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ATARIA

N O N -ZER

4. Beharrezko telefonoak.

5. Agenda.

6. Irakurleak mintzo.

7. Hontaz eta hartaz.

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

22. Erreportaia.P. Astiz 

24. Elkarrizketa. Juainas 

27. Kirolak. M attari - M ikel 

Ibarrola

29. Irakaskuntza G abi G oia

30. Merkatu Ttikia.

31. Denborapasa.ENBiDo

Orain dcla hamar urtc hasi /.ircnc- 
lik. cgunctik cguncra hobetzea lor- 
tu dutc. Gaur cgun Baztancn ez 
czik. Bcrtitzarana eta Malcrrekako 
z.enbait hcrritan ere entz.un daitckc 
Xorroxin Irratia. Orain lcgalizazioa 
litzatckc faltaz.aicn pausua 2 2 .or.

Ohizko matcrien inguruko ikaske- 
tez aparte, eskola eta ikastolctan ari 
diren gaztetxock cgiten dituztc ere 
bcrtze hainbat aktibitate. Oraingoan. 
c s k o I - a I d i z k a r i e n i n g u r u k o a k 
ditucu. 28. or.

"E;^iin. dinuHcnez. zonaidearen 
ertz halean kokatn nahi diitefuntzio 
zentrala diien zerhitzua" dio Maria 
Jcsus Pcrurcnak, Baz.tan-Malerre- 
ka-Bortzirictako institutoko Gura- 
so Elkarteko partaideak. Hastckoz, 
badirudi Lekarotzcn ezarriko dute- 
la aurrerantzean orainarte Orono- 
tzen zccoen institutoa 24. or.

Gure inguruko Kirol Eskolek amai- 
tutzat cman dutc honez gero ikas- 
turtea. Pilota, Saski baloia, eskuba- 
loia, atlcstismoa, futbola eta bertze 
zenbait kirolen oinarriak ikasi 
dituztelarik 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 Astiz Ale honetan parte hartu dute: Roman Harribilaga, Oskar 
Txoperena, P. Apezetxea, Isabel, Jon Larretxea, Txema Aldabe, Iban Isasi, 
Juainas, Koro Etxeberria, Koro Irazoki, Mañone, Leitzako Ikastari Euskalte- 
gia, Olain Elkartea, Alizia Olaizola, Goiko, Josetxo Susperregi, Mattari, 
Mikei Ibarrola, Gabi Goia, Pello Astiz eta Enbidok

Inprimategia: Jomisa (Irun)
Tirada: 2.800 ale 
Lege-Gordailua: NA-1324/85
t t ip i - t ta p a  aldizkariak ez du halabeharrez, bere gain hartzen, aldizkarian 
adierazitako erranen eta eritzien erantzunkizunik.



ATARIA

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

SOS Nafarroa........ ................... 088
OSASUN ZENTRUAK
Elizondo.................. 452367/580235
Doneztebe............... .............594300
Lesaka...................... .637428/637336
Leitza...................... 510248/510573
KONTSULTAK
Arizkun................... .............587039
Gartzain.................. .............580451
Oronotz-Mugaire.... .............592024
Ituren ...................... .............594183
Sunbilla................... .............594283
Goizueta ................. .............514067
laantzi..................... .............637755
Arantza................... .............634131
Bera......................... 630929/630036
Etxalar..................... ..............635105
Urdazubi.................. .............. 599130
ANBULATORIOAK
Irun......................... . 630264/6"'1 106
OSPITALEAK
Irungo ospitalea...... .............614444
Nafarroako ospitalea ............."'51500
SSko Lirgentzi zerbitzua......... '*4675()
Virgen del Camino
erresidentzia.......... ............. '>62700
Gurutze Gorria........ .............">''6404
ANBULANTZIAK
Oitz......................... .5947142/594342

DYA
Lesaka(larrialdiak)... .....(943)4646'>2
Elizondo (larrialdiak) ..............I7I7I7
EUNERARIA
Lesaka..................... ..............637404
SUHILTZAILEAK
Oronotz-Muaaire.... .............59"'()44
GARRAIOAK
Bidasotarra ............. .............630279
Baztanesa................ .............580129
Leizaran.................. .............515018
HIRUTJARREN ADINARENDAKO
ZENTRUAK:
Elizondo ................. .............580730
Lesaka..................... .............637154
Bera........................ .............630104
ABERIAK:
Iberduero................ .594335/594336

H id d e n  A g e n d a

Hidden Agenda 
Filma

Ken Loach zuzendaria 
(Bretaina Haundia)

Dokumetal gisara egindako fil- 
ma honek eraman du Cannes-eko 
Grandprix du jury, hagitz merezia, 
jakin dugunez. Gai berezia, Irlan- 
dako gaur egungo egoera politi- 
koari buruz.

Bertako preso politikoei inkesta 
bat egitera joaten diren bi pertso- 
nen hilketari buruzko argudioare- 
kin. I.R.A. gai duela egindako filme 
honek nahiko arazo dauka Inglate- 
rran banatzeko, ikuspuntu berezi 
batetik egina delako.

Orain denbora gutxi bere Fa- 
milyLife filma ikusteko aukera izan 
genuen telebistan.

Filma berri hau udazken aldera 
ekarriko digute.

M a rt in  S c o rs s e s e  d a  V a n  G o g h  L e s  C o r-  
b e a u x ” a m e ts e a n ,  "D re a m s ” f i lm a n

Kurosavvaren
“Dream s”

Zortzi amets— dreams— fil- 
ma testamendu moduan es- 
keintzen digu Kurosavvak, zu- 
zendari zahar bezain ona den 
honek bere azkeneko filma 
hontan. Berakegindako Dersu 
Uzala eta Ran filmak gogoan 
dauzkagu oraindik eta berriro 
“Ametsetara”, bere mundura, 
eramaten gaitu maixu honek, 
oraingo hontan Steven Spiel- 
berg, eta Martin Scorsseseren 
laguntzarekin. Bere hogeita hi- 
rugarren filma hau, zorionez—  
eta bazen garaia—  Cannes, 
Paris, Londres, Roma, ea. Ma- 
dridekin batera Donostia, Bilbo 
eta Iruiñean ikusteko aukera 
dugu.

Mariano
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AGENDA

9 LARUNBATA

— Iturenen, akanpada enbal- 
iscan.

