen kon- 
trabandoa, eta Iparraldetik eka- 
rritako ogi zuri ederrak batek 
baino gehiagok izanen ditu 
oraindik gogoan, seguraski ere. 
Ekarritako guziak ez ziren, or- 
dea, beti hemen ingumko herri- 
etan gelditzen.Behinmugapa- 
satuta gauza aunitz eramaten 
zen Gipuzkoa aldera eta baita 
Bizkaiaraino, han ere behargo- 
rria zuten eta. Antonio Laz- 
kanotegik kontatzen duenez, 
jatekoez gain industriarako 
materiala ere garraiatzen zu- 
ten, «Bilboko Altos Hornose- 
rako motor bat ere ekarri ni- 
ken behin. Ez zuken haundia, 
baino karga! Larogeita ez ze- 
kiat zenbat kilo! Egin niken as- 
tokeririk haundiena haretxe-
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kin egin niken, bizkarra bi lii- 
labete eta gehiago llagatua u- 
tzi zidaken. Jornala eman zia- 
ken bai ona, orduko hirutan 
hogeitamar duro, baino eder- 
ki irabazi nian!».

Hegotik iparrera kontserbak, 
txokoltea, espartzinak, kafea, 
ardoa zahagitan... eta Iparral- 
detik Hegoaldera, berriz, almen- 
drak, sakarina eta ogia hasieran, 
eta beranduago txatarra, kobre- 
a, puntillak, despertadoreak... 
alde batean nahiz bestean es- 
kas ziren produktuak, alegia. 
Denborajoan ahala, ordea, kon- 
trabandoan pasatu beharrekoak 
aldatu egin ziren, arropak, pun- 
tillak, telebistak, eta tabakoak 
hartu zieten lekua behar-beha- 
rrezko Janariei, eta Frantzia 
aldera estu eta larri ihesi joaki 
ziren portugaldarrak ere bai bo- 
lada batean.

Egunez lan« 
gauez ere bai

Bainan itzul gaitezen urte 
batzuk gibelera, gaur egun ka-

«Paketea mu^araino
eramatea^atik 8 duro

ematen zi^uten, eta mu^atik 
harat 1.000 libera xahar 

(orduko ho^ei duro). 
Orduko in^eniero batek ere ez 
zuen horrenbertze irabazten.

sik ele-zahar bihurtu diren kon- 
trabandista zahar haien tokian 
jarriz: egunez langile arrunt ba- 
ten gisan eginen zituzten etxe- 
ko edota fabrikako lanak, bai- 
nan abisua hartu ezkero gauez 
ere lana egin behar izaten zu- 
ten noiznahi. Arrats horietan, 
baserriko atarian begiak ilun- 
tasunera egin arte egon pixko 
bat, eta isiltasunean abiatzen

ziren muga aldera bidaxkaz-bi- 
daxka. Bertze norbaitek iluna- 
bar aldera gordetako lekuan es- 
peroan izaten zuten karga. «Za- 
kua buru gainean eramateko 
horrelako uhal bat it.sekitzen 
zitzaion zakuari, eta hura ko-

peteanparatzen zen. bi eskuak 
libre izateko» eta eltzetzuek al- 
toa eman ezkero burua gibele- 
ra bota eta kargaz libratzeko. 
Orduan eskapo joatea bertze 
aukerarik ez zuten izaten, tiro 
hotsen artean zenbaitetan. No- 
lanahi ere, ez zuten karga ho- 
rren errex lurrera botatzen, eta 
ahal bazen karga eta guzi joa- 
nen ziren laisterka. «Aitzinean 
bat joaten zen eta besteak on- 
dotik 100 bat metroko distan- 
tzian, portzikasore, eltzetzuak 
agertu ezkero karga salbatze- 
ko».

Atsedenaldiak
Denbora haietan jende guzi- 

ak jakiten zuen kontrabando- 
ko aferen berri, eta sekretua 
konpartitzeak sortzen duen el- 
kartasuna zen nagusi mugako 
herrietan. Atarian kontrabandis- 
tentzat ogi puska bat eta ardo

K o n t r a b a n d i s t a k  

e t a  e l t z e t z u a k

A rras berezia da “ eltzetzua”  hitzaren jatorria. H orre la  
ezagutzen zituen mundu guziak muga inguruak kontro latzen 
zituzten poliziak. D iotenez, bi egunetarako bidaltzen zituz- 
ten guardia bikoteak muga zaintzera. Bi egun horiek men- 
dian pasatzeko eltze haundi batean eramaten omen zuten 
janaria, eta horrexegatik hasi zitzaien deitzen e ltzetzuaketa... 
gaur arte.

Hona hemen eltzetzu eta kontrabandisten artean gerta- 
tu tako zenbait pasadizo, A n ton io  Lazkanotegi eta Agustin 
A g irrek  kontatuak:

•  «ETAkoak gu izaten ginen orduan, gu ginuzten  
eurek kontrarioak. Kontrabandista harrapatzea su- 
bertu ezkero paliza zen  gero, eh! Paliza eta kartzela. 
Lista bat ere bazuten egina, ni han nintzen lista beltz 
hartan». A. Lazkanotegi

•  «Ezkerreneko bordako Rafael Elgorriaga tiroz hil 
zu ten  eltzetzoek, 2 8  urterekin. Badakizu z e  karga 
zuen? Bilboko klinika baterako operaziotako apara- 
tuak». A. Lazkanotegi

•  «Gure artean ilunpetan ezagutzeko, “tx!”ka ibil- 
tzen  ginen elkarreri, edo bertzenaz, “nor da?” galde- 
tzen  genuen. “Segi, segi” edo “etorri aisa” erantzuten  
zu ten  orduan, abudo ezagutzen  baikenuen batak ber- 
tzea. Bertze hoietatik bat subertzen bazen, berriz, 
“nor da?”galdetu eta “que gorda ni que cojones” erra- 
ten ZU ten...»  A. Agirre
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KO N TRABAN DISTAK

pixar bat uztea ohitura zen ba- 
serri auniztan, hatsa hartu bi- 
tartean zerbait jan zezaten. Ha- 
!a ere, baserrietan gelditzean 
bertakoak konprometitzeko 
arriskua zegoenez, mendian 
bama koadrila osoak atseden 
egiteko leku batzuk izaten zi- 
tuzten. «Han juntatzen ginen 
15 eta 20 laguneko koadrilak 
mokadu batJateko, geunek era- 
maten genuen gazta zahar bat 
eta ogi puska bat eta xahato 
ardoa eta fuera! Zerbait jan 
eta segi berriz 
ere». Horre- 
lako momen- 
tuek pixar bat 
xam urtzen 
zuten arren, 
a r r a s

«Pentsa zertarainoko beldurra izaten 
genuen, behin batek buzkerra

______bota eta bertzea paketea______
botata eskapo joan baitzen».

latza iza-
ten zen kontraban- 
distaren bizitza, eta 
Antoniok segurta- 
tzen duenez, «man- 
doa hilko zuken gure tratuan 
ibili ezkero».

Eltzetzuak etsal...
Eltzetzuekin kontu haundiz 

ibili behar izaten zuten, men- 
dian patruila batekin topo egin 
ezkero karga eta okerrenean bi- 
zia ere galtzeko arriskua baitze- 
goen. Horregatik, eguraldi zaka- 
rrarekin aisago ibiltzen ziren 
kontrabandistak, «kazkabarra 
baldin bazen ere gustora ibil- 
tzen ginen bidez-bide, orduan 
ez zen kuidadorik»,d\ot&, «guk

ilargi haundiari beldurra ge- 
nion». «Pentsa zertarainoko 
beldurra izaten genuen, behin 
gibelekoak buzkerra bota eta 
bertzea paketa botata eskapo 
joan baitzen», gogoratzen du 
Agustinek irriz.

Eltzetzuak erosiak izaten zi- 
tuzten maiz kontrabandistek, 

eta bidai horiek lasaixeago- 
ak izaten ziren. Antonio eta 
Agustin, ordea, ez ziren eros- 

tearen aldekoak. «Eltze- 
tzuei sosa emanta bi biaje 
egin nitian gehienez ere. 

Behin, eltzetzuek harrapa- 
tu eta Intzolako gainekalde- 
raino joateko 12.000 Pta gal- 
detu ziguten. Horrenbertze ez 
zuen balio, eta orduan erran 
nuen, “abai?azkenekoa, ezda 
gehiago emanen sosik, aka- 
bo! ”. Eta zuzenean hala behar 
litzake, kontrabandoa kontra- 
bandoa duk».

• •• Bidasoako 
urak ere bai

Errekako urari ere beldur 
haundia zioten kontrabandis- 
tek. Mendian barna, bidaxka 
guziak buruz ikasiak izaki, ara- 
zo haundirik gabe joaten bazi- 
ren ere, bakar batek ere ez zeki- 
en igerian, eta ur haundiak hel- 
du zirenean izaten ziren kome- 
riak. Antoniok kontatzen due- 
nez, «Bidasoa osoa pasatzen 
genuen gerritaraino urean, pa- 
ketea bizkarrean genuela, gal- 
tzak lepotik hartuta ez busti- 
tzeko». Hori ez zen batere lan 
xamurra, pentsatzekoa denez. 
«Bertze aldean arropa jaunz- 
teko denboran horma egiten zi- 
tzaion makilari. Urbarrenean 
ez zen horrelako hotzik, baina 
uraren mugan ebaki egiten zue- 
la ematen zuen...» gaineratzen 
du Agustinek keinu adieraz- 
garri bat eginez.

Ez ziren nolanahikoak izan- 
kontrabandista zaharrek bizitu

zituzten garaiak, bainan egoe- 
ra politikoa eta soziala aldatuz 
joan den bezalaxe ogibide ho- 
ri ere bilakatu egin da. Oinez- 
ko ibilaldi luzeak baztertu eta 
kamioiek hartu zuten bizkarka 
ibiltzearen lana.

Gaur egun oraindik zenbat 
gauzaez ote diren ibiliko muga- 
ren alde batetik bertzera. Euro- 
pa batuaren mamua gain-gaine- 
an dagoen honetan, ordea, inoiz 
baino seguruago erraten ahal 
da kontrabandoa desagertzeko 
puntuan dagoela.

Kontrabandista zaharren au- 
sardia gogoratzeko, urtero-ur- 
tero abuztu aldera egiten da Sa- 
ran Kontrabandisten Lasterke- 
ta. 10 kiloko zama bizkarre- 
an hartuta 9 kilometro egi- 
ten dituzte Larungo mazele- 
raino joan-itzulian. ■

TENIENTEA
K O N TR A B A N D O A N

aeniente harek egiten 
zuen kontrabando ika- 
ragarria. Punlillaz kargatu- 

tako kamionak-eta... hera 
jarlz.en z.en t.xoferraren on- 
doan, ela Endarlatsan iza- 
len bailz.en kontrola, harek 
eeeh! oihii egin eta pasa- 
tzen z.iren... mart.xa!
Bertz.e karabineroak entera- 
tu z.iren, ordea, eta “ese nos 
estd jodiendo” pent.'iatii z.u- 
ten. Berak nahi ziien lekiira 
nianejalzen z.ituen denak,. 
haina Sarako mugatik hasi 
eta Beraraino zeiiden gii- 
ziek ordiian bere kontra el- 
kar harlu z.uten. Geroztik, 
hidea libre iz.ateko, denak 
erosi hehar izaten ziren, ela 
eiirek elkar partitzen zuten 
.wsa. Horrelaxe kontatu di- 
gute kontrabandista zahar 
hauek. 'T l  i ■: M ^

Agustin eta Antonio, honen baserriko atarian. 
Garai batean, hamaika ibilaldi abiatu zituen hortxe bertatik.
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IN G URUG IROA

Koipua, gure erreketan arras ongi 
laketu duen arratoi amerikarra

Orain dela 15 bat urte 
Amaiur eta Urdazubi al- 
dean ikusi ziren lehen- 
bizikoz arratoi tzar 
hauek. Geroztik iduri 
du franko ongi laketu 
dutela hemengo erreke- 
tan, nahiz eta sobera 
ugaitzeko arriskurik ez 
duten ikusten adituek. 
Laborariek, berriz, ez 
dituzte batere begi onez 
ikusten, gustoko jana 
baitute baratzeetan ha- 
rrapatzen duten guztia.

Jatorriz hegoameriketako- 
ak dira koipuak, Argentina al- 
dekoak, hain xuxen ere. Sa- 
belaldeko larrua hagitz pre- 
ziatua dutela-eta, Lapurdi eta 
Landetako zenbait haztegieta- 
ra ekarri zituzten duela 30 bat 
urte. Handik ihes egiten duten 
gutti batzuk hedatu eta Txin- 
gudin bama Bidasoarat ailega- 
tu ziren aski abudo. Gauregun, 
Txingudin bertan dago ingu- 
ruko koipu multzorik haundie- 
na, gordeleku aunitz, ur man- 
tsoak eta baratzeak nahi hai- 
na izaki, arras bizileku ona to- 
patu baitute han.

Baztan aldeko erreketan ere 
nabaria izan da koipuen ugal- 
keta. Batez ere negu epela jo- 
aten denean somatzen dira kal- 
teakbaratzeetan, orduan gehia-

Metro bat luze eta 10 kiloko koipuak ikusi izan dira.

go umatzen baitira koipuak. 
Hotza da koipuaren etsai nagu- 
sia. Hotza eta nekazariek para- 
tzen dituzten arteak.

Mikel Mugiro biologo ariz- 
kundarrak adierazi digunez, 
«franko ongi laketu dute he- 
men, nahiz eta koipuendako 
leku onakgiiti izan. Hala ere, 
ez dira inoiz ere gehiegi iza- 
tera ailegatu, jendeak bara- 
tzeetan kalteak sumatii ditue- 
larik akabatu egin dituelako 
normalean. Horrek mugatu 
egin dii koipuen popuiazioa».

Eragin gutti
Momentuz, baratzeetan

egindako kalteak eta batek bai- 
no gehiagok horrelako arratoi 
puska ikustean hartu duen ika- 
ria kenduta, erran daiteke era-

gin gutti izan dutela koipuek 
inguru honetan. «Erreka baz- 
terretakojatekoarekin aski bai- 
din badute ez dira sartzen ba- 
ratzeetan. Amaiur aidean so- 
roetan sartu izan dira, baina 
kalteak ez dira ikaragarriak» 
dio Mikelek, «hauen eragina 
haundiagoa izanen litzateke 
aintzira batean edo leku na- 
turalean sartu ezkero. Horbai, 
ikaragarri umatuko iirateke- 
en, eta hango landaretza gu- 
zia janen lukete. Hemen erre- 
ka bazterretan nola soroakdi- 
ren, ez da horrelako eraginik 
sumatzen, nik uste» gainera- 
tzen du.
Erreketan bizi diren bertze es- 
pezieen gainean ere ez omen 
du inolako eragin txarrik iza- 
ten ahal koipuak, erabat be- 
larjaleakbaitira. Igarabek, adi- 
bidez, koipu kumeak jan egi- 
ten dituzte hainbatetan. ■

«Franko ongi laketu dute hemen, nahiz eta 
koipuendako leku onak guti izan. Hala ere, 
ez dira inoiz ere gehiegi izatera ailegatuko, 

jendeak baratzeetan kalteak sumatu 
dituelarik akabatu egin dituelako».

Noizbait Belateko muga gainditu 
ezkero arazo bihurtuko lirateke

Nahiz eta u re tik  kanpo koipua animalia baldarra den, Bidasoa aldera 
pasatzeko mendian barna ikusi izan dituztela erran digu Mikel Mugiro bio- 
logoak. « G u k  B e r t iz e n  ik u s i iz a n  d itu g u  g a u e z , A iz k o le g it ik  h u rb il, b a n g o  p a -  
g a d ia n , B id a s o  a ld e r a  p a s te n » . Pasa edo migrazio horie tarako oihanetatik 
ibiltzen direla segurtatzen ahal da beraz, nahiz eta harrigarria suertatu.

Bidasoatik Ultzama aldera, aldiz, ez dira pasatu, Belaten hotza sobe- 
raxko egiten duela koipuarendako. N o izba it Belateko muga hori gaindi- 
tu  ezkero koipuak arazo b ihu rtuko  liratekeela uste du Mikelek, « e g u r a l-  
d ia  e p e la g o a  b a ita  h a n  e ta  b e r ta k o  s o ro e ta n  ja t e k o a  n a h i h a in a  h a r r a p a tu k o  
b a ilu k e te » . O rduan kezkatzen hasi beharko genuke. B itartean...

•  Beren larrua arras preziatua dela- 
eta, hainbat koipu-haztegi jarri zituzten  
Lapurdin. Handik ihes egin eta aski abu- 
do hedatu ziren  Txingudira ailegatu ar- 
te . Bidasoa eta  Baztan erreketan  bizi- 
leku egokia topatu  dute geroztik.
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ESTATISTIKA

745? langabetu erregistratu dira 
Doneztebeko INEMean urtarrilean
Doneztebeko INEMeko bulegoetan hartutako da- 
tuek adierazten dutenez, 26 pertsonak eman dute 
izena aurtengo urtarrilean zehar, 749raino goratuz 
eskualdeko langabetuen kopurua.
Nafarroa osoan ere goiti egin zuen langabeziak, 
abenduan baino 113 pertsona gehiago baitziren 
INEMean apuntatuta. Horrela, 226.800 pertsona- 
ko biztanleria aktiboaren artean, %10,45a dago 
langabezian, guztira 23.709 pertsona. Hoietatik 
11.700, erdia kasik, 25 urte baino gehiagoko ema- 
kumeak dira.

IK A STO LA K

Urruñan ikastola eraikitzeko 
1.000 harri behar dituzte

Gaur egun 30 haur inguru biltzen dituen Urruña- 
ko ikastolaren lokalak guttienezko baldintzak be- 
tetzen ez dituenez, aterbe berria eraikitzeko proiek- 
tua jarri dute abian. Orain hasita, iraila alderako 
bukatuko dute ikastola berria, bainan gastuei 
(1.200.000 libera/30 milioi Pta) aurre egiteko gu- 
rasoen sustengua ez dute aski.
Hori dela eta, ikastolaren aitzin-pareta osatuko du- 
ten 1.000 harriak salgai paratu dituzte sinboliko- 
ki, 400 libera edo 10.000 ptatan bakotxa. Harri ho- 
rietako bat erosiz Urruñako ikastolari laguntza ema- 
ten dion orok aukera izanen du Tenerifera bidai 
baten zozketan parte hartzeko.

B ERTSO LA R ITZA

Aurtengo egitasmoen berri eman 
du Bertsozale Elkarteak

Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak 1997an egin- 
dakoen balorazioa eta 1998rako dituen asmoak 
agertu ditu Bertsozalea aldizkariaren 4. zenbakian. 
Nafarroako egitasmoei dagokienez, berriki egin 
den txapelketa iritsi ez den tokietan zenbait bertso 
saio antolatuko direla segurtatzen du Joxema Lei- 
tza koordinatzaileak, hala nola, Bortzirietan, Tafa- 
llan, Sakanan, Luzaiden eta Larraunen. Bertsola- 
ri gazteentzako saioak eta DBHko ikasleentzat ma- 
teriala prestatzen ere lan eginen dute.

