
ttipi-ttapa
1990eko Maiatzak 24 38. zenbakia dohain banatzen da



PUBLIZITATEA

Bortzirietako Euskoro Mankomunitoteo
Efakusketo

EUSKARAREN EGOERA BORTZIRIETAN
Estudio Sozioiinguistikooren io b u rp e n o

B E R A Kultur Egunen barnean, ekainaren 3tik 9ra bitartean, 
Gure Txokoa Eikartean

IG A N T Z I Ekainaren 10tik 16ra bitartean, 
Biitoki Elkartean

A R A N T Z A Ekainaren, 17tik 23a bitartean, 
Herriko Etxeko Arkupean

E T X A L A R
Kuitur Egunen barnean, ekainaren 24tik 30era 
bitartean, Herriko Plazan

L E S A K A
Kultur Astearen barnean, uztailaren le tik  6ra 
bitartean, Herriko Etxean
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ATARIA

NON-ZER
4. Beharrezko telefonoak.

5. Agenda.

6. Irakurleak mintzo.

7. Hontaz eta hartaz.

9/21. Herriz-herri; Bortziriak, 
Malerreka, Sunbilla, 
Baztan, Zugarramurdi, 
Leitza, Sara,,
Goizueta.

22. Erreportaia.R.HARRiBiLAGA 

24. Elkarrizketa. M. Ilarregi 

26. Kirolak. M attari - Roman

28. Osasuna. Pello Astiz.

29. Aro berriaren atarian 

F.. Altzuguren

30. Merkatu Ttikia.

31. Denborapasa.ENBiDo

Duela hamar urte, ASPACE era- 
kundearen babespean. Beran 
"Uxane Ikastegia" zabaldu zen. 
Bere zeregina, Bortzirietan dauden 
pertsona gutxituak zuzpertzea eta 
gizartean nonnal integratzeada. Lan 
bikaina eaiten ari dena. 22. or.

Sendabelarrck eskeintzen dituzten 
ahalmenak eta nola erabili bchar 
diren nahi den gaixotasuna 
sendatzeko, ez da gauza bcrria Kari 
Agirrerenl/al. Halaxcdioegin zaion 
clkarri/kclan... 28. or.

' Aizkolariizarakozaletasunaman- 
tentzeko. aizkolari onak heliar 
clitti^ii" dio Gabriel Saralegik; be- 
rriki Nafarroako Kirol Federazioa- 
ren zuzendari aukeratu duten Lei- 
tzar honek. 24. or.

Lehen aldiz, Baztan-Bidasoako 
Herri Kirol Txapelketa antolatuko 
da. Inskripzioak eta informazioaz 
jakiteko, 63 70 03 Telefonora deitu 
eta Mattari Altzuartez galdegin. 
27. or.

ttipi-ttapa
HAMABOSTEKARIA

Argitaratzailea:
ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza, 1 
31780 BERA. Tfnoa; 63 11 88 
Laguntzaileak:
Bortzirietako Euskara Mankomu- 
nitatea
Nafarroako Gobernua

Erredakzio arduraduna: Josemanuel Irigoien Publizitate arduraduna:
Miren Karmele Tolosa Erredakzio taldea: Juainas Paul Arzak, Patxi Larre- 
txea, Pello Astlz Ale honetan parte hartu dute: Roman Harribllaga, Oskar 
Txoperena, P. Apezetxea, Isabel, Jon Larretxea, Txema Aldabe, Iban Isasi, 
Juainas, Koro Etxeberria, Koro Irazoki, Mañone, Leitzako Ikastari Euskalte- 
gia, Olain Elkartea, Mikel llarregi, Mattari, Mikel Ibarrola, Pello Astiz, F. Al- 
tzuguren, Nafarroako OMT eta Enbidok

Inprimategia: Jomisa (Irun)
Tirada: 2.700 ale 
Lege-Gordailua: NA-1324/85
ttip i-ttap a  aldizkariak ez du halabeharrez, bere gain hartzen, aldizkarian 
adierazitako erranen eta eritzien erantzunkizunik.
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ATARIA

BE H A R R EZK O
TELEEO N O A K

SOS Nafarroa........ .................... 088
OSASUN ZENTRUAK
Elizondo.................. 45'>367/580235
Doneztebe............... ..............594300
Le.saka..................... .6374'>8/637336
Leitza...................... ^IO^^S/^IO^^^
KONTSULTAK
Arizkun................... ..............587039
Gartzain.................. ..............580451
Oronotz-Muaaire.... ..............59'>0'>4
Ituren ...................... ..............594183
Sunbilla................... ..............594283
Goizueta ................. ..............514067
Igantzi..................... ..............637755
Arantza................... ..............634131
Bera......................... 630929/630036
Etxalar..................... ............. 635105
Urdazubi.................. .............. 599130
ANBULATORIOAK
Irun......................... .630264/621106
OSPH AUEAK
Irunito ospitalea...... ..............614444
Nal'arroako ospitalea .............251500
SSko urgentzi zerbitzua......... '’46750
Virgen del Camino
erresidentzia.......... .............. 262700
Gurutze Gorria........ ..............226404
ANBUUANTZIAK
Oitz......................... .594242/594342
DYA
Lesaka(larrialdiak)... .....(943)4646'>2
Elizondo (larrialdiak) ..............I7I7I7
EUNERARIA
Lesaka..................... ..............637404
SUHILTZAILEAK
Oronotz-Mugaire.... ..............592044
GARRAIOAK
Bidasotarra............. ..............630279
Baztanesa................ ..............580129
Leizaran.................. ..............515018
HIRUGARREN ADIN ARENDAKO
ZENTRUAK:
Elizondo................. ..............580730
Lesaka..................... ..............637154
Bera........................ ..............630104
ABERIAK:
Iberduero................ ..594335/594336
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FRSTIVAl. INTERNATIONAL DU rilA I
D l’ 10 Al’ 21 MAl

Cannes 90
Munduko zinema festibal ospetsu eta hoberena amaitua izanen da ale 

hau eskuratuko duzun orduko.
Bizi diren zinema zuzendari hoberenetako batzuk aurkezten dituzte beu- 

rek egindako azken filmak; horrela, festibal honen kategoria bertze urtetan 
baino gehiago handituz. Programa Ofizialean Kurosavvaren Dreams, 
VVajdaren Korczak, Ken Loacheren Hidden Agenda, Taviani anaien Lesoleil 
meme la nuit, Felliniren La voce della luna, Gaviriaren Rodrigo D. no futuro 
(hau errebelazioa izan daiteke), eta bertze zenbait dira programa ofiziala 
osatzen dutenak.

Bertze sekzio interresgarriak ere badaude: Ouinzaine des realisateurs, 
hau da; zuzendari eta gidoilari berriak ezagutarazteko sekzioa. Aurreko 
urtetan sekzio honi esker ezagutu genituen: Mira Blair-en —aurten bera 
juradoan— Salaam Bombay, Indiakoa; Neil Jordan-en Monna Llsa, Britania 
Haundikoa; Idrisa Quedraogo-ren Yaaba, Burkinakoa ...

Aurten ekialdeko zinemaglntza izanen dugu sekzio honetan jabe ziur 
aski, nahiz eta; Irlanda, Egipto, Bretaina Haundia, USA, Suiza eta Españak 
ere, bere filmak aurkeztu.

Un certaln regard dugu festibal honen hirugarren sekzioa, hau da, bert- 
ze ikuspuntu batetik sarituak izanen diren filmak. Hemen ere 22 filma 
aurkeztu dira munduko bertze hainbertze erresumetatik..

Semaine de la Crltlgue eta Prespectlves, garrantzi gutxiagoko sekzioak 
dira, hauetatik kanpo; filme erosle, saltzaile eta banatzaile ugari joaten da 
Cannes-era mundu guzitik; zinemagintzaren merkaturik haundiena bihur- 
tzen delako Cannes maiatzaren tOetik 21era.
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AGENDA

25 ORTZIRALA

—Leitzan, goizeko lletan 
"Abenturak eta kalenturak" filma; 
arratsaldeko 5etan, txokolatada; 
5.30etan Ajedreza plazan; 7etan, 
hitzaldia: Astronomia; eta
I0,30etan, Jazz-a plazan.

—Lesakan, Diapositiba Proiek- 
zioa "Mendiaren bidez beste kultu- 
rak ezagutzen", gaueko lOetan.

26 LARUNBATA

—Leitzan, goizeko lOetaniime 
eta gazteentzat, Esku-lan tailerrak; 
arratsaldeko4,30etan, Herriko Ikas- 
leen antzerki saioak.

—Igantzin, gaueko 9,30etan, 
"Siankope Brothers Jazz Band" 
taldearen aktuazioa.

—Fllizondon, Bulgariako Ballet 
Nazionalaren ekitaldia frontoian 
arratsaldeko 8etan.

—Lesakan, mendi ateraldia 
Domiko eta Ikatz-Zulo garbitzera 
goizeko 8,30etan.

Eguerdiko 2,30etan, bazkariaeta 
trikitixa Arranon. Argazki lehiake- 
taren sari banaketa.

27 IGANDEA

—Leitzan,
Erakusketa.

X. Eskulansintza

30 ASTEAZKENA

—Elizondon, arratsaldeko 
8etan, Literatur Mintzaldiak Baz- 
tango Udalak antolaturik Arizku- 
nenean; Hizlaria: Joxe Mari Iturral- 
de.

1 ORTZIRALA
—Lesakan, Euskara Batzor- 

deareii bilera anaisaldeko 5etan 
Herriko etxean.

—Elizondon, rock kontzertua 
Eortenea ostatuan. (Kanka)?

2 LARUNBATA

—Goizuetan, Anje Dualderen 
kantandia, frontoian.

—Beran, Eztegara frontoian, 
rock Jaialdia. M-ak, Kanka eta Pi- 
kutara taldeekin.

3 IGANDEA

—Beran, Larun Mendi Taldea- 
ren ateraldia: Arlas - Kakueta 
(Zuberoa).

—Beran, Labiaga Ikastolan 
bertso emanaldia. Gure Txokoan. 
Azterketa Soziolinguistikoaren 
erakusketa ibiltaria.

—Etxalarren, arratsaldeko 
6etan, Eskola zaharretan, "Ama 
besira zazu" antzcrkia.

GOARDIAKO BOTIKAK

—Maiatzaren 26-27an, Le-
saka, Sunbillaeta E. Iturralde (Eli- 
zondo).

—Maiatzaren 2-3an. Arant- 
za, Doneztebe eta E. Lezaun (Eli- 
zondo).

TXAPELKETAK

—Baztan Bidasoako Herri 
Kirol Txapelketan parte hartzeko 
epea, ekainaren 8an bukatzen da. 
Parte hartu nahi dutenek, dei deza- 
tela Baztan, Malerreka, Leitzaran 
edo Bortzirietako Kirol Zerbitzue- 
tara.

E  T ̂  11 Bideoak 
E  II A  E  l A  IK / H  11 Antena kolektiboak eta

banakakoak
ELEKTROGAILUAK konponketa tailerra

BIDEO KLUBA
Eztegara, 4 Tfnoa: 63 05 70 BERA

r  ̂  M U S IK A D E N D A
San Esteban 37

^ ^ jU lC C /  T fnoa;63I0  59
BERA

OPARIAK
.1

. Legarrea 9, Tfhoa: 637030 LESAKA

M A LD A E R R E K A  S.A. 
« L a s u i z a »

Bittiria kalea -Tfnoa: 637404- LESAKA
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iRAKURLEAK MINTZO

E rdaldunei
errespetoa

Mila aldiz entzun dut liori; eta 
euskaldunoi noiz gordcko digute 
errespeto hori?

Lcsakako biztanlegoaren % 75a 
euskalduna da baina hori dirudienez 
ez da inon kontutan hartzen. z.eren 
eta kartelak egiterakoan eta denak 
ongi ulcrtz.en dugulako erdara hu- 
tsean egitcn bait dira. Hau da hain 
zuzen berriki Lcsakan gertatu den 
kasoa. ermita ondoan dagoen iturria- 
ri honelako kartelatxoa jarri diotela- 
rik: "sin i;arantia sanitaria".

Hasteko oso gusto txarrekoa iru- 
ditz.en zait iturri polit honi erdi-er-

dian kartela paratz.ea. bazter batetan 
Jar daiteke.

Baina harira Joanez. zertarako 
daude euskara mankonuinitateak. 
batzordeak e.a. gero edozeinek nahi 
duen moduan eta deus ere kontutan 
hartu gabe egiten baldin baditu gau- 
zak?

Guttienez eta Vc 75 horri errespe- 
toa gordetz.eagatik kartelaren 75a 
euskaraz beharko luke iz.an.

Edo bertz.ela bertz.e gauza bat uler 
daiteke hortik. euskaldunentzat ur 
honek garantia guztiak betetzen di- 
tuela alegia.

Gutun honekin proposatu nahi 
nuke. berriz ez gertatzearren. herriari 
zuzenduta dauden kartelak —eta arc

gehiago leku ol'izialetatik etortzen 
badira— egin baino lehen. daudcn 
bideak erabiltzea. euskara koordina- 
tzailea. batz.ordeak. mankomunita- 
tea... hauek behar diren erizpideak 
markatu eta horren arabera egin.