—Lesakan, arratsaldcko 8elan. 
hcrriko fronlo ian ."A m a bcgira 
za/Li" antzcrkia. San Fcrmin jubila- 
tLi eta pentsionistcn eikarteak anto- 
latLirik.

10IGANDEA,

— Beran, Larun Mcndi Taldca- 
rcn atcraldia: Kopakarrira.

— Iturenen, Trinitatc cguna.

— Lesakan, dantzaldia Akcla- 
rrc taldcarckin.

11 ASTELEHENA

—Ijiant/.in, Husktira rLitzordca- 
rcn bilcra arratsaldcko 7ctan. Bilto- 
kin

12 ASTEARTEA

— Beran, Euskara Batzordca- 
rcn bilcra arratsaldcko 7ctan. Hc- 
rriko Etxcan.

14 0RTZEGUNA

—Arantzan, Euskara Batzor- 
dcarcn bilcra. arratsaldcko 5etan. 
Hcrriko Etxcan.

15 0RTZIRALA

--Ltxalarren, Euskara Batzor- 
dearcn bilera arratsaldeko 7,.7()etan 
Zcntroan

16 LARUNBATA

— Iturenen, gaucko iOetan, 
Udalctxcan. "Ama bceira zazu"

17IGANDEA

—Beran, L.arun McndiTaldca- 
rcn atcraldia: Laruncra.

—Lesakan, San Fermin Jubiia- 
tu cta pcntsionistcn clkartcak anto- 
latLirik. goizcko 9ctan Iruñcko gai- 
tcroak cta L.csakako txistulariak hc- 
rrian zchar ibiliko dira. I I ..70 mcza 
cta 14..70ctan bazkariahcrriko fron- 
toian.

GOARDIAKO BOTIKAK
— Ekainaren 9-IOan, Bera. 

Lturen eta F. Iturralde (Elizondo).
— Ekainaren I6-17an, Aran- 

tza, Sunbilla eta F. Lezaun (Eli- 
zondo).

TXAPELKETAK

—Ba/tan Bidasoako Herri 
Kirol Txapelketan partc hartzeko 
cpea. ckainaren 8an bukatzen da. 
Partc hartu nahi dutcnck, dei dcza- 
tcla Baztan. Malerreka, Lcitzaran 
edo Bortzirictako Kirol Zcrbitzuc- 
tara.

BIDAIAK ^
—Arantza, Bera, Etxalar eta 

Igantzin, ckainarcn 7an. hil bcrcko 
17tik 26ra artc Arkiipeak Flkartcak 
Asturics-Galizara antolatu ducn 
bidaiarako izcn cmatcak cgitcko 
inLmaceuna.

IKASTAROAK
—Ekainaren I5ean, datozcn 

Liztaila cta abuztuan igcrikcta ikas- 
taroak cmatcko. Bortzirictako Ki- 
rol Bulcgoan (Lesakako Udalct- 
xcan. Tel. 6.7 70 05) irakaslccn in- 
skripzioak cgitcko cpca.

- K I I K I U R *
ILEAPAINDE(;iA

 ̂ V  Bittiria Tfnoa.: 6.77492 - LESAKA

r  ̂  MUSIKADENDA
San Esteban .77

^ ^ j U t U /  T fnoa :67  10.59
BERA

LCeAflllA =
OPARIAK

Legarrea 9, Tfnoa: 637030 LESAKA

MALDAERREKA S.A. 
^  «La su iza»

Bittiria kalea -Tfnoa: 637404- LESAKA

/bk. / 4(i-vi-7 ttipi-ttapa 5



IRAKURLEAK MINTZO

Zuzendari jauna:
Ni Arraiozko baserritar bat naiz 

eta nere barridean ikusi nuen lehen- 
biziko aldiz zuen aldizkaria. Baserri 
horretan irakurri nuen eta Jartzen 
zuena oso interesgarria zen.

Euskal Herriko notiziak etortzen 
dira. batez ere Maldaerreka eta Baz- 
tangoak. kirolak. kultura eta notizi 
berri asko.

Asko interesatu zait eta nahi nuke 
nondik al bada. TTIPI-TTAPA Jaso 
etxean. notizi berriak Jakiteko.

Baita ere. nere aitak eta amak 
hobekiago ulertzen dute euskaraz 
idatzia. erdaraz baino eta horrela 
animatuko dira irakurtzera.

Bertzerik gabe. zuen berrien zai 
geratzen naiz.

Felix M. Mendiburu

Oharra: Aldizkari hori zerbait 
ordaindu behar bada. aski duzue neri 
deitzea.

Sail honetau agertzeko hidali 
uahi ditnzueu giituuak, makiuaz 
idatzitako 30 ieiro haiuo gehiago 
eziu dezakete izau. Kartak, izeu- 
deituraz eta karueta zeuhakiaz 
izeupetuak hidaiiko dira. Deua 
deu zueu datu horiek agertzerik 
ez haduzue uahi, ezizeu edo izeu- 
goitiz argitaratuko geuuke.

Laister, Txakurren errabiaren 
kontrako txertaketa hasiko da

Ekaiuak I I .  Ezkurra Plazan. 
9etatik I l..l()etara; Eratsun Plazan 
12etatik l.letara.

Ekuiuak 12. Saldias Posadan 
1 letatik l.letara; Labaien Potroan 
15etatik Ibetara: Beintza Potroan 
Ibejatik IVetara.

Ekaiuak 13. Urrotz Plazan 
lOetatik ll.-2()etara; Oitz 
Plazan 12etatik 14etara; (iaztelu 
Posadanlbetataik 17ctara;

Ekaiuak 14. Donamaria Iguri- 
nen lOetan. Askarragan lO.d.Setan. 
Posadan 11..2()etan. Artzcn 
l2.1.Setan; Eilgorriaga Herriko 
Etxean Ibetatik I7etara:

Ekaiuak 15. Ituren Herriko E- 
txean lOetatik 12etara; Aurtitz 
Frontoian 12..7()etatik 1.7..7()etara:

ijUna rata por habitante!!