Arrantza denboraldirako 
arauak finkatu dituzte

Hauek dira Nafarroako Gober- 
nuaren araudiaren arabera, 1998ko 
denboraldian zehar Nafarroako 
erreketan arrantzatu ahalko diren 
arrain espezieak: Aingira, izokina, 
ohiko amuarraina, ortzadar-amua- 
rraina, xarboa, txipa... eta men- 
dialde honetan bizi ez diren bertze 
arrain batzuk ere bai; lutxoa, adibi- 
dez.
Izo k in  a r ra n tz a

Urtero bezala, M artxoko hiru- 
garren igandean abiatu da, eta 75.
alea harrapatzerakoan bukatutzat 
emanen da epea. Horrenbertze izo- 
kin ez bada arrantzatzen uztailaren 
20a izanen da muga eguna. Bertzal- 
de, goizeko 7etatik ilunabarreko 
9,30ak arte aritzen ahalko da mar- 
txoa eta apirilean, eta 2 ordu gehia- 
goz maiatza, ekaina eta uztailean.

Astearteetan debekatua izanen 
da izokin arrantzan aritzea, besta 
eguna ez bada bederen. Bertze arran- 
tzaleren bat txanda esperoan baldin 
badago 20 minutu baino gehiago 
ezin da toki berean egon. Azkenik, 
izokina ateri ezkero -egunean izo- 
kin bat baino gehiago arrantzatzea 
galerazia da- 40 zentimetro baino 
gehiago neurtzea i zan behar da kon- 
tuan eta ale bakoitzak Diputazioko 
zaintzailearen ziurtagiria eraman 
behar du aldean. Dagoeneko uma-

tuak diren izokinik ezingo da arran- 
tzatu, bertzetik.
G a in e ra k e  e sp e z ie a k

Eguzkia agertu baino ordubete 
lehenagotik hasten ahal da izokina 
ez den bertze edozein espezie arran- 
tzatzen, eta ilundu ondotik ere ber- 
tze ordubetez. Izokin arrantza zabal- 
tzen den egun berean ideki da amua- 
rrainena ere, martxoaren 22an ale- 
gia, eta abuztuaren 31 arte luzatu- 
ko da.

Ekainaren 30a bitartean 5 ale ha- 
rrapatu ahalko dira egunean, eta hor- 
tik aitzinera 3 gehienez ere. Foru 
Agindu honekin oroitarazi nahi izan 
dute, bidebatez, 21 zentimetroko 
neurrira ailegatzen ez diren amua- 
rrainak errekara itzuli beharko di- 
rela nahitaez. Errekastoetan, berriz, 
19 zentimetrokoa izanen da amua- 
rrainen guttieneko neurria.

Arrantzarako erabiltzen diren 
amuzkiei dagokienez ere zenbait 
debeku jakinarazi dute: bertakoak 
ez diren zizare edo ninfak baliatze- 
a; arrain hilak edo biziak amuzki 
gisa erabiltzea; urak beitatzea arrai- 
nak erakartzeko.

Arrantzaleen artean jakina de- 
nez, Bidasoa ibaiko zati batzutan 
debekatua dago beita naturalak era- 
biltzeamaitzaren31 bitartean, egun 
horretan bame.
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E u s k a l k i e n  m a p a  b e r r i a

Zuazoren sailkapenaren arabera, hiru euskalki desberdin ditugu eskualdean

Luis Luxiano Bonaparte 
hizkuntzalari ingelesak 
1869an egindako sailkape- 
na zen orain arte euskaiki- 
ei buruz zegoen erreferen- 
tzia bakarra. Ordutik ho- 
nat sailkapen berriak egin 
dira, eta horietako bat da 
EHUko irakaslea den Koi- 
do Zuazoren mapan age- 
ri dena. Eskualdeari da- 
gokionez, hiru euskalki 
desberdin mintzatzen di- 
rela ikus dezakegu.

Bonapartek euskalkien ma- 
pa osatu zuenean, besteak bes- 
te, ez zen oraino sortua euska- 
ra batua. Geroztik euskalkien 
arteko tartea ttikitu egin dela 
garbi dago, eta ez hori baka- 
iTik, zortzi euskalki izatetik sei- 
ra murriztu baitira, Zuazoren 
sailkapenean ikusten denez. 
Iparraldean, errate batera, bi 
euskalki bereizi ditu soilik, na- 
far-lapurtera eta zuberera. Be- 
rak dionez, «zubererak norta- 
sun apartekoa du. Lapurdi eta 
Nafarroa Behereko euskalkien 
artean, berriz, ez dut eten gar- 
birik ikusten inon. Hori guzti

hori eremu berean sartzen dut». 
Hegoaldean, berriz, lau; mende- 
bala, erdialdea, nafarrera eta 
sortaldeko nafarrera. Azken 
hau, ordea, desagertzeko bide- 
an da, erronkariera galdu da eta 
zaraitzuera zenbait xaharrek 
bakarrik mintzatzen dute.

Bertzalde, Nafarroako ere- 
mu zabalenean hitz egiten den 
hizkerari deitu dio nafarrera. 
Hala ere, erdialdeko hizkerare-

kin duen parekotasunagatik, 
zail egin omen zaio Nafarroa- 
ko zenbait tokitako euskara sail- 
katzea. «Gauzak ez dira mate- 
matikoak, eta bai Bortzirietan, 
Malerrekan, Goizuetan eta bai- 
ta Sakanan ere, ezin da esan 
argi eta garbi euskara bat edo 
bestea egiten den. Hor tarteko 
hizkerak dira, E rdialdeko  
eremuaren eta euskara nafa- 
rraren artean daudenak».

H i r u  e u s k a l k i  

z o n a l d e a n

Ikus dezagun gure zonal- 
dean solasten den hizkerari 
buruz Zuazo hizkuntzalari- 
ak egiten duen analisia. Ba- 
te tik , Leitzaran, A rano  eta 
inguru hori Erdialdeko ere- 
muan sartzen du, hau da, 
gipuzkeraren barnean.

Sara eta Senpere lapur- 
tera mintzatzen da eta Baz- 
tan eta Bertizaranan, be- 
rriz , nafarrera. Bonapartek 
X IX . mende hondarrean 
Irun, O re re ta  eta baita Do- 
nostialdean goinafarrera 
mintzatzen zela zioen, baina 
gaur egun begibistakoa da 
hori ez dela horrela.

Salbuespen bat Urdazubi 
eta Zugarram urdiko kasuak 
lirateke, hegoaldeko herri- 
ak izanda ere, arras atxikiak 
baitaude Iparraldeko hizke- 
rari. H e rri horie tako  gazte- 
ek etorkizunean m intzatu- 
ko duten euskarari begiratu 
beharko omen zaio, egoera 
alda baitaiteke.
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Akabo hasaerleak
Orain dela zortzi bat urte Java irlatik ekarritako 
akaro batek bortizki erasotu zituen hemengo erlaun- 
tzak, denbora guttian basaerle guziak desagertara- 
ziz. Akaro honek jotako erleak ahulduz joaten zi- 
ren poliki-poliki, hil arte. Gizakiak propio tratatu 
zituen erlauntzetan bizi ziren erleak soilik libratu 
ziren barroaren -halaxe izena baitu akaro horrek- 
hatzaparretatik, baina ez denak, ordea, tratamendu 
egokia jaso ez zutenak ere galdu egin baitziren. 
Gauregun teilatuetan edo arbolen batean agertzen 
zaizkigun erle horiek, beraz, ez dira basaerleak, 
erlauntza berezietatik ihes egindako erleak baizik. 
Basaerleen krisialdiak ondorio latzak ekar ditza- 
ke ekosisteman, intsektuek burutzen duten polini- 
zazioaren %90a erleen lana baitzen.
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BERA'TAR NESKA NEVADA'N
Oso ederra arkitzen dugu Bera'tar neska baten ipuia 
Ipar-ameriketako sartaldean, euskal artzaien artean, 
XX'garren gizaldiaren asieran. Nor dugu neska au? 

Fabiana Zugaramurdi Migelperizena du izena.

Bera’ko baserri baztertuenetakoan jaio- 
tzen da, Meaka’ n ain zuzen, Garaitarrak au- 
zoan, 1886’garren urtean Abenduaren 21 ’te- 
an. Txikia zelarik sendia Ugainborda ba- 
serrira aldatu zen, Suspela auzora. Etxe kax- 
kar onetara aldatu ziren. Martin Zugara- 
murdi ta Modesta Migelperizena gurasoen 
izenak ziren. Bederatzi senide; Maria, Jua- 
na, Martin Jose, Fabiana, Mikaela, Maria- 
no, Graziano, Fermin eta Jose.

Fabiana lanera dijoa neskame bezala Ti- 
ppio etxera. Or bi urte egiten ditu.

Bera’tik Donibane-Lohitzun’era dijoa 
neskame, Biarritz’eko sukaldari aundi ba- 
tengana. Etxekoandrea oso gogorra izan zen 
Fabiana’rekin. Etxe onetan sukaldaritza ika- 
si zuen oso ondo.

Or Ipar-Ameriketara joateko asmotan 
dabil, baita ortarako dirua aurrezkitzen da- 
bil. Ez dijoa bakarrik. Bera’tar Zeledonia 
adiskidearekin baizik. Zeledonia Amerike- 
tan Baigorri’ko artzai batekin ezkonduko 
da.

Ipar-Ameriketa'runtz
1912’garren urtean “ROCH AMBEAU” 

URONTZIA New York’eraño artzen du 
Bordelen, Zeledonia bere adiskidearekin 
New York’tik bereala trena artzen du Re- 
nora (Nevada’n). Lau egun bear dire trenez 
ibillialdia egiteko.

Reno’n euskaletxera dijoa laguntza es- 
ke, batez ere lana billatzeko. Reno’n, In- 
dartenea arrotzetxean lana arkitzen du. Etxe- 
koandrea, Mariana Indart da, Baigorri’ta- 
rra. Ortxen igaro zituen lanean zortzi illa- 
bete. Asko maite zuten sukaldari ona zela- 
ko eta neska garbia.

Ortxen irabazten du diru ederra eta ipar- 
Ameriketara etortzeko urontziaren txarte- 
lak bidaltzen dizkie iru anai gaztenei, Gra- 
ziano, Fermin eta Jose’ri.

Ezkontza
Indartenea arrotzetxetik barrena, euskal 

artzai anitz zebiltzen. Reno’ra zetozen ja- 
naria berritzera. Batez ere ortzak berritu be- 
arrak zituzten. Eskorbuto izeneko gaitza 
zen etsaia. Mendian artzai zeudela, ez ba- 
razkirik, ez igaliarik eta ortzak galtzen zi- 
tuzten.

Indartenea arrotzetxera zetozen baita ere 
bi anai, artzaiak, Peio eta Pierre Iriart, Bai- 
gorri’tarrak, Arginania etxean jaioak, E- 
txaune’ko auzokoak. Bata amazazpi urte- 
kin eta bertzea emeretzi urtekin etorri ziren

Ameriketara. Orduan Ameriketan artzaien 
bear aundia zegoen. Osaba batek ekarri zi- 
tuen. Garai txarrak ziren. Nagusiek gaizki 
ordaintzen zituzten. Banko anitz ere lur jo- 
ta zeuden. Bi anaiak, emen eta an ardiak 
bazkatzen berrogei millako artaldea osatu 
zuten.

Bizpairu lagunen artean rantxo aundi bat 
erostera ausartu ziren. Rantxoaren izena: 
“THE SMOCK CREEK RANCH”, Neva- 
da’ko estatuan, Nafarroa erdia bezin aun- 
dia.

Rantxoaren nagusi berriak: bi anai Iriart 
(Peio ta Pierre), bi anai Poko etxekoak Bai- 
gorri’tarrak (Joanes ta Peio), Duk anaiak

Xiberotarrak ta idazkari alemana Wolf.
Peio Iriail, 1865’garren urtean jaio zen 

Baigorri’n. 1882’garren urtean Ameriketa- 
ra etorri zen. 1929’garren urtean iltzen da 
irurogeitalau urtekin. 1913’garren urtean 
FabianaZugarramurdi’rekin ezkontzen da.

Nola egin zen ezkontza? Peio artzaia, 
mutil zar aberatsa zen, rantxoaren nagusi- 
tan aundienetakoa. Berrogeitazortzi urte zi- 
tuen. Indarteneko arrotzetxeko etxekoan- 
driari erran zion: “Neska garbi langille bat 
ikusten ba duzu, deitu”.

Fabiana etxe ortara, neskame izateko 
agertu zenean, etxekoandreak erran zion: 
“Fabiana, ezkondu bearko duzu?”. “Nola 
etorri zera oneraño?”, jarraitu zuen. Be- 
ra’tar neskamearen erantzuna auxe izan zen: 
“Ameriketara joan bear nuela ta an mutil 
zar aberatsa batekin ezkondu sartu zitzai- 
dan buruan. Bera’n nere gizongaia oskiña 
zen. Elkar maite genuen. Egun batean ne-

Fabiana  Z u g aram urd i M ige lp erizena  bere  fa m ilia rek in  a teratako  argazk i batean .
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re ingurura begiratuta auxe esan nuen, -gaz- 
teak gera, seme-alaba anitz izango ditugu. 
Gogor egiten zitzaidan pentsatzea aurrek 
ogi puxka galdetuko zidatela eta nik ezin 
eman”. Etxeko andrea ixildu zen eta gero 
jarraitu: “Urtean bein dator onera gizon lan- 
gille ta aberatsa. Orixe da ona zuretzat”. El- 
kar ezagutu zuten, baita ezkontza erabaki: 
Reno’n Santo Thomas elizan ezkondu zi- 
ren 1913 ’garren urtean. Zibil ezkontza Was- 
hon egin zuten. Elkar ezagutu ta zortzi illa- 
bete geroago ezkontza egiña.

Rantxoan bizitza
“The smock creek rantx” Nafanoaren 

erdia bezin aundia zen. Egurrezko bizpai- 
ru etxe erdian, bordak bazterretan eta oia- 
letxeak artaldeetan zebiltzan artzaientzat.

Fabiana erdiko etxean bizi zen, senarra 
zaintzen eta aurrak azitzen. Antxen jaio zen 
Laurant 1914’garren urtean. la iru egune- 
ko zaldi-gurdia egin zuen Reno’ko gaxo- 
tegiraño aurra an emateko. Urrengo auna 
1915’garren urtean izan zuen, gazterik il 
zena. 1917’garren urtean Ivonne jaio zen.

Fabiana’k artzen zituen ikusleak, etaetor- 
kiñak, gañera gaxoak zaintzen zituen.

Jon Laxalt Gobernadorearen aita, Ame- 
riketara etorri berria Fabiana’ren ate joka 
agertu zitzaion. Fabiana’k enan zion: “Zau- 
de emen gurekin”. Orain dela ogeitabortz 
urte gizon ospetsu au Euskalerrira bere sen- 
diarekin etorri zela, Fabiana agurtzera ur- 
bildu zitzaion. Jon’eknegarrezalazion:“Ez 
dakizute nolako zorrak dauzkaten Fabia- 
narekin”. Jon’en emazteak erantzun: “Zer 
ari zerete aurrakbezala”. Jon Laxalt’en eran- 
tzuna: “Fabiana’k laketu ninduen, emen, 
Ameriketan”.

Rantxoa lan toki gogorra zen: 50 mo- 
rroi, 60 artzai, 80.000 ardi, 4.000 behi, 4.000 
zaldi. Artaldebakotxean 1.500 ardi zeuden, 
iru artzai-zakur ta astoa. “Kanperoa” illero 
mendira zijoan artzaiengana janariarekin. 
Belaretarako Indioak, sendi osoak zetozen 
lanera. Nagusiarekin oso ongi konpontzen 
ziren.

Gizaldi ontako guda aundia sortu zane- 
an, Frantzia Alemania’ren aurka, Peio 
Iriart’ek Frantzia’ko jaurlaritzari 500 bei 
opa zizkion.

Rantxo onetan, Nevada’n Fabiana’ren 
sendia ta artzai geienak euskaraz mintza- 
tzen ziren beren artean.

Rantxoaren saltzea
Aurrak azitzen zijoaztela bertze giro ba- 

ten billa zebiltzen. Nunbai Fabiana aurren 
eziketa on baten bearra ikusten zuen. As- 
matu ta egin.

1917’garren urtean saldu zuten rantxoa 
banko bateri. Ez dakigu zenbatean saldu 
zuten. Salduta bereala irira joan ziren bizi- 
tzera, Reno’ra ain zuzen. Bi urte egin zi- 
tuzten Reno’n eta Anderson’en etxean bi- 
zitu ziren. Laurent inglesa ikasten ibilli zen.

Reno etzitzaien atsegin bizitzeko ta an- 
dik San Frantzisko’ra Kalifornia’n aldatu 
ziren. Iri onetan sei illabete egin zituzten. 
Azkenean Euskalerrira joatea erabaki zu- 
ten.

Trenez New York’era joan ziren.

Euskalerrira
Etxeruntz ibillialdia “ADRIATIK” uron- 

tzian egin zuten. Itsasora ateratzeko itxoin 
bearra. Langilleak kaian lanuzteari eutsi 
zioten.

Azkenean urontzi itsasora atera zen eta 
Halifax iriaren bidea artu zuen. Andik South- 
amptom’era Inglaterran eta gero Ches- 
burg’era Frantzia’n. Trenez Paris’ko bidea 
artu zuten. Paris’en pardelak etorri arte Ho- 
telan zortzi egun egin zituzten itxoiten.

Paris’tik zuzenean Baigorri’ra hotelera 
joan ziren. An senar-emazteak erabaki zu- 
ten bien jaiotetzeko erriak elkarrekin ikus- 
tea eta gero erri bat aukeratzea beren egoi- 
tza osateko.

1919’garren urtean Bera’rajoan ziren, 
amaren errira. Orduan an zegoen Fabia- 
na’ ren ama bizitzen, Saniunea delako etxe- 
an. Errazu’ko Toribio’k eraman zituen zal- 
digurdiarekin. Fabiana zapel zabalarekin 
agertu zen Bera’n. Beratarrak arrituta be- 
giratzen zioten.

Azkenean Donibane Garazi izan zen bi- 
zitzeko aukeratutako erria.

Euskalerrian euki zituzten beste bi aur: 
1920’garren urtean Reneau ta 1925’garren 
urtean Prosper.

Fabiana Donibane-Garazi'n, iri berexi 
orretan bizitu zen bere senar eta bortz se- 
me alabekin.

Senarra, Peio Iriart Garazi’n il zen 
1929’garren urtean. Irurogeitalau urte zi- 
tuen; ogeitaemeretzi urte Ipar-Ameriketan 
egona, bere bizitza geiena Nevada’n.

Fabianaberriz, Garazi’nil zen 1979’ga- 
rren urtean; larogeita amairu urte zituen.

Berri jakin bearra lortu dugu, argitasun 
aundikoa edestiarentzat. Ez dugu jakin zen- 
batian saldu zuten Nevada’ko rantxoa ba- 
ñan sendiak erran digu zenbat diru ekarri 
zuten Ameriketatik; milloi bat urrezko do- 
larretan. Bizitzeko jauregi ederra NEVA- 
DA izenekoa altxa zuten Garazi’n.