F. ALTZUGARAI

Kaixo guztioi:
Hemcn gaude Torremolinosen. 

kriston beroa egiten du eta erreak 
gaude. Gauero kriston mozkorra bil- 
tzen dugu. Hemen gauetan andaluz 
baino euskaldun gehiago biltzen gara 
Andaluz.ek ez dakite guk bez.ain ongi 
besta egiten. Diskoteka zikin batz.u- 
rekin aski dute.

Baguzi eguzki harlzera. Agtir
Jaione, Maite. Arantxa, Ana, Maria 

Jose. Kristina

Sail lionetan ai>ertzeko hiclali 
nalii ditnznen i>ntnnak, makinaz 
idatzitako 30 lerro haino ̂ ehiago 
ezin dezakete izan. Kartak, izen- 
deitnraz eta karneta zenhakiaz 
izenpetnak hidaliko dira. Dena 
den znen datn horiek ai>ertzerik 
ez hadnzne nahi, ezizen edo izen- 
goitiz argitaratnko gennke.

Boztan, Bidosoa eta Male- 
rrekako etxe, baserri, pisu, 

bajera, eraikitzeko lurrak 
eta eremua duten borden 

berri ematen da

Jose Antonio Elizondo 
EZKALO

tfnoa: (948) 59 40 54 Intzakardi, 8 
DONEZTEBE
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HONTAZ ETA HARTAZ

Irakasle kontratatu eta 
interinoen problematika
Nafarroako Gobernua- 

rcn behin behineko kon- 
tralatu eta MECeko OHO- 
ko irakaslc interinoon ko- 
lektiboak jakinarazten du:

N a i'a rroak o G oben i uak 
hezkuntza konpetentziak 
laister bere gain hartuko 
dituela eta egiten ari diren 
negoziaketetan, argitasun 
falta izLigarria nabaritzen 
dugula. I lori ek kezka haun- 
dia sortzen digularik.

Negoziaketa prozesu 
honetan. Vicente Ripa eta 
Guillerino Herrero Jaunak 
jotzen ditugula arduradun

nagusitzat gure kolektiboa- 
ri dagokionean, beraz gure 
etorkizunari buruzkoegoe- 
raren azalpen zchatzak eta 
argiak eskatzen dizkiegu. 
Baita ere, gurc kolcktibo- 
ko ordezkariek prozesu 
honetan partaide zuzenak 
izan daitezen eta iharduera 
guztien berri izan dezaten
eskatzen dugu.

Konponbiderik ikusten 
ez dugun bitartean, gure 
mobilizazioekin Jarraituko 
dugu.

Ana Erasun Ariztegi 
K O L E K T IB O A re n  a rd u ra d u n a

Euskararen egoera 
Bortzirietan

Bortzirietako euskara- 
ren egoeraren ben i eina- 
nen diguten panelen era- 
kusketa eta Siadecok 
egindako azterketa sozio- 
linguistikoaren laburpc- 
naren erakusketa. ekai- 
nean zehar eginen da 
Bortzirietako herri ezber- 
dinetan, herri bakoitzean 
asteburu bat.

Komeni da agian. era- 
kusketa honen edukia 
zertxobait zehaztea.

Erakusketaren oinarri 
eta funtsa Siadecok egi- 
niko azterketa soziolin- 
guistikoaren datuak iza- 
nen dira; gehigarri gisa 
lanaren laburpena' —libu- 
ruxka—.

Datu hauekin batera 
Bortzirietan euskararen 
alde egin diren zenbait

gauza bilduko dira: Eus- 
kara Batzordea, Ikastola- 
eskola, Euskaltegia, tti- 
pi-ttapa ... eta abarrek 
ekarritako materiala era- 
biliko da horretarako.

Ondoren Euskalerriko 
bertze zenbait herrietan 
euskara normalizatu na- 
hien egin diren zenbait 
ekintzen materiala azal- 
duko da.

Azkenik erakusketa 
osatzeko olcrki eta argaz- 
kiak erabiliko dira.

Erakusketa herritarrak 
montatua izan da eta he- 
rritarrontzat batez ere.

Jendea animatzea 
bertzerik ez zaigu falta.

JON GORROTXATEGI 
Bortzirietako Euskara 

Zerbitzuko Arduraduna

106 haurrek hartu dute parte Lesakako Beti 
Gazte-k antolaturiko "Ezagut dezagun Lesaka” 
lehiaketan. Sarituak, A mailan Roberto Villadan- 
gos. B mailan Ibai Mitxelena, D mailan, Javier 
Yanci eta sari berezia Ibai Mitxelenarentzat.

Tfnoa: 63 11 38 
Pilota Leku ondoan BERA

Petrinea Tfnoa.: 592245 
ORONOTZ-MUGAIRE

MENDIALDE Jatetxea
Etxeko gasnak saltzen ditugu

Dantxarinearako bidean, 66. kilometroan

AMAIUR Tfnoa: 58 70 00

TEANgPOETlEg DIEL IBIIDASOA
DELEGAZIOAK:

joCoLo

B U L E G O  N A G U S IA
Jittiria 32 - Tfnoa: 63 78 75.

B A R C E L O N A  
M A D R ID  - C o s la d a  
V A L E N C IA  
S E V IL L A  
Z A R A G O Z A
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PUBLIZITATEA

m N

} ALTZARIAK
z u r g i n d e g i a

✓  Sukalde, logela, jangela eta egongelarako 
mobleak

✓  Koltxoiak

121 errepide nozionala, 54. km 
IRURITA - BAZTAN

Lantegientzat, 

katalogo bitarteko 

salmenta modu berria

Calxados BEIH FLOB
Pdseo Eitesdre, 19- BEPA OE BIDASOA

B A T Z O K I
JATETXEA
OSTATUA

Tfnoa.: 63 79 31 
Lesaka

FO NDA
SATURETXEA

Tfnoa.: 63 70 27 
LESAKA

î 5v a l p a d a n a
TRAKTORE ARTIKULATUAK ETA TRINKOAK 

20 HPtik 80HP BITARTEKOAK

NAFARROA OSORAKO BANATZAILEAK 
GUILLERMO TXOPERENA eta LUIS GOÑI GARISOAIN

IGANTZI - Tfnoa (948) 63 79 95
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HERRIZ HERRI

B E R A

Futbol zelai berria eta tenis pistaren 
egitasmoen gauzabide lanak hastear

Piszinaren gainekoaldean joanen da tenis pista

ROMAN HARRIBILAGA
Bertzc zeiibail arlolan bezala eta 

azpiegitura hobetu asmoz Udalak 
egindako plangintzaren arabera, 
kirol instalakuntzei dagokienez ere 
polikiroldegiaz gain futbol zelai be- 
rria eta tenis pistaren egitasmoen 
gauzabide lanak hastear aurkitzen 
dira.

Oraingo Toki Ona futbol zelaian 
polikiroldegiaren pabilioia eraikiko 
denez gero, berriaren kokapena Al- 
tzate auzoko hegoaldean, Matzada 
alderditik hurbil, izanen da. Bestal- 
de, Toki Ona alderdian dagoen ige- 
rilekuaren aldagelen gaineko oru- 
bean joanen da tenis pistaren koka- 
pena.
Ezaugarri garrantzitsuenak

Idatziriko egitasmoan oinarrituz, 
100 X 60m neurriko futbol zelaia 
eginen da, sei kaleko atletismo pis- 
ta, mailak, eta aldagelak eta zerbi- 
tzuak, eta ostatu eta biltegirako erai- 
kinak ondoan. Zelaia. 30zmko lodie- 
ra duen legar geruza, 20zmko landa-

re lur eta ihintzaldiz urezta daitekeen 
belarrezko ereintzaz egina izanen da. 
Bere inguruan joanen den atletismo 
pista berriz, "denahat" azpionarri 
atxekidura geruza, asfalto samalda 
(aglomeratua) eta gaineztadura sin- 
tetiko leunketaz prestatuko da. Bai- 
ta ere. 1.400 eserleku inguru eduki- 
ko dituzten mailak ormigoiez izanen 
direlarik aurreginak.

Eserleku mailen azpiko aldagela 
eraikinak edukiko ditu, gainera, zer- 
bitzuak, erizaindegia. biltegi ttikia 
eta noizik behinkako erabiliko den 
txarteldegia; sarbidea kale mailen 
kokatuko da eta futbol zelaia eta 
atletismo pistaren artean, lanken 
aurrean, instalakuntzetarako irtenbi- 
dea. Mailen bi aldeetara, zelaiaren 
erpinetan, biltegi eta jendearentzako 
zerbitzuetarako eraikinak jarriko 
dira; azken hau ostatu ttiki batekin. 
Futbol zelaia eta atletismo pista etor- 
kizunean argitu ahal izateko ezar- 
kuntza elektrikorako bideraketa ere 
bildurik dager egitasmoan.

Adjudikatu gabe dagoen egitas- 
mo oso honen aurrekontua 
124.477.660 pezetatakoa da. BEZaz 
gain.
Tenis pista

Bertzalde, “Instalaciones Depor- 
tivas", INDE, entrepresak eginen 
duen tenis pista arauzkoa izanen da, 
36 X I8mko neurriekin. Egitura 
l3zmko legar geruzakoa izanen da; 
bere gainean 6zmko ormigoizko bi 
geruza. Marra zuri barruko azalera 
gorriz eta kanpokoa berdez margo- 
tuko dira. Pista osoa behe orma eta 
4m goiera izanen duen burdin sare 
batez inguratuko da, baita 2m goie- 
ra cta hiru aieko 'ourdin hesiz ere. 
Egitasmoaren aurrekontua 
2.250.330 pezetatakoa da, BEZaz

“Bera” izena berretsia
Udalbatzak ere, osoko bilkura 

arruntean hartutako erabakian, gure 
herriaren izena “Bera" izan dadila 
berretsi du. Era honetan, espainiar 
Gobernuko Herri Administrazio 
Ministeritzatik "Rcgistro de 
Entidades Locales" delakoan “Bera 
-Vera de Bidasoa" izendapena sar- 
tzeko egindako aldaketa eskaerari 
erantzun dio Udalak. Honen ustez 
“de Bidasoa" gehigarria artifiziala 
omen da eta gure herri euskaldunen- 
tzat izen egokiena “Bera" dela gai- 
neratuz.

Gatazka honen inguruan. Berako 
historia bildurik agertzen diren agi- 
rietan argi eta garbi ikusten denez 
nola “Vera" v-rekin I306an hala 
“Bera b-rekin I3I6an bertze zenbait 
aldiz I622an da erabiltzen den izen 
bakarra. Aldaketa, espainiar Gober- 
nuak l9I6ko uztailaren 27an dekre- 
tuz, egin zuen Estatuko Vera (Alme- 
ria), Vera de Moncayo (Zaragoza) 
eta Vera de Erque-rekin (Tenerife) 
nahasketarik sor ez dadin. Udalaren 
eritziz, helbideetan “Bera (Nafa- 
rroa)" jarriz gero, ez omen da horre- 
lakorik emanen..

.r«. zbk. / 90-V-24 ttipi-ttapa 9



HERRIZ HERRI

L E S A K A

Lesakako Laminazioetako zabalkuntza
Uclalean dauden alderdiek beren eritzia ematen dute

M.K.T.

Fabrikaren zabalkuntzak. herrian zenbait eztabaida sortu ditu. hori dela medio. eta argitasun pixkat emate- 
ko asmoz Udalen dauden alderdiengana jo dugu galdetegi honekin:

1. Ez al da nahikoa fabrikak nabe bat egitea. Jakinik horrela konbentiia ez dela bota behar?
2. Fabrikak. konbetuaren lur eremuak Nonnas Suhsiiliariascxan duen izendapena aldatu nahi du. Aldaketa honen 

truk zer eskeintzen dio herriari?
?>. Ba al dago garantiarik behin konbentoa botaz gero. fabrika ez dela gehiago zabalduko?

EA J-PN V
Jose Luis Etxegarai (alkatea)

1. Fabrikak eskaeran agertzen du 
nabe bat egiteko asmoa. eta etorki- 
zunean bigarrena. Galdetu egin zaie 
bigarren nabe horretan zer egin 
behar duten eta almazen bezala era- 
biltzeko asmoa dutela erran zuten.

2. Bueno fabrikak egin du oferta 
bat. nik uste ez dela balidoa baizik 
eta. mejoratu behar dela negoziake- 
ta batetan eta gauz.ak atera daitez- 
keela aldaketa hori dela medio. Ne- 
goziaketa hori izaten ahal da nahi 
bezain zabala. eskatzen ahal dira 
alde batetik balioa duten gauzak. 
errate baterako terrenoak baina 
denbora berean kontaminazioaren 
arazoa eta horien aurkako neurriak. 
Gainera uste dugu behartuak gaude- 
la hori dena sartzera eta langabezia- 
rena ere. Guk langabeziaren proble- 
ma ikusten dugu inportateena eta 
kontaminazioarena.

?. Bai. uste dugu garantia gehia- 
go izanen direla orain baino. zeren 
nahiz eta konbentua hor egon heke- 
na da. Konbentua ez da ''Moiuimen- 
to Historico Ariistico" ez da. Prin- 
cipe de Vianak horrela adierazi di- 
gulako. Fabrikak espetzen ahal du 
gehixeago eta gero aintzinera egin. 
orain hori dena aldafzen baldin bada 
eta urbanizatua entregatu Udalari. 
ezin izanen dute aurrera eain.