Legasa Plazan Ibetatik 17etara;
Ekaiuaklh. Doneztebe Herriko 

Etxean lOetatik 14etara;
Ekaiuak 18. Zubieta Herriko 

Etxean lOetatik 14ctara;
Ekaiuak 19 . Sunbilla Mikele- 

nean lOetatik Ibetara;
Ekaiuak 20. Narbarte Hiltegi 

zaharrean lOetatik 12etara; Oieregi 
Plazan 12..2()etatik I4etara;

Ekaiuak 21. (Joizueta Herriko 
etxeko plazan lOetatik Ibetara;

£AY//7;rA22. AranoPlazan 1 lcta- 
tik 1.2etara; Areso Plazan Ibetatik 
17etara;

Ekainak23. Leitza Plazan 1 Octa- 
tik 14etara;

Z:/.(://7;///.2.7,LeitzaPlazan 1 leta- 
tik 14etara.

NATE VD. SU RATA
Colabore con la campaña 
de desratizacion

Dias 2 9 - 3 0 - 3 1  deMayo

Arratoiaren ”ve(ja” 
irekita (jago

Baztan, Bidasoa eta Male- 
rrekako etxe, baserri, pisu, 

bajera, eraikitzeko lurrak 
eta ereinua duten borden 

berri ematen da

Jose Antonio Elizondo 
EZKALO

'-2^!> -T fnoa: (948) 59 40 54 Intzakardi, 8
DONEZTEBE
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HONTAZ ETA HARTAZ

Bera eta Lesakako industriarako 
gas naturalaren ekartzea aztertzen ari

Gauzatuko balitz etxeko kontsuinorako gas hornidura erraztu eginen luke

Duelabi urte t'erdi gasa 
etxeko erabilpcnerako Iru- 
ñera iritsi zenetik adierazi- 
tako bi lierrietan kokaturi- 
ko enpresa garrantzitsue- 
nek beren iiiteresa agertu 
zutcn, baina urruntasunak 
eta bertze oztopoek erago- 
tzi egin dute gasa ekarketa 
orain arte. Oreretaeta Irun- 
a iritsi denean.

Zenbait bilera 
Gasbidea Jadanik Iru- 

nen egotcak, Bera eta Le- 
sakaraino luzatzea eginga- 
rri egiten du. Modu honc- 
tan. egitasmoaren eziiuga- 
rriak, obraren aurrekontua 
eta finantzaketa aztertu as- 
moz. azken hilabeteetan 
zc n ba i t b i I e ra eg i n i z.;in d i ra 
udalbatzakide. enpresen 
ordezkari eta gas konpai- 
nien artean. oraino akor- 
diorik lortu ez. bada ere. 
Bilboko "ingienieria y 
Direccion de Obras y 
Montajcs" IDOM delako 
enpresari aurregistamoa-

B e ra k o  in d u s tr ia ld e a

ren idaz.keta ardura eman 
diote.

Ga.sbidea trenbide 
zabarretik

Enprcsen iturriek tidic- 
razi dutenaren arabera. 
gasa •■GAS EUSKADL'k 
hornituko du. banaketa 
sarearen ez.arkcta berriz. 
•■ENAGAS” konpainiaren 
gain Joanez. Irundik Bera- 
rakogasbidearen ibilbidea- 
ri dagokionez. garai bate- 
ko Bidasoa iz.eneko trenak 
erabilitako bide berbera li- 
tzateke; «ero. Bidasoa ibaia

gurutzatuz. Zalaingo in- 
dustrialdera iritsiz; hcmcn- 
dik, Zalain Zokoko ■■La- 
minaciones de Lesaka"ren 
lantegira abiatuko litz.ate- 
ke; ondoren, Lesakako Bal- 
drun mcndian goiti Nabatz. 
auz.oan dagoen enpresa be- 
raren lantegira Jaisteko. 
Aurrekontua ,S00 milioita- 
koa izan daiteke eta egite- 
ko cpea sei hilabete ingu- 
rukoa.

Ekarriko den gasak 
industria arloan erabiltzen 
diren z.enbait errekinen —

t'uelol ioaren— ordekoa 
batez. erc izanen da. Gasbi- 
de honen garrantz.ia haun- 
dia da; adibide bezala, 
■■Laminaciones de Lesaka, 
S.A." ren lantegiek urteko
8.000 tona gasa kontsumi- 
tzen dutela kontutan har- 
tuz. egunero bi ontzi ka- 
mioietan errepidez ga- 
rraiatzen direlarik. bilte- 
gian pilatz.eko, guzti ho- 
rrck sortz.en duen arrisku- 
rekin.

Etxeko kont.sumoa
Industriarainoko gasa- 

ren bidcraketak etxeko 
kontsLimorako ere erabili- 
ko litzatekecn Bera eta 
Lesakan beste hornikuntz.a 
sare batcn ezarketa erraz- 
tuko luke epe laburrean; 
aitz.inagotik, kostu eta 
errentagarritasun azterpe- 
na eginez. Arantza, Etxa- 
laretalgantzi herrietarahe- 
datzeko.

R O M A N  H A R R IB IL A G A

OYA
JOSTAILUAK

JANTZIGINTZA
OPARIAK

BURDIN TRESNERIA 
Altzate, 5 Tfnoa: 630083 BERA

OSKORRI
LIBURUDENDA

Petrinea Tfnoa.: 592245 
ORONOTZ-MUGAIRE

L9. /hk. / y()-vi-7 ttipi-ttapa 1



K U U L I ^ I I A I t A

CONSERVAS MARTIKO, S.A.
Ahatetan espezializatuak

Ahate-foi 

Gibel-gizena 

Urdai azpikoa 

Ahate-hegalak 

Ahate-izterrak
Tfnoa: (948) 63 07 07 

BERA

FONDA
XATURETXEA

Tfnoa.: 63 70 27 
LESAKA Legiall -63  06 64 BERA

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA ft
KIROLTROFEOAK ^

Tfnoa.: 580 445 - ELIZONDO

DROGERIA
Altzate 37, 630388 - BERA

^  ^  JATETXEA
v^T-S^Tfnoa: 580101 

Sa„„ago, 
ELIZONDO

z ®
Tfnoa: 63 11 38 

Piiota Leku ondoan BERA

BOTXO 
 ̂ ostatua

Tfnoa.: 63 00 52 
Zalain auzoa, BERA

LACOSTA ANAIAK
FORD BANATZAILEA

Zaldubia Poligonoa 
Tfnoa.: 45 21 19 

IRURITA

B A T Z O K I
JATETXEA  
OSTATUA

Tfnoa.: 63 79 31
V Lesaka

Drogena MOlll^ERO
Paper pintatuak 

Pinturak 
Moketak 
Drogeria

Tfnoa: 63 02 40 
BERA

8  ttip i-tta p a  .19. zbk./yo-vi-?