Bertze berri arrigarri bat eman nai du- 
gu: 193rgarren urtean ikusten du usteka- 
bean Fabiana’k Lourdes’ko arpean otoi- 
tzean zegoela Mariana Indart Reno’n arrotz 
etxeko Baigorri’tar etxekoandrea. Neurri- 
rik gabeko zoriontasuna arkitzen zuten, bai- 
ta eten gabeko solasaldia.

Euskaldunak Nevada'ko 
estatua indartzen

Garbi dago, orrelako gizonak egin du- 
tela Nevada’ko Estaduaren edestia ta inda- 
rra: 39 urte lanean, sasoirik onenean. Fa- 
biana berriz senarrari lagundu, seme-ala- 
bak zaindu, auzokoak bildu.

Artzai geienak, euskaldunak izaki Ne- 
vada’n eta lurralde basamortu arretan bizi 
bear. Lur gogor aietan millaka ardi sartu zi- 
tuzten, gero jatetxeak, euskaletxeak. Lanik 
zallenak euskaldunek egiten zituzten. Ber- 
tako gizasemeak oso goien jartzen zituzten 
euskaldunak... Bazekiten euskaldunekin 
beiak saltzeko paperik ez zutela bear. Orre- 
lako egunean, alako tokian izango zirala 
erraten ba zuten, ba zekiten aurretik gau- 
zak ala joango zirala. Euskaldunen itzak 
zeukan indarra.

Ori dena ez dugu guk bakarrik erraten. 
Berri oiek edo berdintsuak ematen dizkigu 
Nevada’ri buruz idatzitako liburu mardul 
batek, “The Golden Fleece in Nevada, by 
Clel. Georgetta, 1972” (564 or.). Ala dio 
56rgarren orrialdean: “1890’garren urte- 
aren inguruan etorri ziren Nevada’ra eus- 
kaldunak Pirineo inguruko lurraldetik. Nun- 
bait denak aitortzen dute aiek zirela langi- 
llerik onenak”.

Liburu orretan utsune aundi bat arkitzen 
dugu. Oso euskaldun guti daude aipatuak. 
Euskaldunen lanak ziren aundienetakoak 
Estaduaren aurrerapenerako, baita ekono- 
miarentzat eta zoritxarrez euskaldunen izen 
gutti agertzen dire liburu orretan. Izen geie- 
nak amerikanoak dire. Orrek erran nai di- 
gu idazleak paperak inglesez erabilliak es- 
kuartean zitula eta berriak inglesez jaso zi- 
tula. Ez daki euskaraz eta ango euskaldu- 
nak ez dakite ingelesez geienek.

Euskaldunentzat itzak zeukan indarra ta 
egitazko araua. Paperetan agertzeko berriz 
bertako gizasemeak aukeratzen zituzten, 
baita arpegia emateko agintarien aurrean. 
Euskaldunentzat itza naiko bainan papere- 
tan bertako gizonen izenak gelditzen ziren. 
Nahiz paperetan izen batzuek ageri, nagu- 
siak besteak izaki, lanean zebiltzanak eta 
diruaren jabe zirenak. Edestia inglesez egi- 
ten zuten baina bizitza euskaraz. Euskal- 
dunen gertakizunak euskaraz egitea bidez- 
koa deritzaigu.

Naitanaiez euskaraz ere osatu beharko 
dugu NEVADA’KO edestia. Euskaldue- 
nen jokabideak noizbait bildu bearko ditu- 
gu. Bidezkoa euskaldunen berriak euska- 
raz ematea. Gure izkuntza zarra ori erabi- 
lliz askozez geiago azaltzen dugu ta obeki 
gure nortasuna. Baita ere bide egokia da 
euskaldunen ekintzak agertzeko eta ezagu- 
tu arazteko.

Orrela edestiak obeto zainduko du egia.
Nevada’n berriz bertako edestia obeto 

ezagutzeko, berri billa, an egon ziren eus- 
kaldunenak jakiteko, etorri bearko dute Eus- 
kalerrirat.

Euskaldunen berriak euskaraz ematen 
ditugula urrun begira gabiltz.

LATXAGA

OHARRA: Egileak hala eskatuta, 
berak idatzi bezalaxe 

argitaratu da
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O IH A N G IN T ZA

Suhiltzaileek lan haundia izaten dute urteko sasoi honetan.

Suteak: h izitza  eta  
herio tza  mendian
Neguaren bukae- 
rak  sugar eta  ke- 
lainoak d akartza  
m endietara urte- 
ro bezala. Planta- 
z io  e ta  b a so e n  
e to rk izu n a g a tik  
kezka sortu da be- 
rriz  ere. Sute eta  
sute artean gogo- 
etarako asti pix- 
ka bat hartu  be- 
harra dago.

Suhiltzaileen autoek 
umeentzat erakargarri- 
tasunberexiadute: kolo- 
re deigarriak, forma arra- 
roak, sirenak, argiak... 
bainan neretzat, dara- 
maten kartela da harri- 
garria: “suhiltzaileak”. 
Bertze hizkuntzatan as- 
ki izen desberdinak da- 
ramatzate, sua motel- 
tzeko (itzali) erabiltzen 
dituzten tresnetatik hel- 
du direnak zenbaitetan 
(sapeurs sape -pala edo 
pikatxoia- hitzetik fran- 
tsesez, bomberos bom- 
ba h itze tik  espaino- 
lez...). Gure errepidee- 
tatik auto gorri bat pa-

satzen ikusten dudane- 
an, bertan pertsona tal- 
de bat imaginatzen dut, 
bizirik dagoen izaki mi- 
tologiko bat, sua, hiltze- 
ko eginkizun sakratua- 
rekin,harenbizi-indarra 
inguruan heriotza erei- 
ten hasten denean.
Sua«
izahi biziduna
Denbora luzean artza- 
iarentzako bizitza izan 
da sua. Duelamilakaur- 
te gutti batzuk gure men- 
dietara bagoak ailegatu 
baino lehen, larreak ego- 
era onean mantentzeko 
ardura zuten jendeek sua 
erabiltzen zuten. Hauek 
langile onak ziren: la- 
borantzarako bide be- 
rriak ideki eta ganaduak 
gehien maite dituen lan- 
dareentzat lurra garbi- 
tzen zuen. Garaiko goi- 
teknologia zen; ez da ha- 
rritzekoa izaki bizidun 
bezala haintzat hartzea. 
Batzuetan, izaki mitolo- 
giko guzien gisan, matxi- 
natu eta mendeku har- 
tzen zuen. Sute haundiek 
kalte larriak eragin di-

Sua gure tradiziorik 
sakonenetakoaren zati 
bat da. Ez soilik bere 

besta-giro itxuran 
(udako solstizioko 

suetan bezala), laneko 
erreminta gisa ere bai, 

artzainentzat suteak 
izan diren bezala

BARATZE 
XOKOA

GOMENDIOAK

Zorhak berriz ere!

Izurritea garaiz hartzen bada, aski 
erraxa da xomorro gogaikarri hau hil- 
tzea. Insektlzldekin berehala hilko ditu- 
gu. Batzuk, xomorroa ukitzerakoan hil- 
tzen dituzte edo bertzenaz, xomorroak 
hostoa jaten duelarik. Bertze batzuk, 
berriz, sulfatadorarekin botatzen diren 
insektizidekin gertatzen den bezala, 
landarearen barrenera sartzen dira eta 
zorriak landarea xurgatzen dutenean 
hiltzen dira.

Insektizidekin kontuz ibili behar da, 
hala ere. Zenbaitetan bota dugun pro- 
duktua landarearen barrenean dago 
eta garbitu arren produktua jan deza- 
kegu afaltzeko. Hori ez gertatzeko, 
begiratu botikan jartzen duen kon- 
tsumo epeari. Normalean hamabost 
egun espetu behar izaten da insektizi- 
dak bota eta kontsumitu bitartean.

Bertze sistema bat honako hau du- 
zu: ur litro batean bi xaboi (eskama) 
kutxare eta bertze bi 90-ko alkohola 
bota eta ongi sulfatatu. Izurrltea haun- 
dla baldin bada, 3 edo 4 zigarro mutur 
(nikotina dutelako) baso erdi urean 
mazeratzen utzi, eta arestiko nahaske- 
tari erantsiko diogu, Erran bezala erre- 
zetari nikotina gehitu ezkero, lorate- 
gian erabili bakar-bakarrik, baratzean 
inoiz ere ez, hagitz toxikoa baita nikoti- 
na.

tuzte, etxeak erre etajen- 
dea hil. Duela denbora 
gutti ikusi dugu erreak- 
zio ikusgarri eta bortitz 
horietaz gain, sua pix- 
kanaka-pixkanaka ixile- 
an mendeku hartuzjoan 
dela.
Sua«
lan errem lnta
Klima beretsuko bertze 
lur batzuren aldean gu- 
re mendiak pobre xa- 
marrak direla onartu be- 
har dugu. Suteen ondo- 
rioz lurrakpobretuzjo-

andiraohar- 
kabean. Ba- 
so haundiak 
izanzitezke- 

en lekuan sasiak edo in- 
dar guttiko arbolak ber- 
tzerik ez daude.
Sua gure tradiziorik sa- 
konenetakoaren zati bat 
da. Ez soilik bere besta- 
ko itxuran (udako sols- 
tizioko suetan bezala), 
lanerako erreminta gisa 
ere bai, artzainentzat su- 
teak izan diren bezala. 
Lurraren aberastasuna 
ateratzen utzi digu bizi- 
tzeko. Bainan biziraute- 
ko azken belar izpia pro- 
bextea lehen bezain be-

harrezkoa ez den garai 
hauetan, zentzuzko eta 
zuhurra da lurra atseden 
hartzen uztea.
Tradizio sakon guziekin 
gertatzen den bezalaxe, 
ez da erraxa artzaientzat 
erretzez uztea. Tradizio- 
ak zenbaitetan jarraitu 
egiten dira bizitzeko be- 
harrezkoak izan ez arren. 
Eta hau kaltegarria da. 
Etorkizunean lurraren 
baliabide guztiak behar 
baditugu, orain emanda- 
ko atsedenaldiarengatik 
sarituak izanen gara.

•  Jesus GARITAZEIAIA»
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BARATZEAN

1 Erein
• Azenorioak, perrexila, 
erremolatxa, kalabazinak, 
lekak, letxuak...
2,- Unndalu
• Piperrak, tomateak, azak, 
beren'i^enak, bruselaska azak, 
letxuak...

lORATEGIAN

l.-Erein
• Urteka haziak (reina 
margarita, amapoak...) &
urtekoak:Aleliak,lunariak..

2.. landnlu
• Glod'oloak, ooiiok, 
tageteak, petuniak, 
geranioak...

UDAKO BARAZKIAK
Beren koloreekin baratzeaeta 

mahaia alaitzen dute. Barazkiez 
gain ezkia (tomilloa), albahaca, 
zilantroa, tipulina, hinojoa, pe- 
rrexila eta gisa horretako ianda- 
reekin udako mahaia aberastu- 
ko duzu. Haziak ereiterakoan 
kontutan hartu zein barietate bo- 
tatzen duzun, merkatuan salgai 
daudenen artean gure klimara- 
ko egokiak ez diren haziak ere 
baitaude.
BELARRAK:

Usai eta zapore goxoak iza- 
ten dituzte, gainera bitaminak eta 
holigoelementuakdituzte. Perre- 
xilari sortzea kosta egiten zaio 
baina ez galdu esperantza. Peri- 
folloan hostoak 25 eta 30 egunen 
tartean agertzen dira. Salbiaren 
hostoak digestio ona egiteko era- 
biltzen dira. Tipulinarenak (buru 
gabeko tipularen gisakoa) ere 
bai, eta uda osoan biltzen dira.

AROMATIKOAK:
Ez dira inoiz faltatu behar, le- 

ku eguzkitsu eta haizeaz babes- 
tua dagoen toki batean landatu, 
lurra ongi jorratua eta aberatsa 
behardute. Erromeroa.tomilloa, 
albahaka, eneldo, estragon, men- 
ta edo zilantroa dira ezinbeste- 
koak. Bere zeluletan beharrez- 
ko diren olioak eta aroma kon- 
posatuak gosea egin eta diges- 
tio on baterako balio dule. 
BARAZKIAK:

Tipula forma aunitz daude, 
batzuetan burua da preziatuena 
eta bertze batzuetan, berriz, hos- 
toak. Gaur egun urte osoan kon- 
tzen ahal dira baratzean. Tipula 
xuri ederrak nahi izanez gero 
abuztuan erein eta neguan egi- 
nen dira -kontutan hartu -10®ko 
tenperatura ez dutela aguanta- 
tzen-. Maiatzean ateratzeko mo- 
duan egonen dira.

L a n g ile e n fo r m a k u n tz a  
d ir u z  la g u n tze k o  p r o g r a m a
Gure eremuaren zati bat bar- 
ne hartzen duen 5b helburu 
zonaldean, nekazal-elikadura 
industria sektorean lan egiten 
dutenen formakuntza diruz la- 
guntzeko programa atera du 
Nekazaritza, Abeltzantza eta 
Elikadura Departamentuak. 
Neurri hauetara egokitu nahi 
duten enpresek langileen for- 
makuntza planak aurkeztu 
beharko dizkiote Nafarroako 
Gobernuari, eta honek gas- 
tuen % 80a hartuko omen du 
bere gain.
Arestian aipatu dugun 5b zo- 
naldeko enpresaren batek.

antolakuntza arazoak edo 
bertze edozein arrazoi tarte- 
ko, ezingo balu berezko for- 
m akuntza p lanik gauzatu, 
ITGren Formakuntza Sekzi- 
oak hainbat ikastaro prestatu 
ditu urte honetarako. Hoien 
artean, Internet, informatika, 
hizkuntza desberdinak... 
Sektore zehatzagoetan lan 
egiten duen jendeari begira, 
ordea, bertze zenbait kurtso 
planteatu dituzte, haia nola, 
garraioa, harrera, kupelategi, 
okindegi, kooperatibak eta 
zereal gordailuak, harategiak 
eta begetal kontserbak.

ABELTZANTZA

• P ro iektu  edo inberts iorik  
egiten duen edozein pertsona  
fisiko edo juirid ikorendako.
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 90. zenbakian argitaratu 
zen (97/07/28). Abel-esplotazioen 
ingurugiroaren gaineko eragina 
ttikitu, aurrikusi eta zuzentzera 
bideratu inbertsioak lagunduko 
dira. Muga egunik ez da ageri.

■ P utreek  aziendari sortutako  
kalte-galeren ordainketa .
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 7 1. zenbakian argitaratu 
zen (97/06/18). Epea: Erasoa 
gertatu eta 15 egunetara gehienez

H e rr i basoetan bazkalekuak  
sortu e ta  hobetzeko  
laguntzak.
Norentzat: Nafarroako 
Entitateentzat.
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 20. zenbakian argitaratu 
zen (98/02/16). Epea: l998ko 
apirila.

■ Z e n b a it nekazal Aseguruen  
ko n tra taz io  kostuari aurre  
egiteko subentzioak.
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 9. zenbakian argitaratu 
zen (98/01/2 1). Epea: Aseguruan 
izena emateko epea bukatu eta 30 
egunetara.

KULTURA

L ite ra tu r lan b e rri baten  
sorkuntza e ta  a rg ita ra  e m a te a  
narrazio  m odalita tean .
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 22. zenbakian argitaratu 
zen (98/02/20). Epea: Ekainaren 
30a.

N afarro ako  a rte  e ta  ku ltu r- 
e n tita te en  ekipam endua  
hobetzeko  laguntza, egiten  
duten lan artis tiko  e ta  
ku ltu ra la  zernahi izanda ere . 
Norentzat: Eskaera aurkezteko 
egunean legez osatuak diren 
entitateentzat. Zerga-egoiaa

Nafarroan izan eta I997an laguntza 
hauek jaso ez zituztenentzat. 
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 28. zenbakian argitaratu 
zen (98/03/06). Epea: Apirilaren 
I5a.

1998an egiten d iren  ta lde  
artistikoen b ira  e ta  e lkartru ke  
k u ltu ra le ta ra ko  diru laguntzak.
zak, hizkuntzaren erabiltzea 
komunikabideen aldetik, 
informazio eta dokumentazio 
sareak eta mintegiak. Muga eguna: 
l998ko apirilaren la, irailaren 
ISean hasten diren proiektuen- 
dako.

Eskualdeetako h izkun tza  e ta  
ku ltu r m inorita rioendako .
Norentzat: Eskaera aurkezteko 
egunean legez osatuak diren 
entitateentzat. Zerga-egoitza 
Nafarroan dutenentzat.. Muga 
eguna: 1998ko ekainaren I a.

' A rlo  desberdinetan (a rte  
plastiko e ta  bisualak, a rte  
eszenikoak e ta  m usika), 
N afarro ako  gazteen ikasketa  
artistikoen zab a ltzea  
bu ltza tzeko .
Non: Bertako edo atzerriko 
zentruetan, zeinetako irakaskuntza 
mailak konbokatoria honek lortu 
nahi duen helburua lortzen duen. 
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 28. zenbakian argitaratu 
zen (97/03/06).
Norentzat: Nafarrentzat, edo 
l998ko urtarrilaren la baino lehen 
Nafarroan bizi direnentzat.
Muga eguna: Ekainaren 30a.

INGURUGIROA

Basa-fauna z inegetikoak  
ibilgailu autom obile i 
eragindako ka ltee i laguntza  
ekonom ikoak.
Deialdia Nafarroako Aldizkari 
Ofizialaren 72. zenbakian argitaratu 
zen (97/06/16). Muga eguna: 
Kalteak sortu eta 3 hilabetetara.

*** Dirulaguntza hauen edo
bertzelakoen gaineko informazio 
gehiago eskatzeko NIREAra deitu.
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A ZK EN  O RRIA LD EKO A K

6az4e eta helduah dira eushara 
gutien darabiltenah Baztanen
Baztan Balleko Udaleko Euskara Zerbitzuak 
Baztango 10 herritan egindako neurketen ara- 
bera, haur eta adinduak dira euskaraz gehien 
mintzatzen direnak, hau da, «populazioaren 
talde marjinalak: ez dira produktiboak, ez du- 
te aginterik eta ez dira gehiengoa». Gazte eta 
helduen erdararako joera da, horrexegatik, es- 
kema honen ondoriorik kezkagarriena, euska- 
raren marjinalizazioa adierazten baitu.

Sobera ugaltzeho arrishua
Gaur egun Nafarroan dauden Haize Parkeez 
gain, bertze 30 gehiago egiteko proiektuak 
onartu dituzte. Horren aitzinean ANAT-LANE 
talde ekologista kexu agertu da, «Belate, 
Andia eta Aitzkibel bezalako gune babes- 
tuetan egin asmo diren parkeak ez baimen- 
tzea» eskatu du, eta Haize Energiaren Pro- 
dukziorako Azpiegitura Planaren kontra 
zenbait alegazio jarri dituzte.

-ir- • •• —■ '

EUSKARA :̂AFARROAK=
hftto rikoa

«yunga «9o«r3 Matarroan 

arairtMdH

“Eushara Nafarroan** web erria
Hizkuntz PolitikakoZuzendaritza Nagusiak web 
orri hau jarri du sarean, Nafarroan gure hiz- 
kuntzak bizi duen egoera lau hizkuntza des- 
berdinetan aurkezteko asmoz.
Historian zehar euskarak izan duen bilakaera, 
gaur egungo erabilera eta joerak, izaera lega- 
la eta bertze hainbertze datu bildu dira bertan. 
‘‘Euskara Nafarroan” orrira ailegatzeko, Nafa- 
rroako Gobernuaren orri nagusira jo eta “eus- 
kera’’ jartzen duen tokian ziztatu. Orriaren hel- 
bidea: “www.cjnavarra.es/euskera”.