HB
"S o ltxan” Txoperena (kontzejala)

1. Guretzat nahiko izanen litza- 
teke nabe bat egitea jakinik 2. nabe 
honen funtziorik ez dela aipatzen. 
Fabrikak bi gauza lortu nahi ditu 
gure Listez, bata lur industrial gehia- 
go eta bertzea konbentua botatzea. 
horrela ez moldatu behar izateko 
Principe de Vianak behartuko bait 
lituzke horretara.

2. Momentu honetan ez du deus 
eskeintzen. experientzian oinarritu- 
rik inoiz ez dio deus berezirik es- 
keini. Denbora bateko lana kontra- 
tatzerakoan, azkeneko kontratazioan 
kanpokoak hartu ditu 22 eta 2 lesa- 
kar gutti gora behera edo horrelako 
proportzioa. Bertze aldetik hor dugu 
kutsaduraren arazoa behin betirako 
irtenbidea jarri ez diona.

3. Konbentua Monumento Histo- 
rico Artistico izanik muga izan da, 
hori botaz gero ez dago deus hori 
garantizatuko duena. Orain lortzen 
baldin badu hori botatzeko baimena. 
nork daki etorkizunean ere ez duela 
lortuko?.

Bertzaldetik ez dugu ulertzen 
nola ematen ahal den konbentua 
botatzeko baimena hain erraz, Be- 
reauko zubia edo Biurgaraikoa 
botatzeko eman ez zutenean.

EA
(Alderdiak bidalitako idazkia)

Gure ustetan ez du garrantzi 
berezirik, printzipioz Lesakako 
Norma Suhsidiarioen behin behine- 
ko aldaketa onartzeak ikusirik 
Laminacionesek erakutsitako jarre- 
ra ona operazio hau globalki bartu- 
rik herriarentzat mesegarria izan 
dadin.

Enpresarentzat z.abaltze posibili- 
tateak itxi egiten dira, eskarian ze- 
hazturiko eremuaz kanpo dauden 
lurrak Udalaren eskutan behar beza- 
la Lirbanizatuak geratuko bait lirate- 
ke.

Halere. Lesakako EAk garran- 
tz.izkoak kontsiderantzen ditu izen 
aldaketa hori onartzeko eraman 
behar diren negoziaketak eta horre- 
tarako bere indar guziz lan eginen 
du herriarentzat ahalik eta gehien 
lortzeko.
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HERRIZ HERRI

E T X A L A R

Jubilatuen eguna
P E L L O  A P E Z E T X E A

Maiatzaren 6an herriko Jubila- 
tuak izaii dilugu piotagonisia, beren 
buruak cgun osoan barrcna gaztctu- 
rik erakutsiz. Meza nagusian lehe- 
nik. parrokiako kantari talde ñnaz 
gain txistulariak ere lagundu zutela- 
rik ospakizunean. Jarraian, berriko 
dantzariek eskeni zieten gure adine- 
koei beren omenaldia plazan. Egu- 
raldi argi eta goxoak ere parte bartu 
zLien. iaz ez bezala bagitz atsegina 
baitzegoen plazaldea. non geroxea- 
go laurogei mahaikide bildu ziren 
bazkallzera, pilota-leku estaliak 
ematen duen itzalpean. Zopa cta 
legatza saltsan. bildoski errea, tarta 
eta izozkia. zein baino zein goxoa- 
goa, aski asetzeko eta ez kaltetzeko 
menu egokia zen.

Gazteagotan agian aukera haun- 
dirik eduki gabekoei ere soinu go- 
zoaz disfrutatzeko biderik ez zi- 
tzaien falta izan . ezta dantzaldia 
behin eta berriz burutzeko ere. soi- 
nujolea ilundu arte aritu baitzen. 
Iraun dezala umore onak.

Lehenik meza eta bazkana. arratsaldez dantzaldi ederra

Zahar etxea prest dago
Jateko nahiz lo egiteko toki ba- 

ten beharrean dauden herriko zaha- 
rrek. prest daukate lau lagun sartzen 
ahalko diren bizilekua, gero bertze 
hainbertzercntzat ere izanen delarik. 
behar dcn momcntuan. Garbitu. 
pintatu, solairua plastikoztatu. tele- 
fonoa. argia, dena martxan. Etxeeta- 
ra igorri berria du paper bat Udalak. 
zerbitzu horren berri emanez. Nahiz 
eta bizilekua prest egon, etxeak 
badauka aspalditik teilatu berritzea- 
ren behaiTa, baita kanpoko pareta eta 
leiho pintatzearena ere. Berehala 
gainean dugun uda honetan bi gau- 
za horiek burutuko omen ditu Uda- 
lak. Dena den. ez da horretan buka- 
tuko etxe horretako moldaketa: le- 
hen solairuan, non ikastola baitago

orain Jiibilatu guztientzat balioko 
duen egongela eta biltokia gauzatu- 
ko da. bere ostatu eta bainugelez 
hornituko dena. Eta hori ere aurten.
Erakusketa prestatzeko deia

Ekainean etnografi erakusketa 
burutz.ea pentsatu dute Euskara 
Batzordekideck. Etnografi izen ho- 
rren azpian hauxc dago: gure herri- 
ko lehengo altzari (mueble), ontzi, 
lan tresna, arropa etabar. Etxeetan 
horrelako zerbait kontserbatu bada, 
bildu egin nahi dute eta kanpoan 
paratu, egun batez bederen Jendeak 
ikus ahal dezan. Euskara Batzordeak 
dei egitcn die xoko honetatik etxa- 
lartarrei, aipatutako zerbait etxean 
badaukate eta egun baterako uzteko 
prest baleude, erran diezaiotela, 
faborez.

I G A N T Z I

Hiru pista aurten udan berrituko dira
O S K A R  T X O P E R E N A

Joan den astean egindako 
subastan "Canteras de Yanci"k 
aurkeztu zuen presupuestorik mer- 
keena Igantziko zenbait pistatan

zolu berriak botatzeko. 13 milioi 
inguru gostako da lana eta aurtengo 
udan egin beharko da. Dakizuen 
bezala hiru dira moldatuko diren 
tramoak: Herritik Galartzako bida- 
gurutzeraino, Aizalegitik Bixinon

etxeraino Antxontxeberrian barna. 
eta azkenik San Juandik Mendibile- 
ko bidegurutzeraino.

(b e rtz e  a ld e a n  s e g itz e n  du)
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HERRIZ HERRI

Eskolako atariaren  
m oldaketa

Igantziko Udalak, eskolako ata- 
ria hagitz egoera txarrean dagoela 
ikusirik. Nafarroako Gobernuak 
eskolak moldatzeko subentzioak 
hartzeko ircki duen deialdira bere

proiektua aurkeztea erabaki du.
Lehenago egin zen obra guztia 

zuloz beteta dago eta gainera zola.
latza

dago. Eskaera onartzen badute as- 
paldiko behar haundi bat bete ahal 
izanso da.

Jazz Jaialdia
Datorren 26an Arratsaldeko 

9,30etan Jazz Jaialdi eder bat dasta- 
tzeko aukera izanen dugu Igantziko 
Biltokin.

Dueal gutti Udazkeneko Erron- 
daren barruan "Sehastiana" Jazz 
Taldea genuen entzungai. Oraingoan 
urrunagotik datozkigu jazz musika- 
lariak, Zinbavvekoak hain zuzen. 
"Siankopc Brothers Jazz Baiul" da 
talde honen izena cta "New Or- 
leans" eko Jatorrizko Jazza Jotz.en 
omen du.

Guzti hau Udaberriko Jira-Bira- 
ren barruan antolatua dago cta ez 
igantziarrak bakarrik baizik eta in- 
guruko Jende guztia dago gonbida- 
liirik.

A R A N T Z A

Herriko bestak prestatzen
J O N  L A R R E T X E A

Oraindik denbora aunitz falta 
bada ere. dagoenekoz hasiak dira 
Amabirginetako bestak prestatzen. 
Izan ere, urte sasoi horretan leku 
guzitan bcstak direnez. erne ibili 
bcharra dago musika talde eta ikus- 
kizunak kontratalzerako orduan. 
Musika taldeak hauexek iz.anen dira: 
I5ean "Izan". I6an "Arkaitz". I7an 
"Gau-bela", I8an ‘Arkaitz"eta I9an 
"Akelarre".

Musika taldeez aparte. 18an goi- 
zetik. hen i kirolak Jartzea pentsatzen 
dute, "Zelai" harrijasotzailearen 
parte hartz.ea ziurtatuta dago honez 
gero. Gero, eguerdian, herri bazka- 
ria eskoletan bertsolariez alaiturik; 
Sebastian Lizaso. txapcldun ordea 
bertze batekin etorriko delarik.

19an bcrriz. Euskadiko 4 aizko- 
lari hoberenen arteko exibizioa an- 
tolatzea pcntsatzen da. Honetaz 
gain. Herriko Pilota Txapelketaren 
Finalak. pilota partidu bat afiziona- 
tuekin. haurrentzako Jokoak c.a.

antolatzea pentsatzen da.
Ikusten duzuen bezala. lcrro 

nagusiak dagoenekoz eginak badau- 
de ere. bestak antolatzeko arduradun 
den zincgotziak abisu hauxe ematea 
eskatu digu: "Herriko edozein talde 
edo pertsonen aportaziotara idekiak 
dandela. eta aurre-programa lian 
iknsiz. norhaitek ideiarik edo edo- 
zein modntako aportaziorik et’in 
nalii haln. lelien hait lelien Udala- 
rekin kontaktoan jartzea. eta gogo

onez liartna izanen dela".
Gim nasia ikastaroa

Iraupen Soinketa edo "manteni- 
mendu ikastaroa" ari dira cmaten 
Eskoletan eta izugarriz.ko arrakasta 
izatcn ari omen du. Hogeiren bat 
lagunck hartzen dute parte. UJa lc- 
sakarra monitore dutela. Joaten di- 
ren batzuk erran digulenez. arrunt 
gustora ibiltzen omen dira. Bazen. 
herriotan ere, gorputz.a zaintzen has- 
teko saraia.
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HERRIZ HERRI

S U N B I L L A

Mindegia-Etxeberria, aizkora desafio gogorra
Ekainaren 3an Donezteben, milioi laurdena jokoan

P A T X I P E T R IR E N A

Apostu gogorra eta serioa, des- 
at'ioeii ezaugarri gu/iak beieizen di- 
tuena. Jokatuko dute heldu den ekai- 
naren 3an bi aizkolari gazte hauek. 
Alde batetik. Javier Mindegia. 
Mugairekoa. Mikel Mindegia aiz- 
kolari ospetsuaren iloba. eta bertze- 
tik Felix Etxeberria, Sunbiilako 
Dan-tzainekobordakoa. niendi lane- 
tan zaildutako inutila. Bakoitzak
230.000 pezeta jarri ditu Jokoan. 
horietarik 100.000 dagoeneko gor- 
delariaren esku daudelarik eta gai- 
nerakoa apostu egunean einan beha- 
rra. Horrez gain. sarreretatik atcra- 
ko dcn dirua. gastuak kenduta, bien 
artean banatuko da.

Egin beharreko lana hauxe dute: 
kanaerdiko 10 enbor ebakitzea. 
Egurra sunbildarrak eramanen du, 
eta kontratoaren arabera pago hezea 
eta adar-begi agerikorik gabea be- 
harko du izan. bere azal eta guzi.

Aizkolari bakoitzak bi laguntzai- 
le izan ditzake. eta aipagarria da

Nafarroako Herri Kirol Eederazioak 
begiratuko duela apostua. ainaieran 
antidoping kontrola ere eginen dc- 
larik. Hasieran genioen bezala, se- 
riotasLin guziz antolatutako apostua

da. eta bi Jokalarien prestaketa ara- 
berakoa izanen delakoan gaude. Bie- 
tako zein aterako den garaile Ekai- 
naren 3an. eguerdiko hamabi t'erdie- 
tatik aintzinera ikusiko dueu.

B a ria n tea ren  a fera  bizi b izi. Orain dela hilabete pare bat sahies- 
bidearentzat A aukera bereizi baldin bazen ere, azken plenoan hasierako 
puntLira itzultzea erabaki zem eta konponbidea bilatzeko, herriari aukera gu- 
zien berri eman ondoren referendum batean erabakitzea ezker edo eskuin 
aldetik egin behar den.

D O N E Z T E B E

Bortz langile kontratatuko
T X E M A  A L D A B E

Hemendik abudo, 5 langile, 4 
peoi eta ofizial bat kontratatuko 
dira. Doneztebeko Udalak egindako 
niemorian agertzen diren lanak egi-

teko. INEMek onartu egin du memo 
ria. horrela diru 
emanen duelarik.

aguntza berak

Lan hauek egiten parte hartu nahi 
duten guziek aski dute Doneztebeko 
Lan Bulesoan beren izena ematea.

Ondoren, INEMeko langileek egi- 
nen dituzten frogak gainditu behar- 
ko dituzte (psikoteknikoak, e.a.)