HERRIZ HERRI

B E R A

Saihesbidearen lanak aint/Jnduak
Urle ondarrerako burutzea iragarrita dago

t;  ̂ . - - *

/a bederatzirehun milioi gastatu diluzle saihesbidea egiten

R O M A N  H A R R IB IL A G A

Iragan maiatzarcn 24can. orlzc- 
guna. goizcko 6ctan Zalain aldctik 
timclak argia ikusi zucncan. Bcrako 
saihcsbidearcn lanak bercn gauzabi- 
dc azkcnari hasiera eman diotela 
crran daitekc. Ziurtatzea crraza cz 
bada ere. herrigunea zeharkatzen 
duen errepidc edo karrctera nagusian 
barrena igarotzen dcn 5.()()() ibilgai- 
lu (V(20i\ baino gebiago kamioiak) 
tral'iko kopuruareti zati bat desbide- 
ratuko duen saihesbide honen 
amaicra urte ondarrerako dago ira- 
garrita.
Ezaugarri garrantzitsuak

Sei sarrera-atera leku — Bera 
aldera Zalaienen. Alkaiaga aldera 
"Bezerro" meazulo aldean. Indus- 
trialdean. Alkaiaga eta Bera aldera 
G eltokiko  zubian. Alkaiaga eta 
Otsangoko harrobietan eta "Arkai- 
tza" harrobi ondoan Beran— cta 
guztira  l.972mko luzera izanen 
duen errepidc hau l988ko abuztuan

hasi zcn cgiten. Bere bidcan zcnbait 
czaugarri bcrczi tiurki daitczkc. hala 
nola Alkaiaga auzoa zcharkatzcko 
balio ducn cta azken 40 urteotan Na- 
t'arroan cgin dcn tunel baktirra; 
27()mko luzera du. l.7mko zabalcra 
cta 8mko garaicra; .7.6()mko bi crrei 
cdo karril eta Imko bi bazter eduki- 
ko ditu. Zulaketa. makitia berezi 
batcz egin da. eremuak toki batzue- 
tan Çf.SOeko portzentaia zeukaten 
kuartzo zerroez (betak) eraturik 
zegoenez gero. lanak zenbait zailta- 
sunez burutu iz.an dira. Bertze toki- 
tan berriz. eremua beratza aurkeztu 
da. tunelaren gatiga (bobcda) josi eta 
zertxaz eutsi behar izanez.

Saihcsbideak bi tokitan gurutza- 
tuko du Bidasoa ibaia. hainbat zubi- 
ren bitartez. hauetako bat "Fundicio- 
nes de Bera. S.A." enpresaren urte- 
gi ondoan kokaturik dago. oker an- 
tza eginez eta sei zutabe edo pilare- 
ren gainean jasoa. 14.Smko luzera du 
eta bestea. Zalaingo Industrialdearen 
ondoan. 16.7..6mkokoa da. "Lauza

zubia" moetatako eta 2()m x 20mko 
neurriak dituen behebide bat ere 
cgin da "Laminaciones de Lcsaka. 
S.A." lantegira sartzeko.
(luzti honen aurrekontua

"Fomento de Obras. S.A." enpre- 
s;ik burutzcn ari duen egitasmoak 
900 milioitako aurrckontua dauka. 
Darabilen bataz bcrtzeko langile 
kopurua .7()ckoa da. bertzc enpresa- 
ren langilegoa ere batzutan erantsiz.

Udala polikiroldegi onaren 
bila

Iruñeko Hezkuntza eta Kultura 
Saila eta Berako Udalaren arteko 
akordioa sinatu ondoren. azken ho- 
nck polikiroldegi estali hobe bat 
eraikitzcko asmoa azaldu du orain. 
Erabakia. Bortzirictako Kirol batcra- 
gilcarcn txostenetan adierazitakoan 
oinarritu da. ctorkizunari bcgira 
moeta honetako eraikuntzak ncurri 
haundiagoak eta kalilate gehiago 
behar omen bait ditu. Hasieran. pa- 
bilioia. pista eta ikusleentzako le- 
kuak eginen dira. aldagelak. soinke- 
talekua. biltegia... gerorako utziz. 
Aurrekontuaren 79 milioitik hercn 
bat Udalak ordaintzcko bazen. 2.60 
milioietaraino igoko den gainerakoa 
Lidalaren gain izanez.

M usika eskolaren  
isolam enduaren  

adjudikazioa
Osoko bilkuran. Udalbatzak 

Musika Eskolako bamea isolatu edo 
aislatzeko lanak "Construcciones 
Irurek" eta "Aislamientos Labril, 
S.A." enpreseei adjudikatu dizkie. 
Lanen gauzabidea berehala hasiko 
da.
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L E S A K A

Karrikak hankaz gora
Ur-sarea, saneamendua, telefono haria eta argi-indarra sartuko dira

M .K .T .

Azkcn liilabete hauetan karrikak 
ankaz gora daude ur sare berria dela 
eta. Seguruenik oraindik hilabete 
batzLi joanen dira. dena lelien baino 
hobe ikusteko zeren eta. aspaldi 
asfaltatu beharreko karrikak obra 
hau amaitzen denean eginen dira.

Ur sare berriarekin batera sanea- 
mendua. leld'ono haria eta argi-in- 
dar sarearen zati bat lur azpitik sar- 
tuko da. Hasiera batetan ur sareare- 
na bakarrik egitckoa zen eta 12 hi- 
labetetako epea zegoen honetarako 
baina herri erdia zulatu behar zenez 
aprobetxatu da bertze obra horiek 
ere egiteko. honela herria urte ba- 
tzLietarako ekipaturik gcldituko da.

Ur hornikuntzari dagokionez. 
erabat berrituko da. honetarako 
hemendik 25 Lirtera cgilcn duten 
biztanle prebisioa 4.176 lagunena 
izan da eta 150 I. biztanleko eta

San Ferminetarako karnka berdinduko dute- 
la espero da

eguneko behar izanen dela. 50 urtc- 
ra 20 l./s.