«Udan herrira etortzen diren 
turistekin ibilbide ttikiak egiteko 
gidariak paratzen ahal dituk»
ler ikasi zenuten Zeraine- 
ra egindako bidaian!
Batez ere euren pentsatzeko 
manera eta planteamenduak 
ziren harrigarriak guretza- 
ko. Eurek hasi ziren herriko 
ondarea zabaldu eta berres- 
kuratzen baserriz-baserri, de- 
na kataiogatu eta erakuske- 
ta bat egin zuten gero. Ohar- 
tu ziren 15 egunez 13.000 
lagun etorri zirela, eta herri- 
ko ondareak probexten ahal 
zirelaturismoari begira. Be- 
raien filosofia lakoba Erre- 
kondok laburbildu zuen E- 
txalarren Abendu Kulturala- 
ren barnean emandako hi- 
tzaldian: “turistei kendu be- 
har zaie ahalik eta diru 
gehien”. Gaur egun, bertze 
gauzen artean, mehategiak 
moldatzen ari dituk, gale- 
rietako bideak berritu eta tu- 
ristek bagonetan sartuta 
barrenetik ikus ditzaten. 
Etxalarren gisa horretako 
ondarerik badal 
Etxalarren badituk ola za- 
harrak, Etxalarko bentan, sa- 
si tartean. Lehenbiziko egin 
beharko zena sasiak garbi- 
tu eta etxeak pixkot molda- 
tu. Gero bertze zerbait aipa- 
tu zena, Infernuko errota 
konpontzea zen. Etxalar eta 
Lekarozko mugan zegok. 
Erreka gainean eraikitako 
errota bat duk, baina orain 
desagertua duk, eroria. Hau 
kasu bereziaduk, bertzeerro- 
tetan uradesbideratuegiten 
baituk kanale batetik.
Eta sareen aferarekin zerl 
Sareen museo edo erakus- 
keta bat egiteaz mintzatu zen; 
gero ibilbide ttikiak egitea 
ere aipatu zen, Etxalarrera

Zaila ikusten diat 
Etxalarren horrelako 

zerbait aitzinera 
ateratzea, ez dagoelako 

Zerainen bezalako 
elkartasunik

etortzen direnek eskatzen 
omen dute aunitz. Udan bi 
hilabetez gidari batzuk para- 
tzen ahal dituk turistentzat. 
Kontua duk zeinek bultzatu 
horrelako ekimenak, Uda- 
lak, Altxatak edo ostatu eta 
etxe-ruralek. Denak ari di- 
tuk hor solasean baino ezta 
inorere horretan serio jarri. 
Ez da aski Zerainera joatea, 
hango hitzak han gelditu bai- 
tziren. Hor behar duk motor 
bat, motorra izan ezkero ber-

Patxiku
IRISARRI
Etxalarko ALTXATA 
elkartekoa.

O t s a il e a n  G ip u z k o a k o  

Z era in  h err ir a  a t e r a ld ia  

EGIN ZUTEN ETXALARKO 18 

LAGUNEK, HORIEN ARTEAN 

PATXIKUK. 240  BIZTANLE 

ESKAS DITUEN HEfULIXKA 

HARTAN TUtLISMOARI ATERA- 

TZEN DIOTEN ETEKINAZ GUZ- 

TIZ HARRITURIK ITZULI ZIREN 
DENAK, ETA IDEA FRANKO BU- 

KUTAN ZUTELA, GAINERA.

tzeak joanen dituk errestan- 
errestan.
Altxatak ez luke konpro- 
mezu hori hartukol
Altxata kultura zaintzeko 
sortua duk, eta alde hortatik 
ondarea berreskuratzea hor- 
tanaritzeaduk. Hortikaitzi- 
nera, ordea, Altxatak lana 
egitea gidari batzuk paratze- 
ko eta gero bertze batzuk ho- 
ri probextea...
Nere ustez turismotik bizi 
direnak badute hor zer erra- 
na. Kontua duk gidariena an- 
tolatzea, hori norbaitek egin 
behar dik eta orain arte ez 
duk serio hartu asuntoa. 
Udarako zerbait aitzintzea 
posible ikusten dal 
Nik enbidoa bota niken, ka- 
talogoa pixkot prestatzen jo- 
ateko, baina ez da somatzen 
mogimentarik... Zailaikus- 
ten diat Etxalarren horrela- 
ko zerbait aitzinera ateratze- 
a, ez dagoelako Zerainen be- 
zalako elkartasunik.

L a n d a iL u rra ld e a riib u ru zk o i t i iU B
Argitaratzailea: Lurra KultiJr Elkartea • Herriko Etxeko Plaza I 
• 31780 BERA A le  honetan parte hartu dute: EHNE Nafarroako 
teknikoek, jesus Garitazelaiak, juainas Paulek, Asier Gogorzak eta 
beste zenbaitzuk.Maketazioa eta Banaketa: ttipi-ttapa Inprenta: 
Gertu Tirada: 6.800

Aldizkari honek 
Nafarroako Gobernuaren 

laguntza jaso du

http://www.cjnavarra.es/euskera%e2%80%9d


HERRI/ HEER
BERTIZARAIUA

Hainbat alegazio 
aurkeztuko dizkio 
Lakoizketako nagusiak 
errepide trazatu berriari
Lurren neurketan akatsak salatu ditu

A itor  a r o z e n a

Zozaia-Doneztebe 
crrepicle berriarekin ez 
daiicle konforme Nar- 
barteko Lakoizketa ba- 
serriko bizilagiinak eta 
hainbat alegazio aur- 
kezteko asmoa diite, 
Alde batetik. proiektuari 
berari Legasako zuze- 
na gehiago probexten 
duen alternaliba osoa 
aurkeztukodiote. Baina. 
horrekin batera. lur-ere- 
muen neurketakegindi- 
tuen V'i' Ingeuierici v 
Urhanisiuo, S.L. enpre- 
sari ere berc arrenkura 
azaldu diote. Izan ere. 
prentsan agertutakoa- 
ren arabera. Lakoizkc- 
tako 7..S00 m' beiTzerik 
ez lirateke hartuko lan 
hauck egiteko eta Jesus 

Argain nagusiaren 
erranetan 2.7.672 m- cli- 
ra. «Beraieu ueurketa- 
reii arahera 1.459 iiie- 
tro clitiieu helagiuk  
15.070 luetro clitu he- 
rez, eta hori eiipre.sak 
herak ouarlii cligii. or- 
cleuagciiliiauhegiratii:.. 
Aiegaz.iotau ciiirkez.teu 
ahal cliigiilci errciii cli- 
giite. iiie.seclea egiueii 
hcil igii te hezalci».  
Gainera. Argainenak di- 
ren bertze 2.500 metro 
Kataluniako ezezagun 
baten izenean paratu du- 
te. «Hciii cleuci iiahi gci- 
he egiii haclci a.ski larria 
cla. ueurketak ci.xolarik 
gcihe egiii chitelci erci- 
kii.steii hciiiii, ez. cliite 
koutii hciiiuclirik parci- 
tii. Eici uahitci egiu hci- 
chite. z.er errauik ez».

Beraz. «gii.stoz ez ha- 
cla ere», Lakoizketa da 
errepide berriak gehien 
kaltetuko duena.

P U R T E
H O N ET A R A K O ,

ER R A Z EN A

• ttipi-ttapa 19



HERRIZ HERRI
GOIZUETA-ARANO

Garaikur eta kopaz bete ziren bi 
herriak apirilaren 5ean
Nafarroako H aur Kantu txapelketan eta bertsolari txapelketan

E s t e b a n  A R O ZEN A

Harrigarria badirudi 
ereeuskal kulturai'enba- 
rreneko Nafarroako bi 
txapelketa garrantzitsu 
egun berean ospatu zi- 
ren, apirilaren 5ean hain 
zuzen: goizean Iruñean 
haur kantariena eta an'a- 
tsaldean, Elizondon, 
bertsolariena.

Gaiarre antzokian 
burutu zenarekin hasiz 
esan Goizuetako esko- 
lako hiru ordezkari zeu- 
dela 20 finalisten ze- 
rrendan: Alaitz Azur- 
mendi. Alaitz Eskudero, 
Itsaso Lujanbio, Izaro 
G oikoetxea, Naiara 
Arozena, Maider Ansa, 
Itziar Lujanbio, Zuriñe 
Lujanbio eta Marijoxe 
Mitxelenaren Haizea 
taldea; Maider Ansaeta 
Naiara Arozenak osatu-

ARESO

H aizea  ta ld e a  h a in b at s ari e s k u ra tu  o n d o tik

tako bikotea eta Maider 
Ansa bera bakarlari mo- 
duan.

Juradoak bere epaia 
eman zuen eta Goizueta 
eta Aranoko nesken ize- 
nak behin eta berriz ate- 
ratzen ziren Amaia Zu-

biria bozeramailearen 
ahotik: taldeen artean 
Haizeatxapeldun; biko- 
tetan Maidereta Naiara 
txapeldun eta bakarla- 
rietan Maider txapel- 
dun. Honetaz gain, ju- 
radoak eman beharreko

A rgazkia : Pili Z.

lau sari berezietatik hi- 
ru (ahotsen armonia, 
nortasun artistikoa,,.) 
Goizuetako eskolakoek 
jaso zituzten. Goizean 
Maiderrek egindakoa 
gutxi izan balitz beza- 
la, arratsaldean Elizon-

Idazkari berria
Azken urte hauetan 
gure bi udalerrieta- 
ko idazkaria izan den 
Idoia Baraibarrek 
Tolosako Udaletxean 
eginen du lan hau he- 
m end ik  au rre ra . 
Axun Ariztegi lasar- 
tearrak betetzen du 
lanpostua hilaren 
I4az geroztik. 
Alemaniako 
Oihan Beltzean 
ban'ena egindako bi- 
daiaren berri emanen 
du diapositiba bidez 
AnderOlaizolak. la- 
runbat bonetan. hi- 
lak 25. arratsaldeko 
8etan hasita eskola- 
ko komedorean bu- 
rutuko den ekital- 
dian.

don ospatu zen Nafa- 
rroako bertsolarien txa- 
pelketan beste poz bat 
eman zien aranoarrei 
XabierLegarretak. me- 
ritu haundiko bigarren 
postua eskuratuz, saio 
ederra egin eta aero.

Elutsar ingurua 
oihanberritzeko dirulaguntza 
eskatu du Udalak
Plazaolako  K ontsortzioan  sartzea erabaki da

JU A N A  SAIZAR

Aresoko Udalak di- 
rulaguntza eskatu dio 
Nafarroako Gobemuari, 
mendiak oihanberritze- 
ko kanpainaren bame- 
an. Elutsarmendi ingu- 
ruan 1,8 Hektarea pinu 
eta izei (abeto) sartuko 
dira eta itxitura ere egin-

go da. Lan hauen au- 
rrekontua 1.130.000 pe- 
zetakoa da.

Telefono kabina 
jartzeko tramiteak

Bertako etxekoan- 
drea hil eta gero, Ape- 
zeneako telefonoa pu- 
blikoa itxi denez, Udala 
herrian kabina bat jar-

tzekoasmoadu. Horre- 
tarako tramiteak egiten 
ari da Telefonica en- 
presarekin.

Plazaolako
Kontsortzioa

Udalak azken batza- 
rre a n  o n a rtu  zuen 
Plazaolako Turismo 
Kontsortzioan sartzea.

Emaitza onak eskuratzen ari da 
herriko pilota eskola
Aurreko urteetan bezala pilota eskola martxan 
jarri da eta oso emaitza onak lortzen ari dira 
Aresoko pilotari gaztetxoak. A nx ibokoa
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Joantxenea baserriko ikuilua 
sute batek kixkali zuen
Haren ondorioz, Juan Bautista A lduntzin larriki zauritua gelditu zen

JOSEBA AZPIRO Z

Apirilaren 7ko goi- 
zaldeko 2ak aldera, 
Joantxenea baserriko 
ikuiluan sutea gertatu 
zen. Haren ondorioz, 
bertan zeuden 28 behi 
eta 3 zekor hil ziren 
(ikuiluan zeuden guz- 
tiak) eta bi traktore ere 
kixkali ziren. Gainera. 
Juan Bautista kontura- 
tu eta ikuiluko atea ire- 
ki zuenean etorri zi- 
tzaion galdaken'edurak 
eragin zizkion. Halaere, 
kotxea hartu eta suhil- 
tzaileei abisatzera joan 
zen herrira. Ondoren 
Iruñera eraman zuten 
eta handik. zituen zau- 
rien larritasunazelaeta. 
Bilboko Cruces erite- 
ixera. Zazpi laguneko 
familia bizi da baserri 
honetan. Aiton-amonak. 
Juan Bautista eta Lour- 
des senar-emazteak, be- 
ren bi seme-alabak eta 
Juan Bautistaren anaia.

Gertatutako ezbeha- 
rra kontuan hartuz eta 
familiahonen aldeko el- 
kartasuna adierazi na- 
hian Leitzako kutxa eta 
banketxe guztietan kon- 
tu korronteak ireki di- 
ra, aportazioak jaso- 
tzeko. Ostegun Santuko 
elizkizunetan bildutako 
dirua ere famili honi 
emanen zaio.

Bestalde, zenbait eki- 
taldi prestatzen ari di- 
ra. Oraindikzehaztekoa

Liburuaren Eguna dela eta 
hainbat ekitaidi antolatu dituzte

J o a n tx e n e a k o  ik u ilu a k  itx u ra  p e n a g a rri hau zu e n  s u te a re n  o n d o rio z
Argazkia: Egin

badago ere, aurreratu 
dezakegu hilaren 30ean, 
iluntzean. pilota parti- 
duak izanen direla. Aspe 
enpresako pilotariak bi- 
nakako partidua joka- 
tuko dute lehenik, on- 
doren Olaizola-Goñi 
partidua jokatuko da eta 
bukatzeko herrikopilo- 
tariak arikodira. Aun'e- 
ragoherrikiroljaialdia, 
bertso eta kantajaialdia 
eta beste zenbait eki- 
taldi antolatuko dira. 
Nahiz udaletik, nahiz 
elkartasuna bideratze- 
ko osatii den taldetik de- 
non aportazioak eta par- 
te hartzea eskatzen diz- 
kigute.

Liburutegiko ardu- 
radunak. Kultur Tal- 
deak eta Leitzako Insti- 
tutuak zenbait ekitaldi 
prestatu dituzte Libu- 
maren Eguna dela eta. 
Aurretik, institutuko 
ikasleen artean Hegoa- 
merikarabidaltzeko li- 
buru bilketaeginen da. 
B i Iketa heiritar guztiei 
zabalduta dago eta li- 
buruak, gazteleraz ida- 
tzitako elebeniak be- 
har dute izan.

A pirilaren 23an,

Mugarik Gabe erakun- 
deko partaideek hi- 
tzaldiak eskainiko diz- 
kigute zineman, gai ho- 
rretaz. Institutuan be- 
rriz, Jon Airetxe idaz- 
lea izanen dute. Arra- 
tsaldeko 5etan, bost eta 
zazpi urte aiteko hau- 
rrentzat, ipuin konta- 
lari bat ariko da libu- 
rutegian. Arratsaldeko 
7etan berriz, Patziku 
Perurenak ‘Leitzako 
errege erreginak’ li- 
buruaz hitz eginen du.

LANCHAS
• Parketak - Tarimak
• Kutxillatzea eta bernizatzeak
• Estaldura orokorrak

Bera ® 948630735 • IRUN ® 943622305 Landetxe Enparantza © 943.492698 O IARTZUN

E R L O J U T E G I
BITXITEGIA

{POagCo
>:• Plazako eskuz 

binakako pilota
txapelketan parte 
hartu nahi baduzu, 
maiatzaren labaino 
lehen izenaeman be- 
harduzLi Plazaauto- 
eskolan. Bikote ba- 
koi tzak 2.000 pta or- 
daindu beharko di- 
tu. Partiduak larun- 
bat arratsaldezjoka- 
tuko dira eta txapel- 
keta maiatzaren 9an, 
arratsaldeko 3etan 
hasiko da.

:• Kontzertua 
maiatzaren 2an 
M aiatzaren  2an. 
gaueko I0,30etan. 
' H e m e n d i k  A t ’, 
‘Etsaiak’, ‘Ktulit'eVd 
‘Berri Txarrak' tal- 
deen kontzertua iza- 
nen da, pilotalekuan. 

:• Su-egur lotea 
eskatzeko epea maia- 
tzaren I5areneguer- 
diko ordu bata arte- 
koa da. Gaitz egurra 
eskatzen dutenak ere, 
epe bera dute.

>:• Haurtzaindegia 
Haurtzaindegirako 
haurren izena ema- 
teko epea maiatza- 
ren 4tik ekainaren 
I2 ra  izan en  da. 
Urtero bezala, ikas- 
turtea irailean hasi- 
ko da eta aurten, 
7.000 pta ordaindu 
beharko dira hilero. 
Datuok eman behar- 
ko dira: haurraren da- 
tuak, gurasoen izen- 
abizenak eta hilabe- 
teko kuota kobra- 
tzeko kontu zenba- 
kia. Irailean hasi be- 
hardutenhaun'ek 18 
hilabete beteak be- 
harko dituzte eta gaz- 
teagoak direnak hil- 
beltzean hasiko di- 
ra,baldineta IShila- 
bete badituzte. Aur- 
ten 3 urte beteko du- 
tenek ezin dute haur- 
tzaindegian hasi.
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'Hamabi ordu eskuaraz' 
maiatzaren 1 ean eginen da
Pintura erakusketa zabalik da Arizkunenean

T T IP I-T T A P A

‘12 ordu eskuaraz 
Baztanen’ izenburupe- 
an. Baztango dantzari 
taldeak antolaturik . 
maiatzaren lean ekin- 
tza desberdinez osatu- 
tako eguna ospatuko da. 
Kultur iharduera honen 
bidez Baztanen euska- 
raren erabilera sustatu 
eta garatu nahi dute. 
euskararen egoera kax- 
karra hobetuz.

Ekitaldiaren aiirre- 
rapen gisara. Baztango 
dantzariek margo era- 
kusketa zabaldu zuten 
apirilaren 8an Arizku- 
nenean. Jose Mari Ape- 
zetxea. Ana Mari Marin. 
Mayu Ziaiirriz, Tomas 
Sobrino. Kepa Ariz- 
mendi eta Xabier Sou- 
belet margolari baztan- 
daiTen lanak daude ikus- 
gai, arratsaldeko 7eta- 
tik 9etara. Aldi berean, 
kontrabandoari buruz- 
ko narrazio labur lehia- 
keta antolatu da 12-16 
urteko gazteei zuzen- 
dua. KanbokoXalbador 
ikastetxeaeta Lekaroz- 
ko institutuaren lagun- 
tzaz.