(b e ilz e  a ld e a n  s e g itz e n  du)
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HERRIZ HERRI

Partidurik galdu gabe, Doneztebeko Erreka txapeldun
T X E M A  A L D A B E

Erreka eskubaloi ekipoak izuga- 
rrizko kanpaina burulu du bukatu 
berria den txapelketan. Estatuko II. 
mailan kokatutako taldean baina 
nat'ar ekipoez osatuta dagoen talde 
honetan 22 partiduetan ez du bakar 
bat eie galdu. bat berdindu duelarik. 

-la ezin da gehiago eskatu. bataz 
bertze partiduko 27 gol lortu bait 
ditu bere alde eta 17. berriz. bere 
kontra. Hasiera-hasieratik. Txomin 
Mindegia eta Luis M. Goñi entrena- 
tztiileek zuzenduta gogor hasi ziren. 
Azkenera arte. 'rxantrea eta bera 
pare-paiean ibili ziren. lehenbiziko 
itzulian Txantrearen kanpoan ber- 
dindu bait zuten. ETiina gero. berdin- 
ttisun hori hautsi zen. Doneztebeko 
paitidua irabaziz. rxantreak ere 
partidu guziak irabazi zittien. Do- 
neztebcn jok;itut;ikoa ezik. Hcr;iz. 
rx;intre;i bigarrena hiru puntulara.

Kanpaina hau burutu ahal izate- 
ko. Enrekak 14 jokalari behar izan

I T U R E N

zitLien nolabait hauexena delarik mc- 
ritoa. Luismi Apezetxea eta Johan 
Artazkoz atezain lanak betetzen eta 
Rafa. Emilio eta Txutxin Zabala. 
Manu Labiano. Karmelo Rekarte. 
Pello Iribarren. Juan Jose Gastesi. 
Shanti Kasajus. Bidal Etxarte. Piti 
Elizalde. Jose M. Antzizareta Javier 
Mariezkurrena Jokalariak. Aipatze- 
koa da ere Pello M;irtinez presiden- 
teak eain duen lana. zeozer zela eta

beti gainean eta ekipoa zuzentzen 
ibili baita.

PausLirik haundiena eman ondo- 
ren. orain helburu nagusia zcra dute: 
heklLi den urtean lehenbiziko mailan 
Jokatzea. Horretarako. Maiatzak .7 I 
eta Ekainak I. 2 eta .Tin Asturiasen 
JokatLiko dutc t.xapelketa berri bat. 
Asturias. Castilla-E^eon. C;int;ibri;i. 
Galiza. Euskadik ordezkariek Joka- 
tuko dLitena. alegia. Errekaz apartc.

Hemezortzi miloi terdi frontoiaren estalketarako
IB A N  IS A S I

Nal'arroako Gobernuaren Elez- 
kuntza eta Kultura Sailak eta MEC- 
ek. ItLirengo f'rontoiaren estalketara- 
ko. 18..SOO.()()() pztatako laguntza 
cman dute. Hau. orain dela astc 
batzLik agertu zen prents;in. eta ikus- 
ten denez. Naf'arroan eman dituzten 
lagLintzarik haundienetakoa da.

Arau Lagungarriak edo 
Norma Subsidiarioak

Maiatzarcn I lean. ortzirala. bile- 
ra bat egin zen Eturengo EJdaletxean. 
bertan Jose Ignacio Arribas. Hiri- 
gintza edo Urbanismoko arkitek- 
tuak. arau edo Norma Subsidiarioen

;iLirkepen;i egin zuen alkate eta zinc- 
gotzien aurrean. Erran bcharra dago. 
Arau hauek 20 cgunez cgonen dire- 
la Jendeaintzinean Lldalet.xeko idaz- 
karitzan.

Ekainaren lOean Trinitate 
Eguna

L'rtero bezala Trinitate cguna 
dcitzen dcn besta ospatuko da ekai- 
naren lOean. igandea. Hala erc nahi 
duenak. aurreko eguncan. larunbat 
gauean akanpada egin dezake Itu- 
rengo enbaltsean. Aipatu. larunbat 
gauean akanpadan parte hartu nahi 
duenak. Eturenen kokatuta dagoen 
M alerrekako Kirol Elkartearen

.^94,702 telel'oiLora deitze;i bertzerik 
ez duela. edo bertzenaz tiendakanpa- 
ña eraman eta enbaltsean akanpatu.

Igandean. Mendaur mendiarcn 
tontorreraino igotzen da goiz goize- 
tik eta bertan. nahi duenak. meza 
entzLin dezake (lehenengoa lOetan 
eta bigarrena I letan). ondotik eta 
ohitLira bihurtzen ari denez. enbal- 
tsean etxetik eramandako bazkariaz 
bazkaldu. Erromeria honekin buka- 
tzeko. fturengo plazan dantzaldia 
izanen da EGAN Taldearekin. ber- 
tan bertsolariak ere izanen direlarik.

C3r’
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HERRIZ HERRi

Kiosko berria egiten ari, 
Ituren eta Zubietako  

Udalen artean
Orainarte bi herrielan kanpoko 

kioskoak erabiltzeko beharra izaten 
zen. Aurten ez da horrela gertatiiko, 
izap ere. Ituren eta Zubietako Uda- 
lak kioskoa cgiten ari baitira. Lana. 
Doneztebeko San Miguel-i enkarga- 
tu zaio.

“Aina begira zazu” 
antzerkia Iturenen

Principe dc Vianak antolaturiko 
Udaberri Jira Biraren barruan. "Ania 
begira zazu" teatroa izanen da ekai- 
naren I6an, larunbata. eaueko

lOetan. Antzerki hau komedia bat 
da, gustora irri egiteko. Egon den 
leku guztietan kritika eta harrera ona 
izan du. Aktoreak Mikel Gamiendia. 
Kontxu Odriozola. Jose Ramon 
Soroiz eta Elena Irureta dira. Eneko 
Olasagasti zuzendaria eta Elena eta 
Kontxu dira ohraren idaz.leak. 
"Eguneroko euskara xehean" egina 
dago eta sci zati ezberdin eta umo- 
retsLitan banatua.

Lau zakur hilik
Azken aldi honetan. haten bat. 

berak jakinen du zerengatik, badabil 
zakurrak pozoiaz hiltzen. Dagoene- 
koz lau zakur hil ditu eta gainera 
erran beharra da«o e«un berean hil

zirela. Geroztik, beldurragatik edo, 
ez da zakurrik ikusten karriketan.

Inform atika ikastaroa
Maiatzaren I7an hasi zen eta 

harrera ona izan du. Ikastaro hone- 
tan Testu Prozesatzea. MS2a eta 
bertze hainbat programa ematen dira. 
interresgarriak bulego edo ot'izinetan 
lan egiten dutenetzat.

Bcrtzalde. saskigintza eta makra- 
me ikastaroa bukatu da cta momen- 
tuz. ez dute erakusketarik egitcko as- 
morik. Negutegi edo inbernadero 
ikastaroan. dagoneko. landare eta ba- 
razki ederrak cgin dituz.te.

Z U B I E T A

J U A IN A S

Udako martxa ari dela. landan 
bclarretan. ... juergetan. Neska 
mutiko gazteek azken talde haundia 
gero eta gehiago atetz.en da. eskola 
hustutzen den araberan. Hustuz. 
htistu. ohitu gara. gero eta haur gu- 
txiago ikusten baino. oraingo 
hontan... Inma, badou konridantza- 
ren abusua izanen ez. delakoan esa- 
ten dut. az.kcn l'inean genuen mais- 
trak alde egin behar duela neri esa- 
tearekin berak arrisku bizian koka- 
tzen z.ela bazekien. Penatua doa. 
arras. urteetan ez.agutu eta maitatu 
izan duen giro eta haurrak utzi be- 
har bait ditu. Bestalde. besterik ez 
bada ere. ikasle kopuruaren murriz- 
penak ikatzen du. Agur bero bat 
cmanen diocu hemendik. surasoak

besteren bat cmanen diotela espero 
dugularik. Oroigarri bezala gaur. 
maiatzaren I6an grabatu duten bi- 
deoa eraman dezala.

Baina denak cz dira noski, berri 
tristeak... aurreko alearen giroa segi- 
tuz. beste obra bat aipatu behar bait 
dugu.

Frontoiaren moldaketa. ez da
haundituko. ez.ta estalkia jarri ere. 
are gutxiago. hori nola egin ongi cz. 
bait da ikusten. Bihar bertan ez bada 
hasiko ere. dena den subentzioa lor- 
tu da: z.erbait da! haurrak pilota 
eskolan ari dira. at’izioa piztu na- 
hiean. kirolak indartz.ea ongi legokc. 
gaz.tc horiek sasoia nonahi bbta 
behar dute eta... hara hemen t'roga 
bat... iazko l'estetan moto krossa nola 
egin zen?... ba aurtengoa prestatze- 
ko Etxeberriko eskilarak baino leku

hobcagoa ez dutc harrapatu. Zirkui- 
tua antolatu beharko da!

) siim© aimmeimdlmailk

Mobleak eta bainurako tresnak 
Iturgintza eta kalefakzioa

Legia 34 — BERA — Tfnoa: 63 04 87

GRUPO ZURICH
ASEGURO OROKORRAK 

Itzea, 4 - BERA - Tfnoa.: 63 07 63
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HERRIZ HERRI

B A Z T A N

Baztango Udalak 940 milioitako aurrekontua
izanen du aurten

Dokumentazio horren berri, udalkide guziei eman zaie

J .M .I.

lazko aurrekonlua 654.238.558 
pczetatakoa izan bazen ere. aurten- 
goa oraindik haundiagoa izanen da. 
940.153.455 pczetatara ailegatuz.

Sarrerei dagokienez. nabarienak 
“Fondo Provincial de Haciendas 
Locales" delakotik hartuko dira. 
266.132.247 pezeta; Oronotzeko 
BUP Eskola dela eta 64.2 niilioi. 
MECek emanak; mendietatik 20 
milioi eta 56.5 Iberduerok jarriko di- 
tuenak argi-indarra sartzeko.

Gastuci dagokicnez berriz, Udal- 
langilegoaren soldatak eramanen 
dute 261 milioi eta egin gogo diren 
inbertsiorik nagusienak hauexek 
dira; 222 milioi argi-indarra sartze- 
ko. Iruritako f'rontoia 59 milioi eta 
luberriak ateratzen 20 milioi.

Lekarotzeko ur-horniketa- 
rako obrak

Lekarotzeko ur-horniketa zabal- 
tzea eta haunditzea onartu zuen be- 
rriki Baztango Udalak. Obrak. J.B. 
Iturria S.L. Eraikintza enpresak egi- 
nen ditu eta guztira 28.430.831 
pezetatako aurrckontua du.

Polikiroldegi-zaindari 
lanpostu deialdia zabalik
Baztango Polikiroldegia zaintze- 

ko. garbiketak egiteko, instalazioen 
mantenimendua eta sarreretako 
kontrola eramateko eginzuna izanen 
duen lanpostuaren deialdia zabalik 
dago. Informazio gehiago Balleko 
Herriko Etxean.

Arkupekoek herriko besta 
ospatu zuten

Meza, jokuak, bazkaria eta dantzaldia
M A Ñ O N E

Maiatzaren 3an herriko besta 
ospatu zutcn Arkupeak elkarte- 
koek. Ospakizuna Elizondoko eli- 
zan hasi zen meza batekin. eta 
ondoren txapelketak egin zituzten 
karta joku ezberdinetan ; musean. 
txintxonean. ipurtzikinean eta sei- 
koetan. Eguerdian bazkaria. Arra- 
tsaldean urdaiazpiko baten zozke- 
ta cgin zuten eta ateratako dirua 
Argentinatik ekarri nahi dituzten 
euskalduncn bidaia ordaintzeko 
izanen da. Gcro. dantzaldia ilundu 
arte.
Baztango mendigoizaleak 
Auritzeko azokara joan

Maiatzaren 6an. Baztanso

mendigoizaleak Auritzeraino joan 
ziren. han ospatu zcn azoka ikus- 
teko. Elizondoko plazatik 60 lagun 
atera ziren eta Irlintzi. Basalar. 
Urru.xka, Aldude (herriko trinke- 
tan gosaldu zuten). Urepcl. Haur- 
zai. Burdinkurruntx. Lindux. Tro- 
na eta Stiringiatik pasatu ondoren 
Auritzera ailegatu ziren zazpi 
ordurcn buruan. Azoka ikusi eta 
bazkal ondotik autobusez itzuli 
ziren.