Ura Urraba errekatik hartuko da 
eta lehorte garaian egindako neurke- 
tetan behar adina ur izanen da pre-

bisio hauek betetzeko.
Urraba errekalik ura hartzearen 

kostoa 1.595.408 pezetetakcra izanen 
da. Lira depositora eramatearen kos- 
toa 25.714.881 pezeta. depositoaren 
eraikuntzak 24.588.825 pezeta. he- 
rrira ura eramateak eta hodien sareak 
66.6.72.550 pezeta. guzti hau 
I985ean egin zen aurrekontuaren 
arabcra. Erran bahar. obra hau oso- 
tara Madrileko Gobernuak ordaindu- 
ko duela.

Bcrtzaldctik saneamendu obrari 
dagokionez. lehendik egina dagoen 
zerbail mantenduko da eta bertze 
guztia berritu edo berria eginen da.

Horrela ur zikinck eta euri urck 
behar duten kanalizazioa izanen 
dute. Honen kostua 7.7.845.1.72 
pezetetakoa izanen da. Nararrcniko 
Gobernuak 9/ 67.1 ordainduko due- 
larik bertze .72,9 Udalaren eskutan 
geldituz.

Obra guzti hauek Mariezkurrcna 
Eraikuntza enpresak eginen ditu.

E T X A L A R

Haurren asteazken arratsaldeetako iharduerak
P E L L O  A P E Z E T X E A

Bertze herritan bezala. hemen ere 
bada urte pare bat haurrekin zenbait 
gauza interesgarri burutzen dela 
asteazken arratsaldeetan; hala nola. 
dantzak eta kirolak. Hori. bi edo hiru 
herritarren borondateari esker.

Orain. ariketa gehiago egiten 
ahal direla eta. guraso batzuk euren 
laauntza eskeini dute, zenbait aazte

ere hurbiltzen zaizkiela noiz. edo 
noiz. Eta hor ikusten ditugu karta 
jokotan jokatzen nahiz orratza eta 
haria erabiltzen. etabar. Eskulan 
gehiagotan aritzeko asmoa ere bada- 
go. ordea. gurasoak horretarako 
prestatLi ondotik, kanpoko norbait 
ekarriz. Kirol ihardueratarako (akti- 
bitateetarako) ere laguntzaile gehia- 
go hurbildu denez gero. Bortzirieta- 
rako Kirol koordinatzailea barne.

kirol mola gehiago burutzeko bidea 
dago.

Asteazken arratsaldea orain arte 
ere interesgarria bazen. martxa ho- 
netan gcro eta inportanteagoa eta be- 
harrezkoagoa bihurtuko da haurren- 
tzat. Agian gurasoak ere animatzen 
joanen dira oraingoa ikusirik.

(bertze aldean segitzen du)
Cir'
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1989ko diru sarrerak
Aintzineko rtipi-tiapan Udalaren 

iazko gastu nabarienak aipatu bage- 
nituen. oraingoan gauza bera cginen 
dugu diru sarrerekin. larrienak eta 
Jakingarriak azalduz.

Kanpotik. Naf'arroako eta Ma- 
drilgo gobernuaren eskutik etorrita- 
ko dirulaguntzak: 68.000.000 pzta.

Herrian bertan bildutakoa; Arbol 
enkantctik (subastatik) 11.142.000. 
Kontribtizioak 4.4.29.448. Usategie- 
takoa 2.291..6 17, Zirkulazio z.erga 
(inpuestoa) 1./7 1.582. Auzolanak 
1.089.120 ela Okindegiarcn ira'oazia 
258.000.

Baztan eta Zugarram urdi 
bidearen m oldaketa kon- 

tuen kitapena
Egindakoaren kostu osoa 112 

niilioitakoa izan da. berauetatik 7 
niilioi teknikarien ordain sariak. 
Hara nola burutu den ordainketa: 
Nafarroako Gobernuak 82 niilioi, 
Etxalarko Udalak 12 milioi berrc-

Asteazken arratsaldekc ariketetan

hun mila pzta., Baztango Udalak ia 
10 milioi, Zugarramurdiko Udalak
7.700.000 pzta.

G asolindegia Latsabean  
eraikitzeko oztopoak

IS A B E L

Dynel' Española SA-k gasolinde- 
gia muntatu nahi du Latsabeko ere- 
muan. eta Herriko Etxean baimena

eskatu ere, eskatu zuen. Nafarroako 
Gobernuak ordea ez du lekua ego- 
kitzat ematen. Desegokitasunaren 
arrazoiak bi dira; bat, legearen ara- 
bera ezin omen da gasolindegirik 
bideguretzetik 150 m, baino guttia- 
gotara eraiki. Bi: denboraz errepidea 
(karretera) zabaldu behar izateak, 
Latsabeko lur horretaz baliatzea 
eskatuko duela.

I G A N T Z I

Aurten egindako plantazioak egoera penagarrian

O S K A R  T X O P E R E N A

Joan den neguan Udalak, Nafa- 
rroako Gobemuko Mendi Sailarekin 
batera, egin dituen plantazioak egoe- 
ra kezkagarrian daude.

Fraingo kaskoan dagoena izuga- 
rri Jo zuen lehorteak hasiera hasie- 
ratik eta hor hondatu zen planta pila 
bat. Baina, horretaz aparte Txantrek 
egindako pistak zerrakuretan eragin 
zituen kalteek, bidea libre utzi zie- 
ten ardiei. Jakina da ardiek ez badu- 
te bertzerik aurkizen plantak Jaten 
dituztela. Dirudienez, orain molda- 
tu dituzte.

Jendek pista zaharrean dauden ata- 
kak irekiak uzten badituzte pasatze- 
rakoan, hemen ez dago deus egite- 
rik.

Bertzalde, abisu bat iritsi zen 
Lesakako baserri batetatik Zeruneta 
ondoko plantazio ospetsu horretako 
gaineko zerrakura guztia hankaz 
gora botatua zegoela. Noren gain 
botako ote dute orain lan hau bere 
egileek?

Izugarrizko ikaria 
Igantziko Bentatan

Duela bizpairu aste izugarrizko 
ustekabea suertatu zen Bentako

Eta hori ez bazen aski, zenbait auzoan.

Eguerdi aldera eta zenbait lagun 
kanpoan zeudela lehertu egin zen 
Abelu aldetik zentral ttikira datorren 
tuboa. Garai honetan eta aintzineko 
hilabetean egindako eurien ondo- 
rioz, bete-betean zetorren tuboa ur- 
teen poderez arraildu egin zen eta 
lehertu. Bertako langile batek erran 
zigunez 75 urte omen zituen tuboak 
paraturikan. beraz, ez da arraroa 
holakorik gertatzea.