1930. URTEKO EZTEIA 
ANTZESTUKO DA

Maiatzaren lekoeki- 
tald iei dagokienez. 
Baztango herri guzie- 
tan ibiliko diren argi soi- 
nuen ondotik. ‘Miiga 
gainetik’ izeneko an- 
tzespenari hasmenta 
emanen zaio Elizondo- 
ko plazan. 1930. urte- 
ko ezteia antzestu ko da. 
«Elizondoko Arizkitne- 
neako Bittori, Baigo- 
rriko Etxaiiz gazteluko 
Erramunekin ezkontzen 
zaigu. Biballeetakojen-

UAGN sindikatuak bulegoa zabaidu du Elizondon
Apirilaren 7an zabaldu zen Elizondoko Santiago karrikako 30. zenbakian 
U AGN nekazarien sindikatuko bulego berria. Momentuz astearte goizetan, 
lOetatik letara egonen da zabalik, baina Angel Eraul lehendakariak eta 
Ainitze bulegoaren arduradunak erran zutenez, «inguriiko nekazarien be- 
harraren arabera ordiitegia zabalduko da edota egun gehiagotan irekiko 
da». Bulegoaren telefono zenbakia hau da: 948580627 Arg.: A itor

de parrasta bat bildu- 
ko da ospakiziin honen 

antolatzaile- 
ek diotenez. Eztei hu- 
nekin batera zonaldean 
bizimodu bat zena eza- 
gutzera eman nahi du- 
te: kontrabandoa. Goi- 
zeko parteari akabaila 
emanez, plazan mutil- 
dantza eta sokadantza 
dantzatuko dira. Ondo- 
tik. zikiro-jatea izanen 
da Merkatu zelaian. ez- 
tei-bazkaria, hain xu- 
xen. Bazkal ondotik 
dantza emanaldia Eli- 
zondoko pilota plazan. 
300 emakume bilduko 
dira. urtean ikastarotan 
egindako lana plazara- 
tzeko prest.

Egiin guzian musika 
parrasta bal izanen da: 
txarangak, txistulariak, 
gaiteroak, akordeoiak. 
trikitixak...

Egun honi segida

em an ez , ek a in e a n  
Kirolak l2orduzegite- 
ko asmoa dute, herriko 
kirol taldeekin Elizon-

doko frontoian: eskii- 
baloia, futbitoa, pilota, 
patinaia, sokatira, aero- 
bic, etab...

’ Elizondoko 
Santio bestak
iragartzeko kartel 
lehiaketa zabaldu da. 
Lehiaketa herritarrei 
zabaldua izanen da 
eta irabazleak ziki- 
ro-jaterako hiru sa- 
rrera eskuratuko di- 
tu. Kartela Din A-4 
neurrian aurkeztu be- 
har da eta lelo hau 
eramanen du: San- 
tioak, 98. EUzondoko 
bestak, iiztailaren 
24tik 28ra. Lanak 
maiatzaren lOa bai- 
no lehen aurkeztu be- 
hardira, ohikosiste- 
ma erabiliz. helbide 
honetan: Elizondoko 
Alkatetza, Herriko 
Et.xea, Jainie Urrutia 
6, Elizondo. Bertze- 
naz. alkateari edo 
kargodun bati eman. 
Udaberriko 
Ferie
ospatu zen gan den 
ortziralean. Arti- 
sauenerakusketaeta 
etxekojanarien sale- 
rosketa egin ziren. 
Ferian aurkeztutako 
ahari onenari saria 
eman zitzaion.

Kultur jardunaldiak egin ditu Baztan ikastolak
Aste Saindu aurreko astean Baztan Ikastolak kultur jardunaldiak egin di- 
tu, Aisialdia gaia landuz, hainbat ekitaldiren bidez: filmak eta diapositibak 
ikusi, igerian ibili, T.xiki Park bisitatu Donostian, txalaparta ikastaroa, men- 
di txirrindula martxa, partxis eta xake txapelketak, bertzeak bertze.
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Zahar-Etxeko karta txapelketak jokatu  dira
Martxoan jokatu dira Zahar-Etxeko mus, briska eta seikoen txapelketak. Musean, Jo.sepi Etxenike eta 
Pierre Santesteban suertatu ziren garaile, finalean Jesus Huarte eta Angel Sarasolari irabazi ondotik, 
Jose Antonio Gonzalez-Perfecto eta Juan Cruz Ibarra-Jose Antonio Bayones izan ziren 3. eta 4.. Seiko- 
en txapelketan Begoña Satrustegi Ahizpa eta M“ Camino Aranburu izan ziren txapeldunak. Txapeldunorde, 
berriz, Fermin Petrikorena eta Salvadora Arregi. Briska txapelketan, azkenik, Matilde Valenzuela eta 
PilarBizkaigailenduziren.FIorencioOIabeetaBegoñaSatrustegi Ahizpari irabazietagero. A rg.Za idua

Ez da marihuanarik iandatuko 
Balleko herri lurretan
Batzar Orokorrak ez zuen Maria Taldearen eskaria onartu

TTIP I-TTA P A

Baztango Balleko 
herri lurretan marihua- 
na landatzeko baimena 
eskatuz Maria Taldeak 
egindako eskaria ez 
zuen onartu BatzarOro- 
konak. Pazko Astelehe- 
nean egindako bilkuran.

HBko Sotero Etxan- 
di Etxandik bakarrik

eman zuen eskariaren 
aldeko boza. Alman- 
dozko alkateak ez zuen 
boturik eman eta gai- 
nerako 23 batzar kide- 
ek aurkakoa eman zu- 
ten.

« H a in b a t  k u lt u r et a n

ONARTUA»
Gai honi buruz solas 

eg in  zuen  b ak a rra

Sotero Etxandi bera izan 
zen. Bere ustez batza- 
rrak ez luke arazorik 
izan beharko eskaria 
onaitzeko, «hainbatkul- 
tiiretan kalanina onar- 
tiia dagoelakoz eta nor- 
bere kontsumorako lan- 
clatzea ez delakoz zi- 
gortu hainbatepai kete - 
tan». HBkozinegotzia- 
ren ustez. Euskal He-

rrian egiazko arazoak 
diseinu drogek sortzen 
dituzte eta «trafikante- 
ak atxilotzeko, poUz.iak 
eta guardiazihilak ez. du 
jaegiten». Erahonetan, 
Galindo generalaren 
izena gogorarazi ondo- 
tik. Sotero Etxandik dro- 
gen trafikoari aurre egi- 
teko deia luzatu zien 
«gizarte sektore guziei».

T  {POasCD
>> Lekarozko UBIko 

ikasbidaiaren
zozketan, zenbaki 
hauek suertatu dira 
sarituak:
1. saria (afaria Elgo- 
rriagako Hilarionja- 
tetxean edo 10.000 
pezeta), 05940 zkia.
2. saria(bildots bat). 
04390 zkia. Txarte- 
len Jabeek maiatza- 
ren 2()a baino lehen 
deitu  behar dute 
948450205ra, sariak 
eskuratzeko.

>  Udaberri 
Kulturaleko 
ekitaldiak
Elizondoko Herriak 
antolatutako Uda- 
berri Kulturalarekin 
segituz. ortziral ho- 
netan. apirilak 24, 
arratseko Setatik ai- 
tzinera Gazleak kan- 
tari kontzerlua es- 
kainikodu Bortzirie- 
tako Abesbatza Gaz- 
teak Kasinoan. La- 
runbatean, apirilak 
25. ordu eta leku be- 
rean. omenaldia es- 
kainiko zaio Federico 
GarciaLorcari.Jesus 
Rodriguez eta Javier 
Sistiagaren olerkien 
eta Karmele Iriarte- 
ren abestien bidez. 
Apirilaren 3()ean. or- 
tzeguna, besta kan- 
tuak eskainiko ditu 
Donostiako Gaztelu- 
bide elkarteko ko- 
ruak.

< 3 b

O S T A T U  - J A T E T X E A
]aki Tipikoak •  Etxeko Giroa

Iturriotz Auzoa • ® 592043 • O R O N O Z-M U G A IR I

O P S  I n g e n ie ro s  S .L .
• Topografi lanak: Lur neurketak, balorazioak.
• N ekaza l proiektuak: Bideak, ur depositoak, 
etxebizitzak, granjak, nabeak...

Barañain Etorb.2 • IRUÑA • Tel: 2674S3-267602

Okindegia Jatolxea

i ’ c iiR . I iid .  O rd n k i i  fn .: C'M.M 4 5  34  0 3 1 ^ . 1 1 7 1 3  .M ilZ K l.N

O k in d e g ia n
• Ogi artisaua, egunekoa eta txapata

J a te tx e a n
• Menua eta karta (asteburuetan)
• Espezialitate parrilan erretako jakietan

Znhanxfaiu^ (feno-, 
luUatia a< -̂laLea*t ennea. 

Qonia-<pna)a!
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ISgarren Herri Urrats ospatuko da 
aintziran maiatzaren 10ean
O xtikenean  erakusketa  eta m in tza ld ia  eginen  d ira

F r a n c k  DO LO SO R

Eskuara ofiziala iza- 
teko eta ikastolak al- 
txatzeko, eltzegorra jo- 
ko dute Seaskako ikas- 
tolek, aurtengo leloa 
'Eltzegorra Joz’ baita. 
Diru sustengua eta mo- 
ralaerdietsi nahi da eus- 
kaldunak besta giroan 
bilduz. Aurtengo kan- 
tua. ‘Eltzegorra Joz' 
Maixaeta Ixiartaldeak 
eskaintzen du. Diskan 
azken 14 urteetako Heni 
Urratseko kantuak ere 
ageri dire. Bilduko den 
dirua baliatuko da Seas- 
ka eta ikastolak lagun- 
tzeko. Batzuek halere 
laguntza haundiagoa 
ukanen dute. behar in- 
portantegoak baitituz- 
te. Kanboko ikastegiak 
bezala. 300 ikaslekin 
txikiegia gelditzen da 
eta handitze lanak aski 
fite hasiko dire.

Herri Urratseri bu- 
ruzko erakusketa zabal- 
diiko da Oxtikenean, 
m aiatzaren 7tik 9ra. 
Maiatzaren 9an. arra- 
tsaldeko 6etan euskara- 
ren geroari buruzko 
mintzaldia izanen da 
G azteriak . EHE eta 
Deiadareko kideekin.

Fiandiarrak bisitan izan ditugu apiril hastapenean
Euskal Herriko zazpi probintziak ikusi eta gero, Flandriatik eton itako tal- 
deak azken bazkaria Oxtikenean ospatu dute, giro ezin hobean. Denak kon- 
tent atera dira Euskal Herritik. Hemendik milesker diruz laguntzen gaituz- 
telakoz Oxtikenea berritzeko edo ikastolak sortzeko.

Mattin-i omenaldia 
Arbonan

Heldu den udan. ur- 
tea eginen du Mattin 
zendu dela. Horren ka- 
ri besta berezia antola- 
tzea deliberatu dute 
Baionako Gure Irratiak 
eta Arbonako Gau Es- 
kolak maiatzaren lean 
Arbonan. Programa ho- 
nako hau da:

11,30etan Mattini 
.agurra. I2etan pilota

partida plazan. I2,30e- 
tan zikiroa Arantzolan. 
4,30etan Mattini ome- 
naldia. betanelizan kan- 
taldia: XabierLete. Peio 
eta Pantxoa, Pier Paul

Berzaitz. lOetan kon- 
t z e r t u - d a n t z a I d i a 
Aistrika eta Etengahe 
taldeekon. Xehetasunak 
ukaiteko deitu Gure 
Irratira (0559593001).

W  {FOasfo
Seaskako ikasle 
ohien bazkaria
Kanboko Xalbador 
ikastegian iragan da 
apirilaren5ean. igan- 
dearekin. Ikastolatik 
pasatu diren laurogei 
bat gazte bildu dire 
eta, denbora berean, 
elkarte berri bat sor- 
tu dute: Seaskako 
ikasle ohien taldea. 
Senpereko ikastolan 
noizbait ikasle izan 
direneri idekia iza- 
nen zaiote elkarte be- 
rria.
Deiadar
bi hilabeteko kan- 
paina apirilaren 4an 
bururatu da Baiona- 
ko karriketan izan 
den manifestaldiare- 
kin.3.000euskaldun 
baino gehiago bildu 
dire gure mintzaira- 
renofizialtasunagal- 
detzeko. Bestaikara- 
garri eta biziki ede- 
rraospatu da. Esker- 
tzen ditugu adiskide 
batzuk gurekin ibili 
direlakoz: Okzitania. 
Bretaña, Ipar Irlanda. 
Katalunia eta Alsa- 
ziatik etorri dire la- 
gun batzuk.

DUHAU-ARANA
K i n k a i I e r i a

K arrika  N ag us ia  • S E N P E R E  
®  0 5 5 9 5 4 1 0 4 4

i g x  x g x  l i >
K u tx a K u tx a  Kutxa K

4 *  4 *
tx a K u tx a  Kutxa Kutx

Kutxa
K i d e f z a  b e m  b a f !
7, Portuko Karrika-64700 Hendaia 
Tel. 0559203274Fax 0559203237

A L F A  L A V A L  
K o n tz e s io n a r io a

Hazkuntzarako tresneri guziak 

S . A . R . L .  S A B A L O U E

643 1 0  S E N P E R E  
Tel. 0 5 5 9 5 4 2 7 6 6  
Fax 0559542951

LARRALDEA

SAGARDOTEGIA

'®45 21 21 • LEKAROZ
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HE
SARA

AEKren ardurapean Deiadar kolektiboaren 
kanpainakari ainitz ekitaldi egin da herrian
A pirilaren  4an  B aionan am aitu  da e lgarre taratze h au n d i b a tek in

M i x e l  e t a  J a c o u e l i n e

Azken alean ahantzi 
ginuen Deiadar kanpai- 
na AEKren ardurapean 
gauzatii dela. Beraz, he- 
men doa aipamena.

Paleta lehiaketa
Pleka trinketeko pa- 

leta lehiaketa apirilaren 
4an amaitu zen. 86 bi- 
kote arilu ondoan eta 
hori lau mailetan bana- 
ttirik. huna hemen fina- 
len ondorioak:
Goi maila: Suzanne- 
Teillery (Sokoa). 50; 
Ladebat-Terrer (Urru- 
ña). 32.
Artekoa (A): Muzica- 
iceaga (Am oz). 50; 
L afitte-L au  rencena 
(Senpere), 35.
Artekoa (Saratarreii 
artean): Mikael Vella- 
Henri Dutournier. 50; 
Panpi Barreneche-Jean 
Michel Ithurbide. 49. 
Beherekoa: Garbiso- 
D a ttas  (S a ra ) . 50;

L e k u o n a , G a rb is o , D attas  eta A p re n d is te g i, b e h erek o  m a ila k o  fin a lis ta k

Lekuona-Aprendistegi 
(Biriatu), 49.

Sariak banatu eta 120 
bat pilotazale bildu zi- 
ren zikirojate baten in- 
guman. Orain, esku hus- 
kako lehiaketa hasi be- 
rria da, Xoko deitzen 
den gunean, 80 jokola- 
rien parte hartzearekin.

Aste Saindu 
euritsua

Euri eraunlsi, bara- 
zuza, haize eta elurra 
mendietan, Aste Saindu 
hunek negu gorri itxu- 
ra zeukan. Halaerejen- 
de ugari ibili zen hemen 
gaindi, batez ere Hego- 
aldekoak. Aipamenbe-

rezia merezi du 5 egun 
igarodituen Berangoko 
S.Otxcindategi dantza 
taldeak. Bazko Astele- 
henez Bizkai aldera i- 
tzuli da, bainan berritz 
etortzeko gogoarekin. 
Aldi huntan nahi luke- 
te dantza ikusgarri bat 
eskai ni eta Zazpi ak B at

dantzataldearekin kon- 
pontzeko xedea dute.

Euskal Idazleen 
Biltzarra

Nahiz eguraldi kas- 
kaiTa izan, biltzarra airas 
modu onean iragan da 
eta jaz baino ainitz jen- 
de gehiago ibili da, de- 
nen atseginerako.

Rock gaua 
apirilaren 30ean

Ohi ko rock ga'ua api- 
rilaren 30ean iragaite- 
koa da eta Olhain ikas- 
tolak eta gaztetxeak an- 
tolatzen dule.Ane.'itesia. 
Skalariak eta Kiikiimikii 
taldeak ariko dira.

Lanak berritz 
zalantzan

Martxoan hasi beha- 
rrak ziren obrak luza- 
tuak izan dira eta orai- 
no zonbait hilabetez, be- 
deren uda iragan arte, 
plazak oraiko itxura a- 
txikiko du.

La Astuhana
ostatu* jatetxea

Tfnoa: 58 04 63 
Santiago 51,ELIZ0ND0

HERRiKcETXEKoEDMTEGill
AAicKel e f a  K at+ in  

L A u e re n d ia in

Tfnoa: 5 9  5 4  25 19 » SARA

BSZT2 LN
A L T Z A R IA K
z u r g i n d e g i a

• Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak

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

• Haritz, gaztain eta gerezi 
egurretan egindakoak

121 errepide nazionaia, 54. km •  Tfnoa: 45  23 74 - IRU R iTA

ARROPA DENDA

EKNTME
JA IM E  U 17R U TIA .24  

T F K 0 .5 S 0 3 12 
E L IZ O K D O

G a z te e n d a k o  
e ra  g u z ie ta k o  

a r ro p a

L a n e ra k o  a r ro p a

m N 6 i
Z A T O Z  E T A  I K U S I
Santiago 88, Tfnoa: 580939 

ELIZONDO

UDABERRIKOARROPA
Trajeak, k o n jm to a k , kam isetak, 

g a ltz a k ,je r ts e a k ...
KONPLEMENTOAK

P ainu eloak , gerrikoak, b itx ikeriak ...
ESKULANETARAKO MATERIALA
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\ m \ L  HERRI

Jose Manuel Iguiñiz Zalakain eta 
Edurne Mutuberria Huizi. Andoain 
eta Goizuetakoa, apirilaren 4an. 
Francisco Diaz Cardenas eta M“ Paz 
A izpurua Jaim erena. Iruña eta 
Gartzaingoa, apirilaren 8an.
Jon Urrutia Zorrozua eta Gurutze 
Telletxea Ordoki. Bilbo eta Lesakakoa, 
apirilaren 4an.
Pedro M“' Cuesta Garmendia eta 
Josebe Arbelaiz Sein, Lezo eta Irungoa, 
Lesakako San Antonen, apirilaren 4an. 
Eric Caruso eta C hristelle Bal, 
Sarakoak, apirilaren 4an.
Jose M“ Zelaieta Martikorena eta M“ 
Concepcion Lazkano M itxelena, 
Berakoak, apirilaren 4an.

Ander Jaurena Petrirena, Elizondokoa, 
martxoaren 30ean.
Julen Agirre Ursuegi. Zigakoa, apiri- 
laren lean.
Asier Etxeberria Alonso, Doneztebe- 
koa, apirilaren 6an.
Unai Zabala Bergara, Leitzakoa, mar- 
txoaren 29an.
Amaia Ezkurdia Lasarte, Leitzakoa, 
martxoaren 26an.
Harri Maritorena Tapia, Berakoa, mar- 
txoaren 28an.
Unai Etxebeste Irazoki, Berakoa, api- 
rilaren 7an.

/^ORIONAK!
G u re  e p a r ia  
e m a te a n  le h e n a k  
iza n  n a h i 
dugu

Haurttoa jaio izan eta berehala efor zaitez Iruñeko 
Kutxara. Saskifxo-aldatzaile hau, hour-garbiketarako 
produktuez betea, emango dizugu.