XI. Baztan-Erreka laxo 
Txapelketa hasi da

Aurtengoan. bi multzotan bana- 
turik. 10 taldek jokatuko dute. Fina- 
la Arraiotzen jokatuko da abuztua- 
ren erdi aldean.
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HERRIZ HERRI

Z U G A R R A M U R D I

Maiatzeko Erromeriak
Orain kontatu behar dugun hau, duela 30 urte gora-behera galdua den ohitura bat da

K O R O  IR A Z O K I

Maiatzeko hilabetea ailegatu eta 
belai, baratze. arto eta beste eremu 
guztiak nolazpaite babesteko egiten 
ziren erromeri edo prozesione ba- 
tzuak herriko bost gurut/.etara. Egun 
desberdinetan egiten /iren: egun 
batez Martinekorat. bestean Bixka- 
rrekorat. bestea luzexeagoa zen: 
Ainarakorat igan eta handik beheiti 
etorri Gandeseneko kaskorakorat: 
eta azkenean luzeena eta pollitena 
Maiatzaren erdian izaten zen. 15ean 
San Isidroren egunean: Mendibilgo 
mendirat igaten zen oinez —apeza 
eta sekretarioa zaldiz— monagillo 
batek bizkarrean erematen zuen 
sagar eta naranja multzu bat maki- 
lez eta iltze puntaz eginiko traman- 
kulo batean ziztatuak —gero mona- 
gillo eta apezen artean partitzen 
ziren— eta ia Mendibilgo kaskoan 
gurutzearcn aintzinean apaizak be- 
deikatzen zituen lurrak. beste egune- 
tan beste gurutzetan egina zuen 
bez.alaxe.

Gero bueltarakoz. indar galduak 
berriz biltzcko. gosaltz.cn zen hantxe 
berean. kantari eta umore onean. 
Pikatxarreko-bordakoek prestatzen 
z.ituz.ten arrain batzuk apezarenda- 
koz eta bertz.e auz.tiak eremana zi-

San Isidrotako bestan

tuzten janariekin. Hunen ondotik 
berriz. malda beheiti hartu eta denak 
etxerat usaiako lanetarat.

Erran dugun bcz.ala, hau galdua 
den ohitura da. eta nekaz.ariek beti 
iz.an dute beren pena horregatik, 
bainan joan den urtean scrioski 
pentsatuz. erabaki bat hartu zuten: 
Mendibil alderat pista cdekia da eta 
orain ez. z.uen graziarik izanen harat 
joatea, horregatik zerbaite iduritsu 
egiteko antolatu zurten San Isidro 
egunean meza bat egitea Alkerdiko 
kaperan —Zugarramurdi eta Urda- 
zubiko tartean— horrela bi herriko

nekaz.ariak elkartz.eko, eta hunen 
ondotik Anmian bazkari eder bat 
cgin.

Aurtcn ere halaxe egin dute, eta 
Don Justinok mezan bota zuen abi- 
soaren ondotik —lieldu deu astur- 
teau Sau Isidro uekazarieu hesta. 
Alkerdiko kaperau izaueu dut’u 
tueza eta oudotik Aruuiau MESA— 
31 lagun bildu ziren gogotik San Isi- 
dro laguntza eskatz.cko alde batetik 
eta arratsalde bat elkarrekin gustura 
pasatzeko beste aldetik.

S A R A
Kirol solas

Sarako Rugby-lariak Frantzia mailako txapelketan...
O L A IN  E L K A R T E A

Maiatz.aren 13an. igandez. t'inala 
laurdenak zirela eta Sarako Rugby 
taldea aritu zaiau Cornebarrieu-ko

taldearen aurka eta aise gainditu 
dituzte gainera. Badirudi aurten. 
indarrean daramatela Rugby Sasoi- 
na eta emeki emeki. helduko direla 
merexi duten heinera. Beraz heldu

den igandean. rinal erdia jokatuko 
dute. Suerte on kirolari eta kiroltza- 
le suzieri.

(bertze aldean seg itzen  du)
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HERRIZ HERRI

Saran, Herri Urrats gaua
O L A IN  E L K A R T E A

Joan den larunbatean. Maiatzaren 
12an. Sarako Olain elkarteak anto- 
latu Herri Urrats gaua ezin hobekia- 
go iragan da. Nahiz eguraldi aldetik 
kezka eta arazo batzu izan. gauean 
bildu da jende alde bat gaitza eta 
besta normaltasun osoan Jarraitu 
ahal izan da. Besta honen bitartez. 
Saratarrek urtero bezala beren la- 
guntza ekartzen diote inguruko ikas- 
toleei baita ere Euskarari.

Gau hontako mozkina auzo he- 
rrietako ikastoleri eskainiko da. 
azken urte hauetan bezala. doi bat 
diru beharren estaltzeko gisan.

Bertzalde. larunbat aratsalde

«nV.
Eta biharamonean. Herri Urrats eguna

apalean. "E^iiiikaria sortzen" taldea 
ere agcrtu zen. Saran. Karia horta- 
ra. arduradunek aurkcztu zituzten

bere asmoak. 
erakusterat zer 
ren.

Geroak
esiterat

emanen du 
helduko di-

G O I Z U E T A

Eskolako haurren 
akanpada

K O R O  E T X E B E R R IA

Goizuetako eskolako haurren- 
tzat. orain arte egin diren txangoen 
ordez. bizpahiru egunetako akan- 
pada edo antzckoa antolatu dira. 
Ekainaren IStik 22ko aste horretan 
burutuko direlarik. Lekuak: Liza- 
rra. Ultzama eta beste bat izango 
dira.

Akanpada hauetara 8. maila- 
koek ez ezik gaincrakoek dute 
Joateko aukera. Maila hontakoak 
ohitLira dcn bezala Bcnidorm alde- 
ra Joango dira astebeterako aste 
hortan bertan OHOri agurra ema- 
ncz.

Ekitaldi honen helburuak oro- 
korki. hauek izango lirateke: heu- 
ren aiTeko harremanak sakondu. I'a- 
miliatik urrun moldatu. beste le- 
kuak ezaautu ea.

Herriarentzako ura aseguratzen

P.A.

Hain leku menditsu eta euritsua 
izanagatik. herria ez da beti urez 
ongi hornitua egoten. udaldetan 
batez ere. errekako ura behin baino 
aehiaaotan hartu beharrean aurkitu

delarik. Eskasiak ahaztu nahirik 
obratan sartua dago Udala. Goikoi- 
tturri alderdian bost ur iturri berri 
bildu eta hoditeria (tuberia) nagusi- 
ra sartzeko obrak. Gostarioa: 
7.16-J.765 pzta.
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HERRIZ HERRI

Eskuzko pilota jokua 
bizirik

Pilota Jokoak cz ckiuka osasun 
Ixarra Goizuctan. Eta hara. bcstcla. 
zcnbat txapclkctctan partc hartu 
dutcn licmcngo umc cta gaztcck 
1989.CO Lirtcan: Eskokutcko T.xa-

pclkcta. Herriartckoa cta Euskadi- 
koan; Goizuctako Txapclkcta. Lc- 
kunbcrrikoa. Hcrnanikoa. Errentcri- 
koa. Irungoa. Irurtzungoa. Tafalla- 
koa. Baztangoa. Burlatako "Rctcgi" 
txapelkcta. Obi dircn lau mailctan 
partc hartu dutcncz gcro. batczbcstc- 
ko 8-10 autxicncz ibili dira. ordcz-

koak kontutan hartuz gehiago crc 
kontatu bchar ditugula. laz 9 txapc- 
ki ctorri dira Goizuctara.

Hala erc hcrrian pilota kirolara- 
ko Jocra cta zalctasuna mantcntzcko 
saiakcra da cstimagarriena: txapclak 
honcn ondorio cta scinalc dira. az- 
kcn batcan.

L E I T Z A

Nobedadeak San Juan bezperarako
Lehenik suak pizlu eta gero... animazioa goiz alderarte

EUSKALTEGIKO IKASLEAK

A u r r c n /  kirol clkaitcti. Llatorrcn 
ckainarcn d.T'ako jaialdi bat antola- 
t/cn ;iri da. Jaialdi honcn hclburua 
h;iu\c d;i:

A i i n c i d  kiro l c lk;irtc;i bcrc cgoi- 
t/;ircn koii|X)kct;ik Llircki ct;i. cl;i on- 
L lorio/ 1 0  m ilio ic tako  /u lo  ckono- 
miko;m sarturik. diru p ixar b;U ;itc- 
ra l/cko  j;Li;ilLli b;il ;m lo l;il/c ;i cr;ib;i- 
ki lIu. .kuLLkli h;LLL. urtcro cgitcn lIcii 
S. JiLLin bc/pcr;iko ar;u'i;irckin b;Llc- 
i ;l i/;Lncn l 1 ; l .

, \ / k c n  LirtcolLLii c g i n  ohi  dcn  
bc/;Ll;i ^ilari;! norbcr; ik ctxcl ik cr;t- 
numcn lIll. arLlo;i cl;i ogi;i ud;i lct \cak 
c i m m c n  duck i r ik .  k^il'ca c l a  koiia 
bcrr iz .\Lirrcra Kullur  Pdkartcak.

CkiLicko haimurak aldcr;i Jaial- 
Lli;iri h;isicra cmancn zaio. San Juan 
Suak piztu ondorcn. Emanaldia 
hauck osatLiko lukctc: Trikitilariak.
L.cilzako Danlzariak. Aizkolariak. 
Lcitzako bi harrijasotzaileak: Iñaki 
Pcrurcna cta Mikcl Saralcgi.

Honcn iraupcna lau ordulakoa 
izancn dcla pentsatz.cn da. beraz. 
goizcko lauak arte gutti gora bche- 
ra. Antolatzailcek hcrri guztia ani- 
malLi nahi dute gau majiko honetan 
Juerga pixkat egin bidenabar Aurre- 
ra Elkartearen konponketctan la- 
guntzeko.

Esan bchar da cre. al'ariak irau-

ten duen bitartcan diaposilibak iku- 
si ahal izancn LlilLiguhi plazako Eron- 
toian.

Bcst;ildc. .‘\urrcra Kirol Elkartcak 
Lirtero antolatzcn lIu c ii inguruartcko 
rulbol t\;i|iclkct;m i/cn;i cmaleko

epea ircki lIli. Txapclkcla Frkainarcn 
2;m hasiko lI;i . ekipo bakoitzeko 
inskripzioak .s.OOO mila pczcteta-
k o ak  d i ra .  c t a  par l idual . ui li n i
arrals;ildcan eta igaiiLlc goizclan 
Jokaluko Llira.

Zerga berezia zaborra biltzeko
M.K.T.

Udal plcnoak. zaborrak b illzeko  
zcrbitzLia hobctzeko zerga bercziak 
kobra tz .cko  c x p c d ic n tc a  o n a rtu  
zLicn. B ilketarako kam ioi bat cta za- 
borrontzi balzuk erostea crabaki da. 
ZerbitzLi hori herrian b iz i direnen- 
tzako bakarrik izanen litzateke. ba- 
serriak cta auzoak kanpo gelditzen 
d ire larik. G uzti honen aurckontua. 
honako hauxe da: 14. lOO.OOO pezc-

ta kamioa erostcko cta 1.7.S0.000 
pczeta zaborrontziak crosteko. Nafa- 
rroako Gobernuak G 70a ordaindu- 
ko du eta kamioia erosteko Larraun 
eta Aresoko Udalerriak 1.100.000 
Jarriko dutc. Honcn ondorcn sortzcn 
den defizita — 3.72.S.OOOpzta.— 
zerga berezi horicn bitartez estaliko 
litzateke. Etxebizitza bakoitzak 
4..347 pezeta ordaindu beharko luke 
eta kcrmertzio bakoitzak 5.195 pzta.
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HERRIZ HERRI

EZKONTZAK

Antonio Iribarren Iribarren cta 
Karmele Indaburu Berau, Eli- 
zondokoa eta Etxalarkoa, maiat- 
zaren I2an.
Victor Zelaieta Ari/.tegi eta Ain- 
boa Fernandez Arretxea Elizon- 
dokoak, maiatzaren 12an.
Pierre Goienetcbe eta Antoinet- 
te Salaberria. biak Sarakoak. 
apirilaren 27an.
Jacque.s Lefort eta Germaine 
Marchand. apirilaren 27an. 
Bernard (Jarbiso (Sarakoa) eta 
C atherine Claude H ericher.
apirilaren 27an.
Alain Loustaunau eta Isabelle 
Etchegarai (Sarakoa), maiatzaren 
5ean.
Pio Zugarramurdi eta Edurne 
Narbarte. Goizueta eta Arano- 
koak. maiatzaren 12an.
Jesus Loiarte Loiarte eta I/.as- 
kun Loiarte Lujanbio. Goiz.ue- 
takoak. maiatzaren Sean.
Jaime Altxu Ari/.tegi eta Ana 
Elizalde (jorosterrazu. Ituren- 
goak. maitzarcn 5ean.
Rogelio Barasoain Saez eta M. 
Teresa Etxepare Arretxea. Cor- 
dobakoa eta Lesakakoa. maiatza- 
ren 3ean.
Jose Mari Yanci eta Ana Iri- 
goien, Etxalarkoa eta Igantzikoa. 
maiatzaren 19an.
Juan Ramon Pikabea Zubieta 
eta M. Nieves Mitxelena Ba- 
rrios, Berakoak. maiatzaren ,3ean. 
Martin Bengoetzea Mariezku- 
rrena eta M. Carmen Aldasoro 
Unsain. Leitzakoa eta Anoetakoa. 
maiatzaren 19an.
Jesus Javier Zabaleta Zabaleta 
eta Ana Carmen Lasa Armen- 
dariz, Leitzakoa eta Goñikoa, 
maiatzaren 19an.