Ba, leherketa izan zela eta izuga- 
rrizko erreka omen zetorren Berri- 
zaun eta zentralaren tartetik. Berri-

(bertze aldean segitzen du)
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Siankope Brolhers Jazz Band Igantzin egon zen

zaungo gaineko aldeko borda xehe- 
tu zuen eta bide guztia altxatu. Gai- 
nera ikuiluan zeuden oilo guztiak 
itto omen ziren, izugarrizko honda- 
rra barrura sartuaz.

“Siankope Brothers” ek 
saio ederra eskeini

Talde honetatik zortzi anaietatik

bi bakarrik. madrildar bertze bi 
musikariz lagundurik etorri baziren 
ere saio oso entretenigarria eskeini 
zuten.

Problema ttiki-ttiki bat bertzerik 
ez. jendeak ez diola horrelako anto- 
lamenduei behar bezala erantzuten. 
20 edo 25 lagun bertzerik ez zegoen 
saioa ikusten eta azken t'inean gogo-

ratzen den galdera zera da: merczi al 
du horrelako talde interesgarri bat 
ekartzea, ordaindu behar duenak 
hainbeste ordainduz, 20 edo 25 la- 
gunek entzuteko?

Unanu Taldea Donibane 
Lohitzunen

Maiatzaren 26an Euskalerriko 
Haur Kantu Lehiaketaren t'inala izan 
zen Donibane Lohitzunen.

Unanu Taldea. taldeka Nafarroa- 
ko txapeldun geratu zenez hantxe 
Joan zen bertze garaipen bat lortu 
nahirik. Baina, arerioak indartsuxia- 
goak izaki, ezin izan zuen lortu bere 
asmoa. Bere sailean Oreretako cso 
talde on batek irabazi omen zuen 
txapelketa.

Dena den, antolaketa aldetik Iru- 
ñeako saioa askoz hobekiago pres- 
tatua omen zegoen aipatzen ari gara 
baino, soinu aldetik batez ere.

A R A N T Z A

Mutikonborda baserria erre
J O N  L A R R E T X E A

Maiatzaren 27an. larunbatetik 
iganderako gauan, kixkalirik geldi- 
tu zen Mutikonborda ba.serria. Goi- 
zeko lanak aldera hartu omen zuen 
suak eta nonbait erregai onak aurki- 
tu — ahotz Franko omen zegoen. 
Sua, badirudi, baserriko ikuluan 
zegoen ahotz multzo haundian hasi 
zela. oraindik nola edo zergatik 
hartu zLien antzeman ez delarik. 
abiada bizian etxe guztira zabaldu 
zen. etxearen bortzetatik bat edo. 
sLiak Likitu gabe salbatu zelarik.

Mutikonborda baserriaren jabea 
Martiko soziedadea dugu eta gaur 
egun ez da inor bizi bertan. Marti- 
ko enpresan bertan ahate granja, 
gizenleku, ahate hiltegia eta abar

Mutikonborda baserna

dute baina eraikuntza guzti hauek 
baserritik kanpo daudenez ez dira 
suak kaltetuak gertatu.

Suak eragin dituen galerak ba.se-

rria ia guztia cta bcrtan zegoen tres- 
neri apur bat, ahatetan erabiltzen zi- 
rcn botikak. franko ahotz multzo bat 
eta zenbait gauza txiki izan dira.
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S U N B I L L A

Bariantearen referendumean eskuineko aukerak hobetsi

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

Hemezortzi urlez goitiko 620 
biztanleetatik 355ek. Vr 57'2ak, 
eman zuten botoa joan den maia- 
tzaren 27an herriko saihesbidea 
egiteko aukeretako bat bereizteko 
planteatutako referendumean. 237 
boto Bidasoaren eskuin aldetik 
egitearen aldekoak izan ziren . A 
eta B aukerak kontutan hartuz (ikus 
kuadroa), eta 1 15 ezker aldetik. 
Hala ere, eskuin aldeko bi aukeren 
artean hiru botoren aldea bertzerik 
ez z.en atera. 120 A-k eta 1 17 B-k.

Referendumaren ondoko ple- 
noan, Udalak baloratu zuen bota- 
zioaren emaitza eta aintzinetik 
kontutan hartu gabeko faktore bat; 
hain zuzen ere, boto emaleen par- 
te haundi bati ez zitzaiola A edo B 
aukeratzeko biderik eman, ezker 
aldetik egitea botatu zutenei alegia, 
berdintasun haundia egonik gaine- 
ra. Dena den. kontsulta berri bat

Boto koniaketa

egitea baztertu zen eta gauzek lehen- 
go bidea scgituko dute, botorik ge- 
hien atera zuen proposamena baita

orain arte bideratzen ari zena, hau 
da, fabrika dagoen lekutik abiatzcn 
dena.

Z E N T S O A

62 0

B O T O A K E S K U IN A

35 5

A  —  120 
B —  117

2 3 7

E Z K E R R A  Z U R IA K  B A L IO G A B E A K

115

Referendumnaren emaitzak

E L G O R R I A G A

Eskolaren berritze lanak akituxeak daude
T X E M A  A L D A B E

Garai batean Elgorriagako esko- 
la zena, haurrak Doneztebeko esko- 
lara hasi arte, berritu eta egokitzen 
ari dira, premia duten zenbait gau- 
zatarako erabiltzeko, batez ere kul- 
tur arlokoak. Lehenbiziko pisuan 
eskola paratzeko imentzioa dute, 
haurren kopuma goitzen bada, bede-

ren. Bigarrenean, bideo-gela, liburu- 
tegia, solasaldietarako aretoa e.a. eta 
hirugarren pisuan, berriz, joko edo 
jostaketarako gela izanen lirateke. 
Azpian, gim nasioa edo antzeko 
gauzak egiteko.