Ez ahantzi familiaren liburuxka!

^RUÑEKOf^ KUTXA .
------------------------------------------------ Mp'pCa.- » -'-U  _ ______________^

FranciscoLarraldeBarazabal, Ariz- 
kungoa, martxoaren 27an, 65 urte. 
Anunciacion Muniain Zoko. Elizon- 
don, apirilaren 2an, 87 urte.
M“ Asuncion Arguelles Arburu, 
Elizondon, apirilaren 4an, 92 urte. 
Maria Casas Hernandez, Erratzukoa, 
apirilaren 1 In, 97 urte.
Fermina Caballero Zabaleta. Leitza- 
koa, apirilaren 3an. 89 urte.
Eugenia Zestau Arribillaga. Leitzakoa, 
apirilaren lean, 85 urte.
L uixa E rrandonea E lizagoien , 
Sarakoa, apirilaren 8an, 94 urte.
Feiisa Maritorena Mitxelena. Berakoa, 
apirilaren I In, 71 urte.
Angel Aranibar Diaz. Berakoa, apiri- 
laren 7an, 87 urte.

lnternetijplgi.com/topagunea/ffli)M̂ ^̂

Z M E Z T i,

K A L IT A T E A  eta  E S P E R IE N T Z IA
• Marmol eta granitoak
• Sukalde eta bainurako entzimerak
• Lanak orokorrean

Zaldubia Poligonoa • IRURITA • Tel. eta faxa: 45 22 00

Angel ARANIBAR DIAZ
1998ko apirilaren 7an hil zen 

Beran, 87 urte zituela

Hain momentu minberetan, 
laguntasuna eta berotasu- 
na eske in id iguzuenguz ie i, 
eskerrak aunitz.

BERE FAMILIA
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KULTURA

Elizondoko finalean taularatu  zen zortz iko tea. Iñ igo O laetxea kantari. Argazkia: Joxe LACALLE

Estitxu Arozenak eskuratu zuen 
Nafarroako bertsolarien txapela
Xabier Legarreta aranoarra izan zen txapeldunorde, saio eder baten ondotik

Estitxu Arozena le- 
sakarra siiertatu zen txa- 
peldun apirilaren 6an 
Elizondoko pilota pla- 
zan burututako Nal'a- 
rroako bertsolari txa- 
pelketaren 22. edizioa- 
ren finalean. Estitxu- 
rentzat bigarren txape- 
la da hau. 1995. urtean 
eskuratutakoaren on- 
dotik. Orokorrean saio 
ederra egin zuen, nahiz 
eta berak errandakoa- 
ren arabera. «hasiera- 
ko piintiiei erantznten 
ez asniatii».

Xabier Legaireta ara- 
noarra izan zen txapel- 
dunordea, eta norbaiten- 
tzat ezustea izan badai- 
teke ere. bertso nuindua 
segitzen dutenak ez di- 
tu ustekabean hartu. Iñi- 
go Olaetxearekin -hau 
ere ederki aritu zen. 4. 
postua eskuratuz- 8ko 
txikian egin zuen saioa. 
Elizondora hurbilduta- 
ko niila ikusleen gusto- 
koa izan zen.

Tartean. hirugarren 
postua B ittor Eliza- 
goienentzat izan zen. 
Azken agun'ean gogo-

ratu zuenez, «txapeia 
hitritz aklatzen da. bai- 
tta hirtigarrett postiia 
beti neretz.at da». Izan 
ere. azken lau urtetan 
horrelaxe gertatu da.

Jexux Arzallus. Ma- 
nolo Arozena, Xabier 
SilveiraetaEstitxu Fer- 
nandez sailkatu ziren 
ondoren. Akaso, azpi-

niarragarria da Xabier 
Silveiraren saioa. laz- 
ko txapelduna 7. izan 
da aurten. baina bi po- 
to egin zuelako (bat na- 
barmena, gainera). Ber- 
tzenaz, saio polita egin 
ZLien eta  k artze lako  
gaian, bereak izan ziren 
aditutako bertsorik one- 
nak.

Estltxu Arozena 588
Xabier Legarreta 562
Bittor Elizagoien 560,5
Iñigo Olaetxea 553,5
Jexux Arzallus 549
Manolo Arozena 544
Xabier Silvelra 540
Estitxu Fernandez 538

M a r i a n o ,  b e r t z e  t x a p e l d u n a

Finaleko protago- 
nistakbertsolariak izan 
ziren. baina saioaren 
akabailan om enaldi 
hunkigarria eskaini zi- 
tzaion Mariano Izetari. 
Izan ere. bera izan zen 
1936an NafaiToako le- 
hen txapelketa antola- 
tzen aritu zirenetakobat 
eta 62 urte beranduago 
horrenbertze merezi 
zuen. Berakezarri zion 
txapela Estitxu Aroze- 
nari eta bertsolari eta 
bertsozaleen esker ona 
jaso zuen, Bittor Eliza- 
goienek kantatutako 
bertsoa medio. Hona 
txalozapan'adahaundi-

M ariano om endua eta Estitxu txapelduna.

ena bildu zuen bertsoa: 
Baztango settte kiituna/ 
xaloa bezain bigttna/lo- 
reak ihint za baino  
gehiago inaite diigii-

na/jaiinen artean da 
Jaitna/ ta Jende xiiinea- 
ren lagiina/ bi itiila iir- 
tez ziire herriak gorai- 
patiiko zaitima.

isrEstitxu AROZEIUA

«Lasai eta 
presiorik gabe 
aritu naiz 
aitzineko 
txapela ahantzia 
bainuen»

Zer moduzko saioa iru- 
ditu zaizu finala?
Nahiko ongi hasi zen.bi- 
xi-bixi,gauza politak ate- 
ra ziren. Gero beheiti 
egin zuen,batezere pun- 
ttuari erantzuterakoan. 
Niri ere arantzatxo ho- 
ri gelditu zait. Nire saio- 
ari dagokionez, nahiko 
lasai hasi ninaen.horrek 
gerorako segurtasuna 
eman zidan eta oraindik 
lasaiago nengoen buka- 
eran.
Berriz ere txapelaren 
itzalpean nola senti- 
tzen zara?
Uste dut jendea pixko 
bat ahantzia zegoela txa- 
pela irabazi nuen lehe- 
nengo aldiaz. Hiru urte 
igaroak ziren jadanik eta 
nerone ere dexente 
ahantzia nengoen.Aka- 
so horregatik presiorik 
gabe joan nintzen eta ho- 
rrek mesede egin zida- 
la uste dut.
Txapelketa urtero egi- 
teak antolatzaileei 
nahiz bertsolariei sor- 
tzen dien nekea ere ai- 
patu da geroztik... 
Elizondokoa nire zazpi- 
garren finala izan da eta 
23 urte bertzerik ez dut. 
Halere, bere alde onak 
baditu.Errate batera,da- 
torren urtean txapelke- 
tarlk egiten ez bada ez 
dago jakiterik hurrengo 
batean Iñigo Ibarra edo 
Ortzi Idoatek parte har- 
tuko duen edo ez.jen- 
de horri urtero-urtero 
aukera ematen ez bazaio 
baliteke bertsolaritzatik 
aparte gelditzea. Gibe- 
letik datozen gazteen- 
tzat ere ona izan daite- 
ke.
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KIROU7 VV^Z V Vu;

Leitzako Guratz-Mendik afizionatu 
mailako txirrindulari taidea atera du
■  Abraham  Olano izan zen aurkezpen ekitaldian
■  Jon Sanzberro izanen da eskualdeko ordezkari bakarra

A itor A R O ZE N A

L eitzak o  G ura tz  
Mendi elkarteak apiri- 
laren 2an aurkeztu zuen 
Basakabi hoteiean 23 
urtez beheitiko afizio- 
natu mailako taldea. Eva 
Quiser Bearzun merka- 
tal etxeen izenarekin he- 
meretzi txiirindiilari ari- 
tuko dira. hamasei na- 
far. bi gipuzkoareta me- 
xikarbat. Hauetatikha- 
mekarentzat lehen ur- 
tea da afizionatu mai- 
I an eta gai nerakoentzat, 
bigarrena. Eskualdeko 
ordezkari bakarra iza- 
nen da, Jon Sanzberro 
etxalartaiTa.

Bi milioi pezetako 
aurrekontua izanen du 
taldeak eta urteko egu- 
tegian garrantzi berezia 
izanen dute Lehenda- 
kari Txapelketak eta 
Eiiskaldun Sariak. Hor- 
taz gain. itzuliren bate- 
an parte hartzekoasmoa 
dute eta hori lortzeko 
lanean ari dira Andres 
Orbegozo eta Enrique 
Perea zuzendariek. Afi- 
zionatu talde hau ba- 
bestearekin batera. Gu-

T a ld e a  b a n a n  b a n a

T xirrindu lariak  babesteko , O lano ez ezik, Leitzako kiro lari fam atuak hurbil- 
du ziren: B arrio la , B engoetxea IV, Iñaki P erurena... Argazkia:Aitor

ratz Mendik jubenil 
mailako lasterketa an- 
tolatuko du maiatzaren 
30ean Leitzan.

Aurkezpen ekital- 
dian egon zen Abraham 
Olanok animoak eman 
zizkien Guratz Mendi 
elkarteko txirrindulari 
gazteei, «oraindik ibil- 
hidea hizea diiziie egi- 
teko, baina kirolari eta 
pertsona hezxda osa- 
tzeko. bide onenetik z.o- 
azte» esanez.

Txirrindulariak
J o s e b a  Erro  
Ig o r Z a b a le ta  
J. M a n u e l M artin ez  
G e rm a n  U rab a ien  
D avid  E txabarri 
D avid  S o ian o  
J .A n g e l M artin ez  
J o s e  M arc illa  
U n ai O zerin  
A s ie r M usitu  
A rn a itz  E zk e rra  
A n g e l L o p ez  
F co . J a v ie r J im e n e z

D an ie l E ncinas  
P atxi Tanco  
A itor H u arte  
Jon S an zb e rro  
A lb erto  S an c h e z  
M ike l M un arriz

‘falde teknikoa
Luis V icen te  O tin (ko- 
o rd in a tza ilea ),A n d res  
O rb e g o zo  e ta  Enrigue  
P e re a  (z u z e n d a ria k )  
e ta  Jesu s  S an  E m e -  
terio  (m ekan iko a ).

Luis VICENTE OTIN Koordmatzailea

«Sasoi onean daudenak Telco,m 
taldean arituko dira zenbait probetan, 
esperientzia baliagarria izanen da»

Telcopn taldeko zuzen- 
daria eta Q uiser talde- 
aren  ko o rd in a tza ilea  
zara. Nola uztartuko di- 
tu zu  bi eginheharrak?  
Bi taldeen artean dago- 
en harremanean uler 
daiteke funtzio bikoitz 
hau. Leitzako taldeak 
sasoirik onenean dau- 
den txirrindulariak u-

tzikodizkioTelco.m tal- 
deari zenbait karrera- 
tan. Harrobia izanen da. 
nolabait. eta esperien- 
tzia hartzenjoateko mo- 
du egokia da.
Honela. hilabete hone- 
tan bertan, Kanarietako 
Itzulian Atarrabiako tal- 
dearekin arituko da Jo- 
seba Erro.

Vlcente  O tin ta ldearen koordinatzailea, Abraham  
O lano tx irrindulariaren ondoan Argazkia: A itor

Lesakako
Rallysprint-a
Javier Azkona (Sa- 
xo) nagusituzenapi- 
rilaren 5ean Eguzki 
elkarteak antolatuta- 
ko L esakako  III. 
Rallysprintean. Is- 
tripu larria izan zen 
proba honetan, Ivan 
Egañaren RII turboa 
errepidetik atera eta 
bizpahiru ikusle kol- 
patu ondotik zuhaitz 
bat jo zuenean. Ikus- 
leak ospitalera era- 
man zituzten etapro- 
baren bukaera hiru 
orduzgibeleratu zen. 
Migeltxo Saralegi 
harrijasotzailea de- 
non ahotan izan da 
aste hauetan, Do- 
nostiako dopinaren 
aurkako proban po- 
sitiboa eman ondo- 
tik. Belauneko eba- 
kuntza egin ondotik, 
bere  m ed ik u ak  
emandako injekzio- 
ari egotzi dio lei- 
tzarrak positiboa. 
«Positiboa eman be- 
liarnuela jakinezge- 
ro, nola joanen nin- 
tzen bada, Sei Or- 
duetara?» dio.
Haimar Olaizola 
ASPEra
Haimar Olaizola goi- 
zuetarrak profesio- 
naletarako pausua 
eman berri du. AS- 
PE enpresarekin fi- 
txa egin ondotik. Afi- 
zionatu mailako az- 
ken txapela lortu 
zuen Umore Ona tal- 
dearendako. Alman- 
doz lesakarrarekin 
batera, Nafarroako 
klub arteko txapela, 
alegia. Bakarka. Hai- 
mar 20 urtez behei- 
tiko Espainiako txa- 
peldun suertatu da 
apirilaren 5ean. Pro- 
fesionaletako lehen 
partidua galdu egin 
zuen, ordea.
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J o k a la r ia P o s tu a J a io tz e  E. H e rr ia
Igor Txoperena Aldanondo Atezaina 85-08-23 Bera
Jon Mariinez Palacios Atezaina 85-07-27 Bera
Andoni Irazoki Etxeberria Atzelaria 84-05-15 Bera
Unai Larretxea Matxiñena Atzelaria 84-02-03 Bera
Mattin Etxabide Garcia Atzelaria 85-07-11 Bera
Adrian Ordoki Irazoki Atzelaria 84-10-18 Bera
Haritz Agirre Arrieta Erdilaria 84-11-06 Bera
Aitor Irazoki Gelbenzu Erdilaria 84-09-01 Bera
Iñigo Aranbillet Garcia Erdilaria 84-08-28 Bera
Aitor Erdozain Ibarra Erdilaria 84-11-01 Bera
Hector Rodriguez Soriano Erdilaria 84-12-01 Bera
Joseba Baleztena Rudi Erdilaria 84-01-20 Bera
Egoitz Zelaieta Fagoaga Erdilaria 84-06-04 Bera
Alain Morcillo Artieda Aurrelaria 84-03-22 Bera
Julen Pikabea Goñi Aurrelaria 84-04-21 Bera
Mikel Telletxea Gago Aurrelaria 85-04-15 Bera
Josu Igoa Errandonea Aurrelaria 85-08-21 Bera

Klubaren datuak

Jaime ELGORRIAGA Entrenatzaika

«Berako jokalariekin bakarrik jokatzen 
dugunez zaila da talde orekatua osatzea»

Z ein  he lbururek in  hasi duzue den- 
boraldia eta ze in  neurritan  bete- 
tzen ari dira?
NoiTnalean taldea ateratzea eta aha- 
lik eta itxura onena einanez maila 
mantentzea izaten da helburua. Izan 
ere, mailaz jautsiz gero, eskolarte- 
ko txapelketa jokatzera behartzen 
gaituzte. Ligan hagitz ongi ikusi 
nuen taldea, baina igoera fase ho- 
netan mottel xamar ikusten ditut. 
Egia erran, bertze taldeak indar-

tsuagoak izaten dira. Nik nahiago 
nuen kopa aritzea eta ligan jokatu 
ez zutenei aukera gehiago eman, bai- 
na mutikoak ilusionatuak zeuden 
igoera fasea jokatzearekin, beraz... 
N ola de fin ituko  zenuke  taldea?  
Berako jokalariak ditugu bakarrik 
eta, gainera, bi ikasturtetan ari di- 
renak soil-soilik. Honela, zaila da 
talde orekatua egitea. Oinarrizko lau 
jokalari ditugu eta hauen inguruan 
osatzen da taldea.

Elkartearen izena:
Gure Txokoa 
Sorrera: 1931 
Bazkideak: 1.200 
Helbidea; 
lamotenea 
31780 Bera 
Tel.; 630314 
Aurrekontua: 15 milioi 
pezeta inguru.
Futbol zelaia;
Matzada
Lehendakaria:
Bixente Goia 
Sekzioak:
Pilota, futbola (1. erre- 
gionala,neskak,jubeni- 
lak, kadeteak, infantilak, 
areto-futbola), dantzak, 
atletismoa, igeriketa, kul- 
tura, tenis, eskubaloia 
eta txirrindularitza.

Infantilak

Maila: 1. Infantila 
laz: 1. Infantila 
Entrenatzailea: Jaime 
Elgorriaga

Berako ttikienek 
ez dute emaitza 
onegirik lortu 
igoera fasean

Hasierako fasean be- 
raien niuitzoko txapel- 
dun izan ondotik, Oho- 
rezko Mailaraigotzeko 
faseari ekin zioten Gu- 
re T xokoako infantilek. 
Hemen. ordea, ez dute 
emaitza onegirik lortu 
eta hau idazterakoan ha- 
mar partidu jokatu di- 
tuzte. bi irabazi. bat bei- 
dindu eta zazpi galduz. 
Halere.Jaime Elgorria- 
ga entrenatzaileak onar- 
tzen duenez, «lau le- 
heuhizikoetan gelditiiz 
gero ere ez geniieu igo- 
tzeko batere intentziorik. 
Ohorezko inailan ego- 
teko ez clugu jokalari 
nahikorik eta gainera 
desplazamenduak Gi- 
piizkoa osoan barna 
egin behar dira».

Jokalari gutti izan di- 
tu eskura Elgorriagak 
denboraldi honetan eta 
horixe izan da bere ara- 
zo nagusia. «Berako Jo- 
kalariak bakarrik ditii- 
gu, bi ikasturtekoak... 
eta horrek Jende araz.o- 
ak .sortzen ditu. Ttikie- 
nekere Jokatzeko auke- 
ra izan behardute, ber- 
tzenazdatorren urtean, 
haundienak kadetetara 
pasatzean, gelditzen di- 
renak ez daukate hate- 
re esperientziarik. Jo- 
kalarien erdia baino 
gehiago niailaz igoko 
dira». Beraz, hemendik 
denboraldi bukatu arte 
duten asmo nagusia, 
«Beti Gaz.teri Lesakan 
irabazteada. Beran gal- 
du egin genuen eta go- 
len aldea irabazi nahi 
diegu». Maiatzaren bi- 
garren aste bukaeran 
izanen da partidu hori.

Astero bi entrena- 
mendu izaten dituzte eta 
kontent ageri da entre- 
natzailea jokalarien  
erantzunarekin. «Ligan 
behinipein ezzuten inoiz 
hutsik egin».
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AGENDA
EGUNEZ
EGUN

AGENDA PRAKTIKOA
-VVVVVV'C

ITUREN
I Apirilaren 24an, or-
fzirala, Iturengo Herriko 

Etxeko sabaian, arratse- 

ko 1 Oetan, Pottoka eta 

Petti bakarlariek joko 

dufe.

ARANTZA  
I Apirilaren25ean,
larunbata, emanaldia 

errepikatuko dute Petti 

eta Pottokak. 1 1 etan 

Ekaitzan.

ERRATZU  
I  Maiatzak 2, larun- 

bata, 8,30etan hasita, 

Zup, Borrokan, Petti, 

Gutariko Bat, Pottoka, 

Radici Nel Cemento eta 

Kargol's taldeek joko 

dute. Lesakako lizentzia 
Xorroxinendako kanpai- 

nako kontzertu nagusia.