JAIOTZAK

Ander M aritxalar N arbarte,
Lesakakoa, maiatzaren 7an.
Ane Verdi Arretxea, Narbarte- 
koa. apirilaren 1 lan.
Blas M. Andresena Zubigarai, 
Legasakoa. apirilaren 13an. 
Miguel Angel Elizondo Etxeni- 
ke, Beintza-Labaingoa. maiatz.a- 
ren lOean.
Agurne M aritxalar Salaberri,
Igantzikoa, apirilaren 29an.
Jon Zelaieta Danboriena. Bera- 
koa. maiatzaren .Sean.
Itxaso Arizmendi Atezetxea,
Oronozkoa, apirilaren 30ean. 
Leire S a rra te a  S an zb erro ,
Almandozkoa, maiatzaren .3ean.

HERIOTZAK

Jose Mikelperizena Zelaieta,
Beran. maiatzaren 9an. 80 urte. 
Manuela Juliana Aintziburu E- 
txenike. Arizkunen. maiatzaren 
lean. 103 urte
Maria (Jarcia. Saran, apirilaren 
14ean.
Salbat Subelzu, Saran. apirilaren 
17an.
Raymond Jauregi. Saran apirila- 
ren 26an.
Vitoriano Inda. Iturenen. maia- 
tzaren 12an, 7.3 urte.
Ignacio Erasun Iriarte, Beintza- 
Labainen. maiatzaren 3an, 67 urtc. 
Jose larralde Ordoki, Igantzin. 
maiatzaren 3ean. 33 urte. 
Concepcion Moriones Beltzune- 
gi, Elizondon. maiatzaren 7an. 82 
Lirte.
Maria Jesus Hermosa Laguar- 
dia, Elizondon, maiatzaren 7an. 
66 Lirte.
Jose Luis Jo raju ria  Iñarrea.
Arraiotzen. maiatzaren llan, 33 
urte.
Eugenio del Campo (iarcia, Iru- 
ritan, maiatzaren 13an. 68 urte. 
Antonio (Jalarregi Fitxenike,
Elizondon. maiatzaren I4ean, 73 
Lirte.

Petra (ioñi Arraras. Leitzan. 
apirilaren 7an. 63 urte.
Catalina Arregi Urkiola. Lei- 
tzan, apirilaren 7an. 70 urte.
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PUBLIZITATEA

Funeraria edo ehorzketa zerbitzu berrien
normalkuntza

Ehorzketa zerbitzu edo funeraria mai- 
lan Nafarroako gure alderdia nahiko u- 
tzia eta atentzio gabeko zona zen.

Bertze Nafarroako alderdietan zerbi- 
tzu hau normalizatua zegoen orain dela 
urte batzu.

Orain urtea inguru ireki zen zona mai- 
lan funtzionatzeko ehorzketa zerbitzua 
edo funeraria.

M atdaerreka S.A. da hain zuzen ere 
bere izena eta zerbitzuak arintzeko, 
Iruñeko H osp ita l de N avarrako  tanatorio 
publikoarekinakordioaeginadauka, baita

IRUeiDE
ostatua

erretegia
L E S A K A  — 6 3  71 2 7

Itz e a  3 . ■ B E R A  - 6 3  0 7  8 6

S O S  NavarrareW\n ere. Baztan, Berti- 
tzarana, Malerreka, Leitzaran eta Bor- 
tzirietako herrietako beharrak normali- 
zatzeko.

Zerraldoak edo hil kutxak, eskelak, 
mediku, juzgadu eta sanitate paperak, 
hilarriak, panteoiak, gorpuen trasladoak, 
Nafarroan eta kanpora.

Eguneko 24 orduetan funtzionatzen 
du 63 74 04 telefonoaren bitartez eta 
edozein kontsultarako, bere helbidea 
Lesakako Bittiria Karrikako G.ean dau- 
ka.

i© ñ [N !
C ITR O EN  Banatzailea

K O T X E  B E R R IE N  

E R A K U S K E T A  E T A  S A L M E N T A  

H e rr ik o  E tx e k o  P la z a  - B E R A

KONTZERTUAK

A T X A S P I
OSTATUAN
Ortziral gauetan 

L E S A K A

Publizitaterik onena preziorik ttikienean
Zure iragarkiak Bortziriak, Malerreka, Bertizarana, Baztan, Leitza, Goizueta, Zugarramurdi, 

Sara eta bertze hainbertze herritara zabaldu nahi badituzu, deitu 63 11 88 Telefonora
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ERREPORTAIA

”Uxane ikastegia”, hamar urtez pertsona 
gutxituak zuzpertze ahaleginetan

Hamar urte dira aurten 
Bortziriak eskualdean 

elbarritasun mental 
moetaren bat daukate- 

nentzat ASPACE 
erakundeak Beran 
” Uxane ikastegia” 

zabaldu zuela. Gauza 
aunitz gertatu da denbora 

honetan barrena egitasmoa 
abiadan jarri zenetik; 

berezia izanez berez, 
berezia ere izan da bere 
izatea, oztopo eta arazoz 
beteriko ibilbidea eginez.

H ala ere. ildo honetatik egin 
ziren ahaleginak aitzine- 
tik datoz; 1976-77an Bor- 
tzirietakobuimuinelbarri- 

tasunik zeukaten umeen guraso talde 
bat bere ekimenaz Donostia aldera 
zuzendu zen, egoera hartan zer egin 
zitekeen aztertu asmoz, horretarako 
irtenbide egokiren bat bilatzen saia- 
tuz.

Bertan ASPACErekin harrema- 
netan jarri ondoren, sendagile bat 
etorri zen Bortzirietara egoera zertan 
zetzan ikusi eta eragindako biztanle- 
goaren errolda edo zentsoa burutze- 
ko. Kasu bakoitza aztertu ondoren 
eta bertze akatsik zeukaten pertso- 
nak bereizi eta batzutan osabidean 
jarri eta gero, hamar neska-mutil, 14 
urteko adina gutxienez zeukaten

guztiak hartuak izan ziren Donostian 
matrikulatuz. Aldi berean, Eibarren 
oharkari edo monitore talde batek 
lau hilabeteko trebakuntza ikastaro 
trinkoan parte hartu zuten.
Ikastegiaren sorketa

Herrialde arrazoiengatik, 78-79 
ikastaroan matrikulaketak Iruñean 
eginda, Uxane auzoko eskola zaha- 
rra kokaturik egondako etxean — 
hortik datorkio Ikastegiari duen ize- 
na— prestatu zen hasieran Ikastegia. 
Urte bat geroago herrigunera jeitsi 
ziren, koartel zaharreko etxean sar- 
turik aurkitzen direlarik gaur arte.

Heziera berezirako 
Ikastegia

“Jendearen artean egon hehar 
da hesteen niaitan egoteko’’, diote
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Isabcl Pardo cla Mila Bidcgain ardu- 
radunek. bcrckin dituztcn 16 eta 34 
urteko adinen artean aurkitzen diren 
zortzi ikasleetaz. "Bcstcenantzckoak 
izan daitezen saiatzen t>ara gure la- 
narekin". eransten dute.

U ne honetan Ikastegiak duen 
zeregina iharduera lantegi 
batenarena da. "henien. 
OHOn arazoak izan dituz- 

tenak edota atzeratnak i^eram dire- 
nak daitde eta hizitzak e^unero es- 
katzen dizkicn ^auzak ikasten dituz- 
te. i^arhitu. jantzi.... norheraren au- 
tonomia lortzen saiatuz. haita sukal- 
daritza. eskidanak. Jantzii’intza ere 
heste lanteid hatent~ai lanak e;’inez: 
heti hakoitzaren i^aitasunaren ara- 
hera".
Lanbide toki eta etxebizitza

Baina. ctorkizunari begira helbu- 
ruak bcstcak dira. Horien artean. lan- 
bidc tokiaren sorkcta da garrantzi- 
tsucnctariko bat. Hcniezortzi urtcko 
adinctik aurrcrakocntzat litzatcke. 
beren hezkuntzactacdozcin lanbide- 
tararako prestaketa lortu ahal ditza- 
ten. Horrela. "ohizko entrepresetan 
lanik ezin ei>in dutenez cta irteidiide- 
ren hat izan dezatcn. heste lanetara- 
ko i;ai diren pertsona hauek hesteren 
lan nioetatarako halioko luke adie- 
razitako lante^iak". darraite aitzina- 
go bi monitoreek; "egitasmo hau

azterpenaldian aurkitzen da. horre- 
taiako aurrelik heste arazoak ere 
zuzendu heharko direlarik. hala nola. 
zer-nolako jendea sartuko litzate- 
keen. garraioa heste herrietatik etort- 
zeko. dirulaguntzak eta ahar".

L ortu nahi den bestc helburua 
etxebizitzarena da. Era 
honctan. "urteak aitzinera 
doaz eta pertsonen ingura- 

nienak aldatii egiten dira. familiare- 
na hatez ere. zcnhait alditan dagoe- 
neko egoera larriren hat ematen ari 
delarik: guk uste dugu Iruñera era- 
matea ez dela Irtenhiderik egokiena. 
norheraren herrian hainheste urtez 
hizitza. denekin hautsiz. Arazo honi 
heldu egin hehar zaio. et.xehizitza hat 
antolatuz. oraingo hizitzatik ez

ESKUALDEA POPULAZIOA AKATS MENT. AKATS MENT.
DUTENAK DUTENETIK

Kopurua % Burmuin elbarriak 
Kopurua %

Bortziriak 8.491 62 0.74 13 20.96

Malerreka 5.079 35 0.70 1 02.70

Baztan
Urdazubi -f Zugarram

9.055 69 0.76 5 07.40

Leitzaran
Goizuet-rArano-rAres

4.203 22 0.52 3 13.40

urruntzeko: et.xehizitza honek Ikas- 
tegi edota Lantegitik hurhil egon he- 
harko luke: guztl hau denori dagoki- 
gun kezka eta arazoa dela u.ste dugu 
eta datozen hilaheteetan proposatu- 
ko den gaia da. nolahait helduz joan 
hehar delako", adicrazten dute.
Zer da elbarri nientala?

Munduko Osasun ErakundeSk. 
(OMS)ek, diocnez "ezagupidearen 
arahera. osagintzan egitura edo 
erakuntza psikologiko.fisiko cdo ana- 
tomlkoaren galera da akats hat edu- 
kitzea". Akatsa bumuiinean kokat- 
zen denean, bi moetatako egoerak 
sor ditzake: eragin arina ja.saten du- 
tenena alde batetik eta 70eko koefi- 
ziente mentalara iristen ez direnena 
bestetatik. hauek elbarritasun men- 
tala daukatelarik gehienetan ere akats 
fisikoren batekin azalduz. Duela bi 
urte egindako erroldan oinarrituz. 
estatistikak erakusten duenez. Bort- 
zirietan, 8.49 leko biztanlegoan 62 
(% 0.74a) akasdun mental daude, 
berorietatik 13 (% 20.96a) direlarik 
burmuin elbarriak.

Datu hauek orain dela 2 urte jasotakoak dira ROMAN HARRIBILAGA
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ELKARRIZKETA

99
Gabriel Saralegi:

Aizkolaritzarako zaletasu- 
na mantentzeko, aizkolari 

onak behar ditugu”
Nafarroako Herri Kirol Federazioaren 

zuzendari aukeratu duten Gabriel 
Saralegirekin elkarrizketatzerakoan, aizkolari 
bat izan dugu parean baina pertsona, pertsona 

handi batekin topo egin dugu. Hitzegiteko 
seriotasuna, irrifar goxoaz hornitu du.

du e la  eg u n  ba- 
tzu k  j a k in  ge- 
n u e n ,  N a f a -  
r r o a k o  H e r r i  
K iro l  A r d u r a -  

d u n  izen d a tu  z indu te la ,  
z e r ta n  d a  titulo  ho ri?

Bai, Martxoaren bukae- 
ran Nafarroako Herri Kirol 
Federazioaren zuzendari 
aukeratua izan naiz. kiro- 
lariek aukeratua hain zu- 
zen ere. Baina. gure helbu- 
rua, denen artean gure ki- 
rolak indartu eta zabaldu. 
Lan horretan ni bat gehia- 
go besterik ez naiz.
D ena  den  e r re sp o n tsa b i -  
l i ta te  h a n d ia  duenez ,  zer 
e r a g in a  du  z u re g a n ?

Jendea. gu, kezkatuak 
geunden. Nafarroan ez bait 
zegoen beste probintzietan 
dagoen laguntzarik eta ki- 
rolari bakoitzak bere bizi- 
modua egiten genuen. 
Orain denbora banatu be- 
harko dut. gauza gehiago 
egin beharko bait dut. 
A r d u r a  g u z t iaz  a p a r te ,  
a izk o la r i  o sp e tsu a  za itu- 
g u .  M o d u  i k u s g a r r i a k

k a le ra tz e n  d i tu en  aizko- 
la r ia .  B a ina  ho n en  alde- 
ko  z a le ta s u n a  m a n te n -  
tzeko , m o d u  esp e k ta k u -  
l a r r a k  a s m a tu  b e h a r  al 
d i r a ?

Aizkolaritzarekiko za- 
letasuna mantentzeko aiz- 
kolari onak behar ditugu. 
batez ere gazteak, berriak... 
aizkolari gaztea sumatu 
ezkero laguntza eskeini 
behar zaio. Gero haundien 
tartera etortzen bada berak 
zaletasuna sortu eta zabal- 
duko du.
A iz k o r a k a d a  b a te z  zer 
m oztu  edo h au ts ik o  ze- 
n u k e  m u n d u ,  g iza r te  ho- 
n e ta n ?