Moldatze lanak akituxeak daude, 
goiko pisua xuritzea eta behar diren 
a'^zariak ekartzea bertzerik ez da

gelditzen.
Eskola honen historia hagitz in- 

teresgarria da. 1921 urtean eraiki 
zen Esteban Matxiñenaren aginduz. 
Elgorriagan sortutako gizon hau 
ameriketara joan zen eta itzuli ze-

(bertze aldean segitzen du)
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Elgornagako eskola berria etxe honen lehen solairuan egonen da

nean bi eraikuntza, bata eskola eta 
bertzea frontoia egin zituen bere 
sosaz. Berak idazten eta irakurtzen 
ez zekienez, bera bezalakorik Elgo- 
rriagan atera ez zedin Udalari eman 
zion etxe hau eskola modura erabil 
zezan. Honetaz gain frontoia ere 
Udalaren eskutan utzi zuen. Jokae- 
ra miresgarria benetan berea.

Presa garbitzen hasi dira
Urak ekarritako harri kozkor eta 

lurrez berdindua zegoen presa gar- 
bitzen ari dira aipatutako zabor 
guzia ateriaz. Balnearioaren ondoan 
kokatua dagoen hau, inguru honeta- 
ko piszina da eta bisitari aunitz bil- 
tzen ditu. Pareta dagoen tokian hi- 
ruren bat metro sakonera izanen li-

tuzke eta luzera 40ren bat igcritan 
ibiltzeko. Langabezian dauden hiru 
mutil hartu ditu Udalak lan hau 
egiteko.

Edateko ur deposito berria
25.000 litroko ur-deposito berria 

egin dute, lehen zuen uraren indarra 
bikoiztuz. Orain dela 26 urte egin 
zen gaur egun dagoen sare hau eta 
garai hartan 20 urteko garantia zuen. 
Gaur egun arrunt hondatuta dago. 
Dena den. Udala, ur sarea konpon- 
tzeko eta berritzeko asmotan dabil. 
epe motzera egiteko asmoa dutela- 
rik.

Balnearioren gorabeherak
Balnearioa gotti balnearioa betti 

jendearen  ahotan aspaldi xamar 
honetan. Zehazki Jakiten ez bada ere 
soziedade bat, erostearen gibeletik 
omen dabil. Dirudienez elkarte  
honek erosteko eskubidea erdietsi du 
eta diotenez 30-35 milioitan erosiko 
ditu balnearioa kokatuko den oru- 
bea.

U R R O T  Z

Frontoi eta 
Mediku-Kontsulta 

berriak
T X E M A  A L D A B E

Lehenago eskola zaharra zegoen 
tokian. denbora gutti barru frontoi 
estalia izanen da. Horixe onetsi du 
Udalak, dagoeneko proiektua onar- 
tua dagoelarik. Migel Angel Ezku- 
rra. alkatearen asmoa Sanmigeleta- 
ko akitzea izanen litzateke. baina 
oraindik lanak hasteko, paperaren 
bat falta da. Lrontoiaren kostoa 22,5 
milioi ingurukoa izanen litzateke, 
dena Udalak ordaindu beharko due- 
larik.

Eskola zena botako duten hone- 
tan, erran behar da ikasturte hasie-

Urrotzko Eskola zaharra dagoen lekuan eginen da Frontoi berria

ran herrian eskola paratu bai ala ez 
ibili zirela. horretarako aukera bait 
^egoen eta kostoaren zati haundi bat. 
dena ez bazen ere, ordaindua zegoe- 
larik. Azkenik. gehingoek ezezkoa 
erabaki zuten eta haur guziak Do- 
neztebera joaten segituko dute.

Bertzalde, hagitz abudo mediku- 
kontsulta berria eginen dute errota 
gibelkaldian. Dagoeneko proiektua 
onartua dago. la 7 milioi kostako da 
hau egitea eta 423.000 pezeta kos- 
tako da barrendik jaztea.
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I T U R E N

Ekainaren lOean Trinitate eguna
IB A N  IS A S I

Aurrcko cgunelik Mendaurrera 
Joan nahi duenak. Malerrckako Ki- 
rol Elkarteak urtegian antolatutako 
akanpadara joan daitcke. aint/.inetik 
. 9̂ 43 02 tcleronora deituz.

Igandean. goiz goizetik. Men- 
daur mendiaren tontorreraino igoe- 
ra eta haseiizan. nahi duenak meza 
entzLin dezakc. Ondotik eta ohitura 
bihurtzen ari denez. enbaltsean. e- 
txetik eramandako bazkariaz bazkal- 
du. Erromeria honekin bukatzeko. 
Iturengo Plazan dantzaldia izanen da 
EGAN Taldearekin. Bertsolariak ere 
arituko dira.

Be.stak uztaiiaren 13tik 
17ra ospatuko dira

Aurtengo herriko bestek egun bat 
gehiago edukiko dute, asteartean 
bukatuko bait dira. 13tik 17ra ospa- 
tuko dira eta hauetan, oraindik egi- 
taraua osoki prest ez badago ere. 
orainszoz, Esan. Haritza. Izotz eta

Martin eta bere Taldea etorriko dira 
jotzera: gainera, txirrindulari bira, 
aizkolariak. trikitilariak, zenbait 
kontzertu eta bcrtze hainbat ckitaldi 
egonen da besta hauetan cta hauetaz, 
hurrengo aletan emanen dugu berri.

Bertze bortz Trikuharri 
aurkitu

Francisco Ondarrak “Bertitzara- 
na eta Malerrckako Trikuharriak" 
izena duen liburuxka bat atera du

berriki inguruotan aurkitutako Tri- 
kuharriak biltzen dituelarik.

Iturenen aurretik aurkiturikoeta- 
tik aparte bcrtze bortz aurkitu dira 
ondoko paraje edo lekuotan: Gara- 
tama, Epeintzako kaskoa, Arrutalan. 
Aitzurra eta Erdiko xendan.

ItLirendik kanpo, bertze bortz 
aurkitu dira: bat Saldisan eta bertze 
lau Bertitzaranan — hauctako gehie- 
nak Bertitzeko Jaurcgiaren ingu- 
ruan— .

Z U B I E T A

J U A IN A S

Maiatzak, alde egitean. udako gi- 
roa huzten digu, nahi ta nahiez. Iru- 
ritako bestak altxaferuak bailiran, 
hasiera ematen dute. Hemendik 
aurrera igandeko kantua ezaguna 
eginen zaigu: hangoak eta hemen- 
goak. ez dakit nongo festetara joa- 
nak.