BERTIZ
I  Maiatzaren 3a ar-
te zabalik da "Nafo- 

rroako Basoak" izene- f 

ko erakusketa. Astele- 

henetan arratsaldeko 

4etafik Setora eta gai- 

nerako egunetan goi- 

zezereba i, lOetatik 

2etara. Antolatzaile: 

Nafarroako Gobernua.

BAIGORRI
I Apirilaren 26an os-
patuko da, igande ho- 

netan.

Baztango Gazte Asan- 

bladak, bere aldetik, 

autobusa antolafu du 

bertara joateko. Goi- 

zeko 8,30etan aterako 

da Elizondoko plaza- 

tik, eta gaueko 1 Oak 

aldera itzuliko. Ortzira- 

la baino lehen izeno 

eman beharko da Pirrin 

eta Intza ostatuetan. 

Prezioa: 1.000 Pta.

TTiPi-nAPA telebista 
apirileko
Almandozko Beola jatetxean izanen gara

TTiPi-TTAPA telebistaren 
proiektua osatzen goazen  
heinean, aurreko aleetan ai- 
patutako aurkezpenak hila- 
bete honetan hasiko dira.

Hain zuzen. hilaren 26an 
Almandozen ospatuko den 
apirileko ferian parte hartu- 
ko du telebistak. Feria hau. 
zonaldeko hainbat komer- 
tziok antolatu dute beraien 
produktu eta zerbitzuak es- 
keintzeko eta aldiberean kon- 
tsumoa bultzatzeko helbu- 
ruarekin. Erakustaldi hone- 
tan telebistaren lehenengo 
imaginak ikusteko modua 
izanen da. baita etorkizune-

ko gure program azioaren 
ed u k iak  ere . N o rb a itek  
proiektu honen inguruko za- 
lantzarik balu, aski du ha- 
raino hurbilduko diren lan- 
kideekin mintzatzea. Aldi- 
berean, gure kamarak ere la- 
nean jaiTiko ditugu goiz-goi- 
zetik. bazkalaurretik mar- 
txanjarritakoekitaldiak, ama- 
tsaldean bertan ferian ager- 
tzen den edozeinentzat ikus- 
gai egon daitezen.

Aipatzekoa da, maiatza- 
ren 24an Arantzan ospatuko 
den Uema Egunean ekitaldi 
publiko bat antolatuko due- 
la telebistak.

>> ZERRIKIA

• Zerrikumea (20 kilokoa]: 6.500
pta.
• Zerrigizena(95-100): 173pfo/ki- 
ioa.
•Zerram ak: 95-100 pta./kiloa, 
bizirik.

•> BEHIKIA

• Aretze gizenak:
• Id ixkoak: Pta/kg. Kanal
Extra...................................560
1. k o a .............................540
2. k o a .............................500
• Urruxak: Pla/kg. Kanal
Extra...................................570
1 .k o a .................................550
2 .k o a ................................ 520
Oharra: Prezio hauek 300-340 Kg. 
kanalean dauzkaten idixko eta 2O0- 
250 kg. dituzten urruxentzako.
• Aretze ttik iak
(15 egun ingurukoak):
Nabarrak: urruxak 15.000 ela idix- 
koak 24.000 Pta,
Mestizoak: urruxak 28.000 eta idix- 
koak 40.000 Pta.
Behi zaharrak:
Behi nabar gizena: 370 Pta./ Kg. 
Kanal. Behi gorri ona: 400  Pla./Kg. 
Kanal.

Datu Iturria: EHNE

^  DISKAK

La Polla En Tu Recto  izena du 
La Polla (lehen Records) tal- 
de mitikoaren diska berriak. 
A g u ra in g oe k  30 zu zen eko  
abesti grabatu dituzte, eszena- 
tokian daramatzaten ia 20 ur- 
teak konpakto batean sartzea 
ezinezkoa dela jakinda ere, ga- 
rai desberdinetako kanten bil- 
duma hau opari gisa har deza- 
ten jarraitzaileek.
“Salve”, “El congreso de los ra-

tones” edo 'Tu  alucinas” beza- 
lako himno zaharrak azken dis- 
ketako abestiekin nahasian go- 
zatzeko aukera izanen du osta- 
tuan aditzen dituenak edo lagu- 
nen bati zintan grabatzeko es- 
katzen dionak. Hori bai, konpak- 
tua erosten duenak bakarrik 
eskuratuko ditu Evaristo eta 
bertze zakil koadrilaren argazki 
zahareta berriak. Eta ikusteko- 
ak dira.
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AGENDAPRAIOIKOA

JAKIN BEHARREKOAK

I n s t a l a z i o  

e l e k t r i k o a k  e t a  

s u t e  a r r i s k u a

Instalazio elektriko ona 
eduki arren. ustekabeak ger- 
tatu ohi dira noiznahi etxe 
etabatezere, ba.seiTietan. Ka- 
su laiTienetan, suteasoitu dai- 
teke eta suhiltzaileak parte 
hartu beharrean izaten dira. 
HoiTelakokasurikohikoenak 
zein diren eta nola sahiestu 
daitezkeen aztertuko dugu 
ondoren.

Suteak sortzearen 
arrazoirik ohikoenak

- Instalazio elektrikoaren 
egoera txarragatik sortutako 
zirkuitLilaburraedo kortozir- 
kuitua izaten da maiz suaren 
sorburua.

- Belarra edo lastoa beza-

Babesik gabeko bonbiiak 
suteen sorburu izan daitezke.

lako material 
e r r e g a i a k 
d au d en  le- 
kuetan ziga- 
rroak ager- 
tzea.

- Errega- 
ien ondoan 
berohaundia 
botatzen du- 
ten manteni- 
mendu maki-

Maizegi ikusten dira horrelako irudiak.

nekin lanean aritzea; solda- 
tzeko tresnak. rotaflex...

- Motordun ibilgailuak be- 
largordailuen ondoan izatea,

- Tximistak.
- Lastategietan-eta gas- 

errekuntza bidez i'untziona- 
tzen duten argitze sistemak 
erabiltzea, edota argizariak...

Baserrietako 
instalazio elektrikoak 

noizean behin 
gainbegiratzea 

komeni da.

eraberean, sotoetan ez da ba- 
tere aholkagarria estalkirik 
gabeko bonbilak jartzea be- 
larretatik hurbil.

Hauen artean, tximistak 
jotakoak eta instalazio elek- 
triko eskasagatik su hartzen 
dutenak izaten dira ugarie- 
nak. Argi dago instalazio ego- 
ki batek ez duela bakarrik su- 
te arriskua murrizten. baizik 
eta pert.sonensegurtasunaere 
bermatzen duelabalizko kon- 
taktu elektrikoen aitzinean. 
BaseiTietako instalazioak noi- 
zean behin gainbegiratzea ko- 
meni da. batez ere, sotoa edo 
lastategikoa. EiTebi.sio horiek 
tekniko trebe batek egitea da 
hoberena.

^  LIBURUAK

«Tentazioak»

Elgoibarko BARREN herri-al- 
dizkariko kazetaria den Jaso- 
ne Osororen lehen ipuin-bildu- 
ma da “Tentazioak” izeneko 
hau. Eguneroko bizitzan gerta- 

‘ tzen diren istoriak ageri dira 
bertan, tonu ironiko eta absur- 
duan emanak. Txanogorritxo 
eta Errauskine ipuin mitikoen 
bertsioak ere egin ditu, hauen 
alde sentsuala indartuz. Ber- 
tze 23 ipuinekere badute nola-

baiteko ukitu erotiko bat, edo 
sentsualtasun kutsu berezi bat 
bai behinik-behin, hortik libu- 
ruaren izenburua. Egileak be- 
rakonartu duenez, ordea, «ez 
da liburu erotikoa».
Osagal horlei, Mikel Cornejo- 
ren ilustrazioak eta idazteko 
modu arin eta fresko bat gehi- 
tu beharzaie. Irakurtzekoerre- 
xa eta atsegina den liburu ba- 
ten bila zabiltza? Tentagarria.

AGENDi 
EGUNEZ 
EGUN ;

ELIZONDO

I Apirilaren 26an
Baileitik Harrikulunkara 

joanen dira Ikastolako 

mendigoizaleak. 

Maiatzaren 3an, be- 

rriz, Artesiagatik Oko- 

roraino.

ELIZONDO

I Apirilaren 26an
Nafarroaren Eguna 

dela eta, Baigorrira ir- 

;/ teera eginen dute Baz- 

tango Mendigoizale- 

ek.

Maiatzaren 3an, be- 

rriz, Dolmenen ibilal- 

dia eginen dute.

ALM ANDOZ  

I Apirilaren 26an.
Apirileko Feria ospatu- 

ko da Beola jatetxean. 

Arropa eta bertzelako 

produktu efa zerbitzu- 

en erakusketa eginen 

da.

GUARDIAKO

061 Tfnora. deitu behar da

I  Apirilaren 20tik 
26rat Etxalar, Sunbi- 

lla, Elizondo (Lezaun], 

Goizueta.

I  Apirilaren 27tik 
maiatzaren 3rat
Aranfza, Ituren, Elizon- 

do (Iturralde), Urdazu- 

bi, Leitza eta Goizueta. 

I  Maiatzaren 4tik 
lOerat Igantzi, Nar- 

barte, Elizondo (Le- 

Goizueta.zaun
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MERKATU n iK IA

ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. E rrentan em ateko
104. Errentan hartzeko 
10.5. E txe konpartituak
106. B ertze lakoak

107. Saldu
108. Erosi
109. E rrentan em ateko
110. Errentan hartzeko
111. B ertze lakoak
LURRAK / ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. E rrentan em ateko

zein erraza den 
zure anuntzioa Hegoaldetik deitzeko 

Iparraldetik 00-34-
hemen jartzea...

...eta gainera, zure berri zonako etxe guzietan izanen du te !!
Sail honetan partikular, profesional eta m erkatarien inform azio eta zerbitzuen berri em aten da. t t ip i - t t a p a k  ez du 
bere gain hartzen dohainik argitaratuak diren iragarkien ondorioz sortzen ahal diren operazioen erantzunkizunik.

115. Errentan hartzeko
116. Bertze lakoak

ZERBITZUAK
201. H arg in /lge ltse roak
202. P intoreak

203. E lektriz istak
204. Iturg inak
205. Zurg inak
206. Mendi lanak
207. G arra ioak
208. Bertze lakoak

301. E skariak
302. Eska in tzak

IRAKASKUNTZA
401. E skaintzak
402. Akadem iak
MOTORRA
501. S a lerosketak
502. Tailerrak
ANIMALIAK
601. Em ateko
602. S a lerosketak
603. K lin ikak
DENETARIK
701. G aldu /  aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertze lakoak
HARREMANAK

mmmm
101  SALDU_____________

LEITZA. Pisu bat salgai, 9 
miliotan. 948 510167. 
BERA. Pisua salgai. Bai- 
nugela eta sukaldea mo- 
bleztatua. Eguzkitsua. ■b’
948 630508.___________
BERA. Pisua salgai, Itzea
4.ean. Lau logela, 2 bai- 
nugela, egongela eta su- 
kalde ekipatua. Gela gu- 
ziak kanpoaldera begira. 
Lihoak “C limalit” . s  943 
630915.
kAAAAAAAAAAAAAA^

102 EROSI_____________

Bikote gazte batek etxe 
bat berritzeko edo errefor- 
matzeko erosiko luke Baz- 
tan, Ultzama edo Donez- 
tebe inguruan. s  907 099 
352.

1 0 4  ERRENTAN HARTU

LEITZA. Pisua errentan 
hartuko nuke Leitzan maia- 
tzetik aurrera. Amueblatua 
edo erdi amueblatua. ® 948 
580188 (eguerditan).

1 0 7  SALDU

LESAKA. 23 m^ko bajera 
s a lg a i,  B it t i r ia  37an .
3.000.000 Pta. 3  948 637 
938.

M f lT t x a n  dagoen 
komertzioa salgai 

BEiRAn.
56 m^ko denda eta 75m^ko 
gibelaldea. Guztiz ekipatua.
ROMANO DEKORAZIOr

Legia, 1 ©  948-631137/630941

gu.s929469 004edo929 
451 701 (Lesakan).

1 0 9  ERRENTAN EMAN

BERA. 100 m^ko bajera, 
San Esteban karrikan, 
errentan emanen nuke. 
Edozein denda edo bule- 
go jartzeko prest dagoena. 
® 948 630 449 (Eguerdi edo 
arratsetan).

1 1 2 s a l g a i____________

LEITZA. 8.100 m^ko belar- 
tsoroa salgai Galarretan 
(Erremontenea baserri al- 
dean). 2.000.0000 pta. ®
989.232912.___________
BERA. 28.000 m2ko lur ere- 
muasalgai.® 948630040.

3 0 1  ESKARIAK

Lan eginen nuke etxeak 
garbitzen Etxalarren ber- 
tan. s  948 635231.
Neska bat haurrak zain- 
tzen edo etxeko lanetan ari- 
tu ko  litz a te k e . 948 
631149._______________
Faszikuloak eta aldizka- 
riak enkuadernatzen ditu-

3 0 2  ESKAINTZAK

Uda partean lana egin nahi 
eta ‘Denbora Libreko Mo- 
nitore Titulua' duenak dei- 
tu 948 592322 telefonora. 
Hondarribian, etxeko la- 
nak egiteko eta haurrak 
zaintzeko, karneta duen 
neska edo andrea behar 
dut.g 943 635347 (Nerea). 
Etxalarko jatetxe batean 
lan egiteko sukaldaria be- 
har dugu, aste hondarre- 
tan eta besta egunetan. ^  
948 635235/948 635038. 
Emakume euskalduna, 
azkarra eta indartsua be- 
har dugu, 20-40 urte arte- 
koa, ezindua dagoen ama- 
txitaz arduratu eta zenbait 
etxeko lanetan aritzeko 
(egunean 4-5 orduz).  ̂948 
450845 (1 etatik 4,30etara).

•H*

5 0 1  MOTORRA

Nissan Terrano salgai, NA- 
AS matrikuladuna, 31.000 
km. ■s' 948 450 977 (Donez-
tebe)._________________
Volksvvagen Polo D sal- 
gai, 1989. urtekoa. ■̂ 948
630491._______________
Land Rover Santana 25D 
luzea salgai, 1991. urte- 
koa. 9 lagunentzako lekua.
^  948 630491._________
Peugeol 306 salgai, 16 bal-

bula, 2 litro, 95ekoa. Eki- 
pamendu guziarekin. ■̂ 948 
630766 (Jose M^).
Nissan Primera 2.0 DGX 
salgai, full-equiped. ■̂ 939
332558._______________
Citroen Xantia salgai, NA- 
AP 1.9, Turbodiesela, hai- 
ze egokituarekin. •s 948 
510558 (8etatik aitzinera). 
Honda NSR-125 salgai, 
SS-AGmatrikuladuna. Pre- 
zioaz hitzeginen dugu. ®
948 630589.___________
Peugeot 205 salgai, NA- 
A H .’gPAO 631379.
Opel Corsa GSI salgai, NA- 
9555-AF matrikuladuna, 
egoera onean. 948 634
106.__________________
FiatFiorino1.9D,1992koa, 
mixtoa eta 8 eserlekukoa 
salgai.  ̂948 630 491. 
Land-roverrak erosten di- 
tugu, berdin zaigu egoera. 
s  948 514037.

5 0 2  SALEROSKETAK

GANIX
T a i ie r r a k

Iturlandeta, 9 630669’ BERA 

I b il g a il u e n  m e k a m k a

E T A  E L E K T R IZ IT .A T E A  

FIAT Z e rb itzu a

BERABI tailerrak
©  948631445-BERA 

Bigarren eskuko kotxeak;

Nissan Trade 2.0 chasisa 
Nissan Primera 2d.LX, NA-AK 
Opel Corsa
Peugeot 309 GR - NA-T, polita

Bigarren eskuko kotxeak, 
furgonetak eta 4x4ak 

erosten ditugu.

©  948 450 354 • DONEZTEBE

M ENDAUR M OTOR
©  948 450333 • DONEZTEBE
Bigarren eskuko kotxeak;
Terrano 2.TD, Ford Fiesta 
XR2 eta 309D. 
Suzukiak:Vitara eta Samurai. 
FiatTipo, Fiat Uno,
Kadett 1.8 lau atekoa.

K ^ boañ  
5 > ^ tailerra

JCITROEN Banalzailea

AUTO BERRIEN 
ERAKUSKETA ETA SALMENTA

•s- 63  06 23  • B E R A

6 0 1  EMATEKO

Hiru katakume oparituko 
genituzke. ■s 948 637891.

6 0 2  SALEROSKETAK

Collie arrazako txakurku- 
meak salgai. ■s 948 387077 
(eguerdi-gauetan).
Boxer txakurkumeak sal- 
gai.'g948 630218.
Ahari mutur gorria salgai, 
urtekoa eta arraza onekoa.
g  948 510463._________
Larre-behiaksalgai. ■̂ 943 
160616 (eduerditan) edo 
943 885007.
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Ahari batsalgai,muturgo- 
rria, motza, lau urtekoa.
948 630 638.___________
Jatorrizko euskal artzai 
zakurkumeaksalgai.®948 
635121 (arratseko 8etatik
9etara)._______________
28 ardi-kupo salgai Goi- 
zuetan. s  948 514061. 
Bikatakume,siamesarra- 
zakoak, salgai. ■s 948 610 
733 (iluntzean 8etatik au-
rrera)._________________
9 hilabeteko setter arra sal- 
gai. Pedigree arrunt one- 
koa.g  948 514 068.
Hiru iarrebehi eta bi aha- 
ri salgai. ® 948 528185. 
Katakume pertsiarra ero- 
siko nuke. ^  948 450936.

603 KLINIKAK

ALBAITERITZA KLINIKA
Txertoak, analisiak, kirurgia, 
pentsuak eta osagarriak 
r 63I362 -L e g ia it3 -B E R A

poniarrasalgai,kirol.®948 
387077 (eguerdi-gauetan). 
Kirol-banku graduablea 
salgai, barra luzea etadis- 
koarekin. s  948  387077
(eguerdi-gauetan).______
Masai-ohatila salgai. ® 948 
387077 (eguerdi-gauetan). 
Luzernasalgai,fardo ttiki- 
tan. B 908 777 517 (Be-
ñardo).________________
Rezolako zentraleko ata-

te kirolaria”.

801 AGURRAK

rian zikinkeriak ez bota me- 
sedez. J.M.Z.__________
Elizondoko Kazkari: zo-
rionakapirilaren lOean 22 
urte bete dituelako. “Hiru-
kote kirolaria".__________
iruritako Txomini: zorio- 
nak apirilaren 2an 22 urte 
bete dituelako. “Hirukote ki-
rolaria"._______________
Arraiozko ion Gamiori: zo- 
rionak apirilak 21 ean 22 ur- 
te bete dituelako. “Hiruko-

Elizondoko Enkarnari: zo-
rionak apirilaren 16an 16 
urte bete dituelako. “Hiru-
kote kirolaria”.__________
Iruritako Peiori: zorionak 
apirilaren19an16urte be- 
te dituelako. “Hirukote ki-
rolaria”._______________
Elizondoko Marki: osoero- 
tuak galditu ginen zure aur- 
pegi eder hori ikustean. 
“Martxoak 28ko zure lagu-
nak”._________________
DoneztebekoAitziberEra- 
suni: zorionak apirilaren 
17an urteak bete dituela- 
ko. Oso ongi pasa, muxu 
haundi bat. Zure azukre 
koxkorra.______________
Legasako “ super-Za- 
rrantz: apirilaren 14an zu- 
re urtebetetze eguna dela 
eta zorlonak eta aunitz ur- 
tez. Ondo pasa eta segi 
orainbezainmajua.Ah!,a- 
tzendu gabe, ea gonbida- 
tzen gaituzun pote bateta- 
ra???.