Txarkeria edo aurreko 
argia ikusten uzten ez di- 
guten sasi horiek. 
A izk o la r i tz an  deuseztea ,  
su n ts i tzea  al d a  d e n a  edo 
s o r t a r a z te r ik  b a  al da?

Ez. ez da dena haustea, 
deuseztea, gaur egun au- 
rretik botata dauden enbo- 
rrak bakarrik. Bestalde 
tentsio eta sorpresa asko 
sortarazten ditu, ikasle ar-

tean. harremanak jende 
askorekin eta lagun ugari 
bazter guztietan, eta tckni- 
koki gure kultura dotore 
zabaldu.
M u n d u a n  z e h a r ,  E u sk a l  
K i r o l a k  g a r r a n t z i a r i k  
a u r k i tu  al du ?

Dudarik gabe, gaur 
Euskalerriko kirolariak 
erruz ateratzen dira edo- 
zein lekutara. Hego edo 
Iparameriketara, Europan 
zehar, Australia edo Japo- 
nia aldera. Honek erakus- 
ten digu garrantzia badue- 
la.
E n b o r r a  z u t ik  e t a  zu  
h a r t a n  za u d e la ,  b eh e an  
jen d ea  b eg ira ,  z e r  pen- 
t sa tzen  d u z u  lehen  aiz- 
k o r a k a d a  e m a n  a u r r e -  
t ik?

Ahal dudan azkarren 
ebaki beharkodudala. Bes- 
tela aspertu eginen bait 
dira.

Z e r  eg inen  zen u k e  ebak i  
b e h a r  d u z u n  e n b o r  ba- 
tez?

Gauza asko, gure ingu- 
ruan ditugun gauza guz- 
tiak erabiltzen ditugu gure 
onerako ustez eta enbor 
batez edozeinen mesede- 
rako edo zerbitzurako ba- 
lio duena.
H a in b e s t e  a i z k o r a  e ta  
e n b o r  u tz ir ik  n a tu r a t ik  
ze i m a j i n a  d a t o r k i z u  
g o g o ra ?

Mendiko txepetxa.
Eta aizkorakada batez 

moztuta balitz bezala, bere 
ahots leuna ixildu da. 
Bapateko galde-erantzun 
saioa ongi bete den pentsa- 
tuz. Suerte handia desia- 
tzen dizugu, zure partetik 
indarrik ez bait da faltako. 
euskaldunon ezaugarri 
horiekaurreraeramateko...

M IK E L  IL A R R E G I
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PUBLIZITATEA

LUR APAL
Lesakako Mekanoterapia Zentrua

Beharbada, mekanoterapia edo gimnasia moto- 
rizatua zer den ez duzu jakinen. Hau egiteko mahai 
berezi batzuk erabiltzen dira eta indar fisikoa haue- 
xek egiten dute; hauetan giharre jakin batzuren 
kontrakzioa eta lasaitzea denbora neurtu batetan 
egiten delarik. Adibidez, 90 abdominal egiten dira 
10 minututan, eta horrela giharre hori lantzea lor- 
tzen da.

Sel dira erabiltzen diren mahaiak, eta 10 minutuz 
jarduten da mahai bakoitzean. Egokiak dira artriti- 
sarentzat, bizkar hezurreko oinazeentzat, asma eta 
bihotzeko gaixotasunentzat, baita zain eta zango 
haundituentzat.

Ordu beteko terapiarekin, artikulazioak zaulitu 
eta giharreak indartu egiten dira, ura gordetzen 
duten pertsonek hau botatzea lortzen dute bolume- 
na galduz.

Edozein adinetako jendeak erabil ditzake baina 
ez engainatu, ez da pisua galtzen bolumena baizik.

LUR APAL Mekanoterapia zentrua. Plaza Zaha- 
rra 7, LESAKA. Telefonoa 63 70 11.

X*PINGI
ARROPAK, TELAK, OPARIAK ETA 

ESKULANGINTZARAKO MATERIALEA
Santiago 88, Tfnoa: 580939 ELIZONDO

E  S T  H  E  R
ATEAK

Erakusketa eta salmenta 
Zarrailak

Kuadroen markoak
T fn o a :  6 3  7 4  2 3

Zarandia, 5 - LESAKA

LIXOIA
Kafetegia ostatua

Tfnoa: 63 01 84

BERA

TXOKO
E R R E T E G I A

Bazkari, afari eta 
gosariak ematen 

dira

ITUREN
Tfnoa.: 59 44 91

G.M.G.IEJIUREJ S,J,
MARMOLAK, GRANITOAK, HAREARRIAK

121 errepide nazionala, Oharrizko bide-gurutzea 
Tfnoa.: (948) 58 05 43 IRURITA

✓  Sukalde eta komunetarako entzimerak
✓  Etxe aintzinaldeak eta pieza ttikiak orohar
✓  Kanposantutarako lanak (Hilarriak...)
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KIROLAK

Lesaka hoberena XLVII. Bidasoako Pilota
Txapelketan

Zortzi tantoko aldeaz gailendu zitzaion Berari
R O M A N  H A R R IB IL L A G A

Lesaka Txapeldun geratu zen 
iragan Maiatzaren 13an Udal fron- 
toian Bera aurka XLVII. Bidasoa- 
ko Pilota Txapelketaren barruan 
herrikako eran jokatutako finalean. 
iaz eskuratuta zuen txapela honela 
berretsiz.

Berrehunen bat zaleturen au- 
rrean Jokatu ziren partiduen garai- 
penak lesakareta beratarren artean, 
nahiz eta bina lortu izan, lehenen- 
goak tanteo osoan zortziko aldea 
zeukanez gero, txapelketa berare- 
kin eraman z.uen Lesakak.

Mailaz. maila, partiduen emai- 
tzak honako hauek dira: Etxepete- 
lekuk eta Mitxelenak (Lesaka). 12:

Aranibar II.ak eta Saragueta Il.ak 
(Bera), 16; kimuetan. Irigoienek 
eta Mitxelenak (Lesaka), 18; Oiar- 
tzabal II.ak eta Olazabalek (Bera). 
3, Haurretan. Kastrok eta Alman- 
dozek (Lesaka), 6; Mikelperizenak 
eta Urkiolak (Bera), 18, gazteetan. 
Irigoienek eta San Migelek (Lesa- 
ka). 22; Irazokik eta Errandonea
II.ak (Bera), 13 , zaletuetan.

Mailakakoan 
Arantza nagusi

Txapelketa honen barruan ere, 
bainamailakoeran.maiatzarenban, 
Berako Eztegara frontoian jokatu- 
tako finaletan Arantzako ordez.ka-

riek lortu zuten arrakastarik haun- 
diena bi txapel eskuratuz. kimu eta 
haur mailetan; ondoren, Igantzi 
dator batekin. zaletuetan, eta Hon- 
darribia batekin ere. gazteetan.

Era honetan. emaitzak hauek 
izan zirelarik: Agestak eta Erran- 
doneak (Arantza) 16: Etxepetele- 
kuk eta Mitxelenak (Lesaka) 2. 
kimuetan. Agestak eta Agestak 
(Arantza) 18; Irigoienek eta Mi- 
txelenak (Lesaka) 13. haurretan. 
Aginagak eta Kamiok (Hondarri- 
bia) 18; Urkiola eta Mikelperiz.e- 
nak (Bera) 9. gaz.teetan. Txopere- 
nak eta Oiartz.abal I.ak (Igantzi) 
22; Otxotekok eta Telletxeak (Le- 
saka) 13, z.aletuetan.

XI Baztan-Erreka laxo txapelketa hasi da
Hirulanogei pilotarik hartuko dute parte

M A N O N E

Maiatzaren 13an hasi zen XI 
Baztan-Erreka Laxo Txapclketa. 
Hamar taldck jokatuko dute aurten- 
goan. bi multz.otan banatuta; lehen- 
dabizikoan Doneztebe A. Elbete. 
Irurita B, Oitz A eta Arraiotz B ari- 
tuko dira; bigarrcna Oitz B. Arraiotz 
A. Donamaria, Irurita A eta Donez- 
tebe B-k osatzen dute. Finala 
Arraiotz.en jokatuko da abuz.tuaren 
erdi aldean.

Txapelketa honen aurrekontua
550.000 pezetatakoa da pixket goiti 
beheiti, antolatzen duen Laxo El-

karteak jasotzen dituen diru lagun- 
tzak hauck direlarik: Nafarroako 
Gobcrnua. Federazioak. Aurrezki 
Kutxak eta Udalctxea. Baina la- 
guntza ekonomikotik aparte lagun- 
tza morala behar dute antolatz.ai- 
leek. Alegia. partiduetara ikusle 
gehixeago hurbiltzea eskertu cgi- 
nen lukete. Baztan eta Malerrekan 
bakarrik mantcntzen den kirol ho- 
nek bizirik iraun dezan.

Txapclketa honetan 70 pilotari 
arituko dira. lanbide ezberdinak di- 
tuztelarik; ikasleak, bankariak. ira- 
kasleak, kamioilariak, Laminazioe-

tako langileak. c. a. Honek zaildu 
egiten ditu gauzak. kaniioilariak 
aunitzetan igandez ateratzen dire- 
lako bidaian cdo Laminaz.ioetako 
langileak “korrcturnos'"en aritz.en 
direlako.

Azkenik, erran beharra dago 
Baztango Udala Lamicrrita plaza 
konpontzen ari dela. Plaza berri 
honekin, Laxo Elkarteko kideek 
Baztangoizen talde berriak sortzea 
espero dute, gehienbat Arizkun eta 
Erratzun, gauregun deseginak izan 
arren lehen izan bait ziren taldcak 
herri horietan.
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Baztan-Bidasoako Herri Kirol Txapelketa 
lehenbiziko aldiz antolatuko da

S ortii berria den 
N a r a r r o a k o 
Herri Kirol Fe- 
derazioa kirol 
hau indartzeko 

lehenbiziko pausoak ema- 
ten hasi da. Horrela, I3az- 
tan-Bidasoako Kirol Ba 
tzordeak Federazioarekin 
batera esperientzi berri bat 
bultzatu nahi du; hau da. 
al'izionatu mailan Herri 
kirol txapelketa bat (liga 
siStema) eskualdean anto- 
latLiz. gisa honetan Jedeen- 
gan kirol honek daukan 
ikusgarritasLina eta ederta- 
sLina adieraztea nahiko lit- 
zatckc.

itipi-iuipci aldizkariko 
lcrro hauctatik dei cgiten 
ilicgLi Baztan-Malcrrck;i- 
Lciz.aran cta Bortzirictako 
hcrri uuztici cta kirol tal-

deci anima daitczen eta 
parte har dezaten.

Ohar bezala erran. as- 
moa dela apuntatzen dircn 
taldeen hcrrietako bcstetan. 
txapelketa honetakoelimi- 
natoriak egitea.

Probak; I Snka tira 
(640 kilo) • talde bakoi- 
tzean 8 sokatiratzaile eta 2 
ordezko.; 2. Froba konhi- 
natuak (3 serieko lana) • 
talde 'bakoitzean I lagun 
cta bi ordezko. probak;

X.kozkor apnstiia pertsona 
bat. LS kozkor bildu serie 
bakoitzean. II. T.\in}>ak 
pertsona bat, 50 kiloko 
txingekin 60 metro egin 
serie bakoitzean. III. Aiz- 
kora pcrtsona bal, 45 pul- 
gadako enbor bat i korte bat 
serie bakoitzean. I'V. 
Zakulari .3 pertsonaerrelc- 
boz.40kilokozakuakin ba- 
koitzak 80 metro egin se- 
rie bakoitzean. V. Arpana 
2 lagLin, 45 pulgadako

enbor bati 3 korte serie 
bakoitzean.

Oharrak: • Proba kon- 
binatuetan pertsona batek 
ezin izanen du proba bat 
baino gehiago egin. • Soka 
tiran aritzen dircnak proba 
konbinatuetan aritzen ahal 
dira. • Taldeak herriz hcrri 
atcra daitezke edota herri 
bat baino gehiago clkar- 
tuz. • Epaileak Nafarroako 
Federazioak bidaliko ditu.

Inskripzioak eta 
inforniazioa: Baztanen, 
Tati UiTLitia 58 00 06; Lei- 
z.aranen. Iñaki Pcrurena 5 I 
01 03; M;ilcrrck;in. Mikel 
lb;irrola 59 43 02 eta Bor- 
tzirictan. Mattari Altzuar- 
tc 63 70 05 tclcfonoetan. 
Epc;i. ckainarcn 9 baino 
lehcn izanen delarik.

M A T T A R I

Elgorriagako Paleta  
Txapelketa

M IK E L  IB A R R O L A

Elgorriagako Udalak. 
Malerrckako Kirol Zcrbi- 
tzLia sailaren bitartez. Lc- 
henengo Paleta Txapclkc- 
ta antolatu du. Partiduak 
22 tantotara jokatzcn dira 
tcnis pilotarekin. J;idanik. 
16 pilotari apuntaturik 
daude honcn ondorioz 
I50ren b;it ptirtidu Jokatu- 
ko dira, maiatzaren 6an 
hasi zelarik ilusio eta giro 
haundiz.