Igande eguerdian etortzeko dira. 
oraindik... gaurko gazteak... Antzi-

(bertze aldean segitzen du)
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nekoen anlza handikoak dira. duda- 
rik gabe! eta,

(Jure fiestak?
Betiko kexua dugu. Urtetik urte- 

ra musikoak lortzea zailagoa da, — 
edo egiten zaigu— . Aurtengorako 
badira. musikoak bederen. beste 
guztia hankaz gora dagoelarik. Tal- 
deak hauexek dira "M a n ia k " . 
"Ahalmen" eta "Izan". Gainekoa 
antolatzeko ekainaren I7an, atsalde- 
ko bostak inguruan elkartzera dei-

tzen dugu. nabi eta gogo duten guz- 
tiei. Interesatua Errandoneko atarira 
etor dadila.

Gazteekin gabiltzala, zein politak 
diren haurrak. kankaildu aurretik. 
noski. Prueba nahi dutenentzat hara 
lehenbiziko komunioa hartu zutenak 
(jaunartzea?). Pena, bestaberrikoa 
dugu, ondoko iganderako atzeratzen 
ez badute. Ekaina martxosoa izanen 
zen. lOean, Treintatea. 17an besta- 
berri deskafeinatua...

Baina uda ezda, soilik, festenga- 
tik nabarm cntzen ...  nagusienak 
dira...

Belarrak
Goiz hasi direla, aurten. gainera! 

Portzierto... moda edo modu berria 
ote da Ibarneko soroarena... apropos 
egina ere ez daiteke hain gaizki 
ebaki, lurra edo belar bigotiaz bete- 
rik... Herri kirolak finkatuko balira 
ez eraman hori segako apostura.

S A R A

Ibilaldi arraroa: Sarako Itzulia ekainaren 17an
OLAIN ELKARTEA duela hamar bat urte Sarako mendi eskualde guzietako mendizaleak

Bigarren aldikotz AXURIA Sa- baten izena hartuz, hunen buruzagi elkarretaratzeko gisan, baita ere Sa-
rako mendizale elkarteak antolatzen deku'ik hastapenetik Beñat Aguerre rako bidexka eta ttonttorretan zehar

jauna.du Sarako Itzulia-90. Oroitaraz de- 
zagun AXURIA taldea sortu zela Zergatik ibilaldi hori? Bereziki

ibilaraziz.
Beraz. larrizki aurkeztu ditzagun

B A R  D E  L_A M A IR IE

Michel G uerendiain
SARA - LAPURDI - Tel. 59 54 25 19

S W I N G
C LU B  D IS C O T H E O U E

R N  1 O - C ro ix  d e s  B o u q u e ts  
URRUGNE - Tel. 59 20 31 26

SALLE CLIM ATISSE

4 SPORTS

S A IN T-JE A N -D E -LU Z  - Tel. 59 26 07 93

P I E R R E S  D E S  P Y R E N E E S

— dalles  pour jard ins et terrasses
— pierres ta illees
— batim ent - ch em inees

S A R E  - 64310 Asca in 
D6p6t e1 buroBux : route de S a in t-Jean-de-Luz 

6*4310 ASCAIM
Tel. 59 5*4 01 03 - 59 5*4 4̂ 2 50 - Fax 59 54 01 29

UAP
m  OBLIGE

€ID€R
High - Tech Actionvvear

Sarako Itzullaren lagunlzaileak
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cgun hortako egitarau eta xehetasun 
batzu. Ibilaldi huntan parte hartzeko 
deitu zcnbaki hauetara: AXURIA 
tel. 59 54 25 26. Herriko Etxeko 
Edantegia tel. 59 54 25 19. Pampi 
Sports tel. 59 26 07 93. Sartz.e dre- 
txoa: 10 libera edo 200 pezeta. 
Abiadak: Plazan 7ak eta 9ak artean. 
Heltzeak: Plazan 4ak eta 8 t'erdiak 
artean.

Nundik Nora
Sarako plazan (75ni) hasten da. 

Plazatik hurbil bide zahar bat hartu- 
ko dugu. eta ondotik xendra batek 
cramanen gaitu Larninttiki (517m) 
kaskorat. Trcnbidea gurutzatuz Ko- 
rra lehandi ondotik iraganez 
Aira^arriko harrespilak miretsi ahal- 
ko ditugu. Iturri Adarretan trenbi- 
dca berritz gurutzatuz, Atekaleun 
(763m) deitu pasaia gainditu behar 
da. ondotik Lizuniat’ara (158m) 
heltzeko. Ihanteliko igaite bortitza 
ducu hor, ezti-eztia eain behar lita-

kcna. eia 40 m ugarria  (605m) 
iraganez Lizarrietara Jautsiko gara 
(44Im). Hemen lehen kontrolgunea.

Gainez-gain, bidezabal harrizta- 
tu zein belartsu batez Miinoenhorda 
(489m) Sarako azken etxeraino. 
Hemen ba dira bi hauta: *Usaiako 
bidez Lezearaino (191). *Atxuria 
(756m) kaskoraino igan. ikuspuntu 
xoragarri baten gozatzeko parada

izanez. Azken bide honek ez du 
Sarako Itzuliaren markarik. baina 
Lirdin/laranja kolorezko tindurak 
ageri dira, kaskoraino lehenik eta 
ondotik Lezearaino. Hemendik iga- 
nez bidea 45 bat minutaz luzatzen 
da.

Lezetik bide harriztatu batek 
bigarren kontrolgunerat eramanen 
gaitu.

Bentatik bentara Cherchehruit 
(32m) deitu tokiraino hirugarren 
kontrolgunerat.

G aztelu  (237m). Suhahnendi 
(301m), Mendihidea (278m) iraga- 
nen diiugu Saniinaziora  (168m) 
jausteko. Hemendik Sararat buruz, 
bide zahar eta eder batez.

Egun horren bururatzeko, plazan 
izanen da janari, edari, musika arra- 
tsalde apaletik goiti.

Zatozte gogotik. egun on baten 
pasatzera gure artean.

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

Kaximir Largok 
irabazi

K O R O  IR A Z O K I

Zugarramurdik ez. du preziski pi- 
lotazale l'ama haundirik bainan noiz- 
behinka muntatzen dira partido inte- 
rcsgarri batzuk. Hauetatik bat joka- 
tu zcn joan den Maiatzaren 18an 
arratsaldeko 7,30etan.

Egun pare bat lehenago agertuak 
zircn ostatuetan kartel nii.steriot.su- 
batzuk: Zugarramurdiko Beti-