Zigako Martin Barbere-
nari:ez gehiegi ikasi, “em- 
pollon”. Zukdakizunbaten
partetik._______________
Azpiikuetako Izaskun Dan- 
borienari:apirilaren7anur- 
teak betetzen dituelakoz, 
zorionak bere lagunen par- 
tetik. Segi horrela, arras
maja zara eta!__________
Narbarteko Garikoitz S.ri: 
hemen gaituzu, zure txan- 
pain botilaren esperoan. 
Zorionak Narbarteko Mikei 
Juanaberriari. Esperodu- 
gu gure artean urte asko 
igarotzea. Zure koadrila. 
Azpilkuetako Anaren par- 
teitik Erratzuko iban Du- 
furrenari: zurekin elkartzea
lortuko dut.____________
IruritakoM-JoseVicente- 
ren partetik I ruritako Miguel 
Joseri: Arras ona zaude. 
Lesakako Gorka S.ri zo- 
rionak. Oroitu naizela eta 
hurrengoan salutu. 
Leitzako 4 pitufari beraiek 
dakitenen partez agur bat.

Zorionak Joseba Larral- 
deri, 12 urte bete dituela- 
ko. Zure lagunen partetik. 
Erratzuko Iban Dufurre- 
naren partetik, Urdazubiko 
Maribiri: Arras ona zaude. 
Elbeteko Maria Muñozi: 
Zorionak eta muxu haundi 
bat, martxoaren 30ean 18 
urtebetedituelako. Eahel- 
du den urtean aurten be- 
zala ospatzen dugun. E.S. 
Etxalarko Amaiari: Beni- 
dorm-en ongi pasa duzula 
espero dut, baina mutilen 
bat ekarri al duzu? 
Lesakako A.Z.ri; zorionak 
apirilaren 25ean, zure ur- 
tebetetzean. Beti bezain ka- 
txondo segitu. Bi neska. R.
eta P._________________
Zubietako Karmeieri zo- 
rionak zure urtebetetze egu- 
nean(apirilak26).Egunon 
bat pasa eta segi orain ar- 
te bezain polita eta atsegi- 
na. Zurekin asko gogora- 
tzen den lagun baten par- 
tetik. Engraxi.

URTEBETETZEAK
701  GALDU/AURKITUAK

Haur bizikieta bat agertu 
da Berako Toki Ona insti- 
tutuko parkean.  ̂948 630
411 (goizez).___________
Beran urrezko kate eta do- 
mina bat galdu da. “Re- 
cuerdo del aitatxi” idatzita 
dauka.®948631374(Aitzi- 
ber).

Argazkiak ben-eskuratu nahi baditutue, bidali zuen helbidea eta selloa ere, edo naliiago baduzue pasatu gure biilegotik.

Marlano Os- 
tolaiz Zala> 
kain oiartzua* 
rrak urteak bete- 
ko ditu maiatza- 
ren 2an. Zorionak 
Gurutze eta 
Asierren partetik.

Gorka
Telletxea
Reyes
beratarrak 4 urte 
beteko ditu 
apirilaren 24an. 
Zorionak aita eta 
amaren partetik.

Joseba Eska> 
lada Lertxun-
di elizondarrak 8 
urte beteko ditu 
apirilaren 25ean. 
Zorionak eta mu- 
xu haundi bat Fa- 
miliaren partetik.

Zorionak Goizu- 
etako Pllar 
Colzueta Goi* 
zuetari maiatza- 
ren ISean urteak 
beteko dituelako. 
Senarra, seme- 
alabak etaYoni.

Zorionak Goizuetako Yoni 
Salaberria Zabalari apirilaren 
25ean urtea beteko duelako.eta bere 
izeba Aitziber Zabaiari 16 urte 
maiatzaren 20an beteko dituelako. 
Yoniren guraso eta Zabala Goizueta 
femiliaren partetik.

Merea Matxi< 
nena Lasaga
doneztebarrak 4 
urte beteko ditu 
apirilaren 25ean. 
Zorionak eta 
muxu bat ^milia- 
ren partetik.

Itxaso 
Fagoaga 
Etxartek 8 urte 
beteko ditu 
apirilaren 25ean. 
Zorionak 
familiaren 
partetik.

702 SALEROSKETAK

SAME Aster 60 traktorea 
eta belarra mozteko diskoa 
salgai. 948 450767. 
Labadora salgai. Merkea. 
s  948 450691 (Donezte-
be).__________________
Idaz-mahaia eta delinea- 
tzaile-mahaia salgai. 'S' 948 
387077 (eguerdi-gauetan). 
Petroleo-berogailua ja-

Juan Evange* 
lista Elizago*
len etxalartarrak 
apirilaren 23an 
urteak egin ditu. 
ZorionakAsier, 
Nagore, O ier eta 
Aritzen partetik.

Olaia Salinas 
Indakoetxea
lesakarrak 4 urte 
bete ditu apiriia- 
ren 2lean. Zorio- 
nak guraso eta 
Igone ahizparen 
partetik.

Joseba Irazo*
ki etxalartarrak 
maiatzaren lean 
eginen du urtea. 
Zorionak eta 
muxu haundi bat 
amatxi eta fami- 
liaren partetik.

Zorionak Goizu- 
etako Yoni Sa> 
laberria Zaba*
la ri. apirilaren 
25ean urtea be- 
teko duelako. Gu- 
rasoak eta 
Ariztiko femilia.

Olaia Loiar-
teri zorionak be-
re bigarren urte-
betetzean,
atautxi.amatxi,
osaba, izebak eta
lehengusuaren
partetik.

Zubietako
Izaskuneri
zorionak zure 
urtebetetzean. la 
asmatzen duzun 
zutaz oroitu 
dena, kafe bat zor 
didazu.

Alex Abuin 
Yepez lesaka- 
rrak maiatzaren 
I ean 6 urte bete- 
ko ditu. Zorionak 
trikitilari!! Anai 
eta lehengusuen 
partetik.

Zorionak Goizu- 
etako Larraitz 
Salaberria 
Etxeberriari,
maiatzaren 6an 
lau urte beteko 
dituelako. Zabala- 
Goizueta familia.
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URTEBETETZEAK Sail hau debaldekoa da.
Norbait zoriondu nahi baldin baduzu, bidali 

bere argazkia eta datuak
Arga;l<wl( berrtslcuratu nolii baditujue, biclali ?uen helbidea eta seOoo ere, edo nahiago badujue fasatu gure bulegotik. helbide honetara

ttipi-ttapa
Urtebetetzeak Saiierako 
Herriko Etxeko Plaza, I 
31780 BERA

Amaia Zapiain 
Loiarte berata- 
rrak apirilaren 
23an urte aunicz 
beteko ditu.Aupa 
pelukera,gutti falca 
zaizu eca, Lagunen 
partetik.

Ana Telletxea
legasarrak 
apirilaren I8an 
beteko ditu 
urteakAunitz 
urtez bere bihotz 
erdiaren partetik.

Aritz Ibarra 
Dagerre
beratarrak urtea 
beteko du 
apirilaren 24an. 
ZorionakAsier, 
Nagore eta 
Oierren partecik,

Jufen
Etxebeste
doneztebarrak 16 
urte beteko ditu 
apirilaren 28an. 
Zorionak bere 
familiaren parteiik.

Xabier Aizpu* 
ru Jorajuria
irundarrak 2 urte 
beteko ditu 
apirilaren 27an. 
Zorionak eta 
muxu bat zure 
familiaren partetik.

Patxi Gortari
zigatarrak 
apirilaren 9an bete 
ditu urteak. 
Zorionak emaztea 
eta seme-alaben 
partetik.

Miren
Garmendla
MigeHorena
amaiurtarrak 8 
urte bete ditu 
apirilaren 6an. 
Zorionak bere 
femiliaren partetik.

Imanol
Ibarrola
Santesteban
ek 7 urte beteko 
ditu apirilaren 
24an. Zorionak 
guraso eta Xabier 
anaiaren partetik.

Miren
Martikorena
doneztebarrak 18 
urte beteko ditu 
apirilaren 24an. 
Zorionak zure 
lehengusinen 
partetik. Muxu bat

Asier Apeze* 
txea Iparragi*
rre aranztarrak 
apirilaren I3an 
bete ditu 18 urte, 
Zorionak guraso 
eta anaiaren 
partetik.

. “ i V- V“

1  ^ V-

Jon Mazizior 
Mitxelena
aranztarrak 2 urte 
bete ditu apirilaren 
7an. Zorionak bere 
lehengusu eta 
amacxiren partetik. 
Ongi pasa.

Itzlar
Mitxelena
Gamio
aranztarrak 7 urte 
bete ditu apirilaren 
16an. Zorionak 
aita,ama eta 
Leireren partetik.

Inaki Zarranz
legasarrak 

apirilaren I4an 

urteak beteko 

ditu. Ongi pasa eta 

urte askoL Zuk  

dakizkizun neska 

batzuren partcL

Izaskun
Iguzkiaglrrek
urteak bete ditu 
apirilaren 2an. 
Zorionak lagunen 
partetik. Muxu.

Itsaso
Irigoienek
urteak bete ditu 
apirilaren 3an. 
Zorionak lagunen 
partetik. Muxu.

Mila
fguzkiagirrek
urteak bete ditu 
martxoaren 28an. 
Zorionak lagunen 
partetik. Muxu,

Urrozko Andoni 
Zozalak 3 urte 
bete ditu martxoa- 
ren 27an. Zorionak 
familiaren panetik, 
eta muxu haundi 
bat aita eta amaren 
partetik.

Igor Arregi 
Azplrozek api- 
rilaren 24an bete- 
ko ditu 10 urce. 
Zorionak eta mu- 
xu bat ecxekoen, 
eta bereziki arre- 
baren panetik.

Beintzako Ixiarri 
zorionak, bere 19. 
uneurrenean 
(martxoak 28). 
Ezkurrako femilia- 
ren panetik, batez 
ere Pakiren par- 
tetik. Muxu bat

Ezkurrako Igor 
Mindegiari
zorionak apirilaren 
17an 15 une bete 
dituelako. Bere 
amona,guraso eta 
anai-arreben 
partetik.

Ezkurrako
Pakita
Mindegiari
zorionak apiriiaren 
20an 18 une bete 
dituelako. Etxeko 
familiaren panetik.

Zorionak Beintza- 
ko Amaia Min*
degiaribere 15. 

unebetetzean (api- 
rilaren 10) Ezku* 
rrako femilia, bere- 
ziki zure lehengu- 
sinaren aldetik.

Aintzane eta Mikel Goienetxe
beratarrek 14 eta 8 urte bete dituzte 
maiaczaren 7 eta apirilaren 3an.
Zorionak etxekoen panetik.

Eneko
Mauleon
irundarrak 13 urte 
beteko ditu 
maiaczaren 3an. 
Zorionak gurasoen 
eta arrebaren

niaroa eta Lierni Tolosa 
Burlada beratarrek 2 urte beteko 
dituzte apiriiaren 22an.Zorionak eta 
muxu haundi bat ama, aita eta Gorkaren 
partetik.

Iratxe Amigo-
renari zorionak, 
apirilaren I6an 2 
urte bete dituela- 
ko. Zorionak fami- 
liaren.eta bereziki 
Arantxaren 
partetik.

Zorionak 
Narbarteko 
Garikoitz S.ri,
martxoaren 26an 
urteak bete 
dituzulako. Zure 
koadrilaren 
partetik.

Zorionak Narbar- 
leko Mikel 
Juanaberriari,
apirilaren 5ean 
urteak bete 
dituzulako.Zure 
koadrilaren 
partetik.

Zigako Itsaso 
Otondori zorio- 
nak apirilaren 24an 
12 urte beteko 
diiuelako. Matte B., 
Ana O..Ainhoa M., 
Virginia 0 . eca 
Arantxa G.

Berako Eneritz eta Izaskun 
Rekartek sei eo  urte bat bete dute 
apirilaren 8an eta l6an.Zorionak 
familiaren partetik.

Begoña eta Maitetxu Merino 
Arretxea iesakarrek urtea eta 4 urte 
beteko dituzte maiatzaren 8 eta lOean. 
Zorionak Lesakako bi neska polit hauei 
familiaren panetik.

Endika Jaure-
gi hondarribita- 
rrak 11 urte egin 
ditu apirilaren 
! 8an. Zorionak 
Urko Sarasola eta 
bere Elizondoko 
famiilaren partetik.

r*

Julen Aginaga 
Amoros aranz- 
tarrak unea bete- 
ko du apiriiaren 
27an. Zorionak 
Arantzako osaba, 
izeba eta lehengu- 
sinen partetik.

Arantxa Pe- 
rurena Esku* 
dero goizueta- 
rrak 27 urte bete 
ditu apiriiaren I In. 
Zorionak ahizpen 
panetik eta ondo 
pasa eguna.

Isabel Lukan*
bio aranztarrak 
apirilaren I in 
urteak bete ditu. 
Zorionak senarra 
eta Sara alabaren 
partetik. Muxu 
haundi baL

Jokin
Arretxea
narbanearrak 5 
urte bete diiu 
apirilaren 16. 
Zorionak bere 
^miliaren 
panetik,

Julio eta Daniel Lukanbio
aranztarrak apirilaren !2an 13 urte 
beceko duce. Zorionak beren 
femiliaren panetik, berexiki beren 
amatxien panetik.

Uxoa Garmen* 
dia Etxebeste
apirilaren 25ean 
beteko ditu urte- 
ak. Zorionak 
guraso, anai eta 
amatxiren parte- 
tik. Muxu bat

Letizia Sarra*
teak 14 une be- 
te ditu apirilaren 
l9an.Ahizpa eta 
gurasoen partetik 
muxu haundi bat. 
Kasu txanpaina- 
rekin.

Agurne Mari* 
txalar Saiabe*
rrl igantziarrak 8 
u ne beteko ditu 
apirilaren 29an. 
Zorionak Sara, 
atta eta amaren 
partetik.

Haritz
Barandarain
aresoarrak urtea 
bete apirilaren 
15ean. Zorionak 
femiliaren 
panetik,

Itsaso l^pia 
Alzuguren
lesakarrak 9 une  
beteko ditu 
uztailaren Sean. 
Zorionak 
familiaren 
partetik.

Begoña T^pia 
Alzuguren
lesakarrak 5 urte  
beteko ditu 
apirilaren 24an. 
Zorionak 
familiaren 
panetik.

Eneko T^lle* 
txea Iraola
iganaiarrak 5 
une beceko ditu 
apirilaren 24an. 
Zorionak aita, 
ama eta Unairen 
panetik.

Zuriñe Ost»* 
laiz Cabrera
oiarnuarrak 13 
une beteko ditu 
maianaren 2an. 
Zorionak! Izeba, 
osaba,Gurutze 
eta Asier,
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gehiago ere 
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Informazio gehiago
/7\ illci ;

AISIALDI AKTIBIDAOEAK
6KZ...........................Bertiz ..................................

AUTO TAIXERRAK
MENOAUR MOTOR . . . .  Doneztebe........................%10 Kubiertetan
SANPIARAGON............Doneztebe......................... %10 Kubiertetan
PEDRO GARMENDIA . . .  Elizondo ...................... %20 Olio aldatzeak
DATUCELAY.................Elizondo. .  .%10 Bateria + amartiguadoreak
SANSIÑENA.................Elizondo . .%15 Olio aidatzeak %20 Frenoak
LACOSTA................... Iru rita ................................... %100 Pre-ITV
ZALAIN MOTOR............ B era ............................... %5 Errekanbiotan

AUTO-ESKOLAK
SEMPER......................Bera ..................................%10 Matrikulan

ARGAZKI DENDAK
GOIKO........................ Bera . .%10 Errebelatze eta arg. materialak
AYLA........................ B e ra ......................%10 makinetan izan ezik
MENA........................ Doneztebe/Elizondo................................%10
ZALDUA......................Doneztebe/Sizondo................................%10

ARROPA DENDAK
EDDRNE......................Bera.............. %10 (5.000 Patatik. aurrera)
SAiOA........................ Doneztebe............................................ %10
J.J. PICABEA............ Doneztebe . .%10 Galtza marka batznetau ez
TXIRRISTA.................Doneztebe............................................%10
KAMAMILA.................Doneztebe............................................ %10
PIGABEA B0UTIQUE. . .  Ooneztebe.......................................... %10
IPINGI.........................Elizondo ...............................................%10
COCOS......................Elizondo ...............................................%10
KAnALINGORRI..........Elizondo ...............................................%10
FANTXIKE....................Elizondo . . .  .%10 (5.000 Patatik. aurrera)
OSINA.........................Lesaka................................................. %10

ELEKTROCAILU DENDAK
MARIXUS....................Lesaka .%5 Elektrogailuetan %15 Antenetan
ALTZURI...................... Lesaka .%5 Elektrogailuetan %20 Mat. elek.

ESTEnKA ZENTRUAK
AMAIA.........................Doneztebe . .%5 Kosmetikan %10 Oparietan
BEATRIZ....................Eiizondo . . .  .%10 (5.000 Patatik. aurrera)
MARIAN...................... Lesaka.................................................%10

KIROL DENDAK
IPARLA KIRflUK . . . .  Elizondo................................................%B
ZEUKIROUK.............Bera................................................... %10
AGARA KIROUK..........B era ........................%10 Kirol Artikulnetan
M  ̂ LUZ SPORT.......... Bera . .%10 Arropetan. Kirol artikuluak ez.

LENTZERIAK
M° CRUZ....................Dooeztebe . .  .%10 (5.000 Ptatik. aurrera)
MAITE........................ Bzondo --------%10 (5.000 Ptatik. aurrera)
DENE.........................Lesaka . .  .%5 Kortseteriao %10 Lentzerian

UBURUDENDAK
NAFARPRESS...............Elizondo . .  .%10 Liburn eta ikas-materialak
LEGARRA....................Lesaka .%10 Lib. + ikas-mater. (1.000 Pta.)

MOBLEDENDAK
AHAIORALTZARIAK...Ooneztebe .......................................... %6
LEIZA........................ Elizondo ...................%10 Sukalde mobletan

OPTTKAK
flSTARGI.................... Bera...................................................%10

PENTSUAK
MENDAUR....................Doneztebe ............%5 zakurrena, katuena...

ZAPATADENDAK
ALDIROZAS............... Bera................................................... %10
GONl........................ Oizondo...........%10 (2.000 PtaUk. aurrera)
B. ALMANDOZ............ Eiizoodo...........%10 (3.000 Ptatik. aurrera)
NEREA.........................Ooneztebe............................................%10
OSTIZ.........................Doneztebe............................................%10

ZURCINAK
ZIMELDI......................Etxalar........................ %10 Elektrogailuetan