Partaideak hauexek 
izancn dira: Patxi Arrieta. 
Manuel Otx;mdorena. Jose 
Miguel Galarrcgi. Imanol 
Ibarra. Luis Olazar. Jose 
A. Martiarcna. Jose M. O- 
txandorena. Josc I. Olazar. 
Pedro M ariezkurrena. 
Kiko Sukilbide. Santi Mi- 
geltorena. Samba, Antonio 
Eiz;igirre. Jose A. Mariez- 
kurrena. Jesus M. Martia- 
rena eta Paulino Etxebc- 
rria.

Josetxo E zkurra I. M em oriala

Izen ematc epca akitu 
zen apirilarcn 25an eta 
antolatzaileok pilotarien 
kopurua ikusirik pozik 
gaude. 85 bikotek izen 
eman dute; prebenjami- 
netan 10 bikotek. benja- 
minetan 12 bikotek, ale- 
binetan I I bikotek. in- 
fantiletan 25 bikotek. 
gazteetan 10 bikotek. 2. 
zaletLielan 12 bikotek eta 
I. zaletLietan 5 bikotek.

Maiatzaren I2;mhasi 
da txapelketa. hasieran 
antolatzaileok Donezte- 
bc eta Saldiaseko Jaictan 
finalak egitca pentsatuta 
geneukan baina Nafa- 
rroako Herriarteko Txa- 
pelketa hasi da eta pilo- 
tari aunitzek horretan ere 
parte hartzen dute.

M IK E L  IB A R R O L A
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OSASUNA

Kari Agirre: ”200 sendabelar motatik 
goiti hazten dira inguru honetan”

Kari Agirre 
Bertizaranan jaio 

zen,
Narbarten hain 

zuzen ere. Orain dela 
17 urte Leitzan bizi 

da. Gaztetandik 
sortu zitzaion baratz 

eta belagietako 
landare eta 

belarrek dituzten 
ezaugarriak ikas- 

teko jakinmina.

era  e rra len  digu
K.‘Ank."Gaztetan gurc le- 
heiii>u.suek zuten haserri- 
ra joaten nintzen eta her- 
tara. Lakoitzketa et.xeko 
amerikano hat etortzen 
zen. Berak erakusten ziz- 
kii>un iore eta heiar ha- 
koitzaren karakteristikak. 
Lakoitzketakoa zen haita 
izen hereko hotaniko os- 
petsua. iandareen euskai 
izenekin hiztegi hat argi-

G a ix o ta s u n  b a k o itz a re n d a k o  b a d a g o  s e n d a b e la r  e g o k ir ik

taratu zuena

Belar gehienak ezagu- 
tzen ditu: "Gai.xotasun 
hakoitzarendako hadago 
heiaredoiandarehatedo  
gehiago. Adihidez. "ii- 
ñua" lasaigarri hat da. 
"zain heiarra" edo erda- 
raz " lia n ten "  deitzen  
dena herriz. nunhiziaren

kontrakoa onieti da eta 
heste gaisotasun hatzuen- 
dako ere halio du.

Modu guzitan jendeak, 
oraindik, fede gutti duela 
belarretan erraten digu 
Karik: ’’ Gehien erahiltzen 
dena herhena helarra da. 
osina ere... zerhait. Bai- 
na hori heuren ezauga-

rriak ezagutzen ez direla- 
ko gertatzen da. Beiar eta 
landareei heldur haundia 
zaie. nik heiar mota au- 
nitz jan ditut eta ez zait 
inoiz ezer gertatu. Gauza 
guziak hezala here neu- 
rrian erahili hehar dira. 
herhenen enpiastoa adi- 
hidez. denhora gehiegi 
jarrita  edukiz geroz kal- 
tegarria izan daiteke.

Belar eta landareei 
buruz bertze gauz.a aunitz 
erran zizkigun Karik bai- 
na hemen lekurik ez dau- 
kagunez bertze batean 
kontatu beharko dizkizue-
2U.

P E L L O  A S T IZ
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ARO BERRIAREN ATARIAN

Kiromantzia

Eskuaren forma

E sku irakurketaren lehen 
pausoa. zcin niotalakoa 
dcn bcrcizteada. Idazleak

_______  cz dira ados jartzen puntu
honetan; bakoitzak gauza dit'eren- 
tcak kontiitan harlzcn dituelako. 
Hona hcmcn cskola frantzesak egi- 
len ducn sailkapena:

Esku elementala:

Esku zola edo 
aliurra haundia eta 
lodia da; behatzak 
lodiak eta laburrak 
eta azkazalak ere 
laburrak. Esku klase 
hau daukalen per- 
tsonak lan zakarre- 
tara ohituta daude. 
eskuzabalak dira. 
natura eta bizimodu 
apala gusiatzen zaie 
baina ez kezka inte- 
lektualak.

Esku palotea edo 
espatula:

Estetikoki itsu- 
siena. behatz puntak 
zabalak eta zanpa- 
tuak direlako. Hola- 
ko eskua daukanak. 
zentzu praktikoa du 
eta ekintzetara bul- 
tzatu ta  dago. Ez 
dago inoiz bcre bu- 
ruarekin konforme. 
betihelburuhobeeta 
haundiagoren bat 
lortu beharrez dabil.

Esku karratua:
Ahurra. behalzak eta azkazalak 

nahiko karratuak dira. Praktikoak. 
langileak. lanean jarraitzen dutenak. 
arrazoitzailcak eta erlaziotan zuze- 
nak, Reraien defektorik haundiena 
intuizio eta fantasi falta da.

Luzea da. hezurtsua. behatzen

juntak kozkorrekin. azkazalak lu- 
zeak eta borobilak.

Pertsona logikoak. ekilibratuak. 
ikustatzaileak. eszeptikoak dirudite 
baman barrenetik guztiz idcalistak 
dira lorpen moralen ondotik dabil- 
tza. Kozkor edo korapilo haundie- 
giekin mesfidantza eta berckoitasu- 

na sortzcn da.
Esku psikikoa:

Guztietan polite- 
na estetikoki. Luzea 
eta meharra... fina. 
korapilorik gabca. 
Intuizio eta irudimen 
haundiko pertsonak. 
idealistak eta senti- 
berak; honengatik, 
maiztan ez dira z.o- 
riontsuak iz.aten. Ez 
daukate sobera zen- 
tz.Li eta bizitzarcn ara- 
zoei aurpegia emate- 
ko adorea falta zaie.
Esku mixtoa:

Auniztan topa- 
tzen dena, lehen ai- 
patutako ezaugarrie- 
tatik nahastekaxe 
hartzen duena. Ho- 
nek. bizitzaren arlo 
bakoitzean modu ez- 
berdinez jokatzea  
eragiten du. Gauza 
aunitz jakiten dira 
bainan azaletik baka- 
rrik. Toleratzaileak 
eta lagun onak.

H u r re n g o  a le re n  b a te ta n , e s k u  m o ta  b a k o itz a re n  iru d ia k  a rg i ta ra tu k o  d itu g u F E R M IN  A L T Z U G U R E N
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MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK

-Etxe edo baserria erosiko nuke. 
Berdin dio zein egoeratan dagoen. 
Eskura ordaintzen dut. Diskrezio 
osoa. Jose Antonio Tfnoa: (948) 59 
40 54

-Doneztebe. Pisu bat alokatzen 
da bi bizitzako etxe batetan; baratze 
eta guzi. Hilean 12.000 pzta. eta 4 
urtetarako kontratua. Tfnoa; 594054 

-Arantza. Baserri baten berri 
ematen da. Argia. ura eta telefonoa- 
rekin. .5 hektarea. 7.500.000. Ezkalo. 
(948) 594054.

-Doneztebe. Pisu baten berri 
ematen da. Sukalde ekipatua, propa- 
no kalefakzioa. 3 logela, egongela 
lurko suarekin, despentsa, bainua eta 
ganbara. 90m-erabilgarri. 6.500.000 
Ezkalo (948) 594054

-Eegasa. Pisu baten berri ematen 
da. Sukaldea, 3 logela, egongela eta 
bainua. 90 nr. 4.900.000. Ezkalo. 
(948)594054

LANA
-Denda batetan edo haurrak 

zaintzen egin nahi nuke lan. 16 urte 
ditut. Tfnoa: 594054

-Lehenbiziko eta zortzigarren
arteko mailako haurrei klaseak 
emateko prest nengoke, uda aldean 
Iturenen. Nahi dutenek dei dezatela 
59 44 39 telefonora. Ituren.

-Frantzes klaseak Silvia Mazi- 
zior-ekin. Tfnoa: 630108

SALEROSKETAK

-Hiru bizikleta salgai, 2 
karrerakoak, ttikiak, 5.000 pezetatan 
bakoitza. Bertzea kroseta bat. 
amortiguadore eta plato ttikiarekin
10.000 pezetatan. Deitu Lesakako 63 
77 86 telefonora.

-Ordenadore polit eta kottor bat 
saltzen da. Amstrad markakoa da eta 
testuak prozesatzeko, kontabilitatea 
eramateko eta bertze 2 programa ere 
baditu. Deitu 631188 telefonora.

-Sukalde eta frigorifiko indus- 
trialak saldu edo etxerakoez aldatu 
nahi ditugu. Tfnoa; 637 854

-Idazmakina elektronikoa sal- 
tzen da. CANON markakoa. Intere- 
satzen bazaizu deitu 631 188 telefo- 
nora.

-Era guzietako mobleak erosten 
ditut. Eskura ordaintzen dut. Tfnoa; 
59 40 54

-Kanpin denda eder bat salduko 
nuke. merke, konbenentziako pre- 
zioan. Interes dutenentzat Zubietan 
bizi naiz, Ibarrenea etxean. Astebu- 
rutan fijo, astegunetan atsaldez eta 
gauez.

-Baserri bat dago .salgai Bazta- 
nen; lasaitasunez betetako "Orabi- 
dea" parajean. Belagi eta bertze hain- 
bertze herri-lur roturatuak erabiltze-

ko eskubidea. Kontaktatzeko deitu 
58 90 11 telefonora.

-Bigarren eskuko altzarien be-
rri ematen da. Egokiak alokatutako 
pisuak mobleztatzeko. Tfnoa: 
594054

-Akordeoi bat daukat saltzeko, 
96 bajoko Parrot markakoa. Urtc 
batez erabilia eta hagitz ongi dagoe- 
na. Tfnoa: 515046 Saldias.

DENETARIK

-Trikitixa eta panderoa jotzen 
ikasi nahi al duzu? Guk irakatsiko 
dizLigu Sunbillan. Josune eta Ain- 
hoa. Deitu aste tartean (943) 625048 
telefonora.

-Pegatina kolekzio bat egiten ari 
naiz. Sobrante dituzuenak. bidal it- 
zaziie direkzio honetara: Aintzane 
Erkizia, Lcgar Baratzea 2, 3.D, Lesa- 
ka.

-Tasazioak egiten dira. Etxeak. 
ba.serriak, mendiak. bordak... Ezka- 
lo. (948)594054

HARREMANAK
— Gure bihotzeko marrubizko 

goxokia. Zeregingogenuen zu gabe? 
Hain jostun jatorra zu. Ostaizka eta
K.I.

-Etxalarren bizi den heavy-ari 
sedazko pijama polit bat erosi dut eta 
ekainaren 3an estrenatzea pentsatu 
dut neregana etortzen baldin bazara. 
Urantzu.

n n
ORRIALDE HONETAKOIRAGARKIAK DEB AL- 

DEKOAK DIRA. TESTUA IDATZI ETA IGORRI 
GURE BULEGOETARA EDO TELEEONOZ DEITU.

Testua:

ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1, 31780 BERA Tfnoa: 631188

I___________________________________ I L

ttipi-ttapa ZEURE ETXEAN DEBALDE 
HARTU NAHI BADUZU, EMAN ZURE IZENA!!

IZEN-DEITURAK ................................

HELBIDEA ___________ ________  ___

HERRIA---------------------- -----------

ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1, 31780BERATfnoa:631188 '

__________________ I
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DENBORA PASA

Sagardora 
<0 trsena

Pesimista

Esku-
langile Leku Arrantza

tresna

'O" eta "I 

falta dira

Zabaldu

Haizea

Potasioa

Roentgen
Emakume 

izena

Infusio

mnta

50 ► T

Euskal

550
Erran

dezagun

Kuttuna T
Biguina

Interjek-
zioa

Mota
Araba-
tarren
atorrak
Guda

Atzizki 
Femeninoa
Ganizak

Bizk.
Azeri

Kontso-
nantea

52

Mend.
Bazen

Aztien
kartak ► T

Nago
Musika

nota
Kontso-
nantea

Bilo Modua

Rutenioa

Irekidura
sakon

Auhena

Bokala

Ez eme
Nitroaeno

Uranioa

Bi Zuen

□ Senda belarrak ENBIDO
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Euskera, de todos.

_y

NAFARROAKO EUSKARARIBURUZKOI. 
ERAKUSKETA OROKORRA

EKAINAK 26 • UZTAILAK 6 
HERRIKO ETXEA LESAKA

} . m
Nafarroako
Gobemua

lehendakaritza eta Barne 
Departamentua.




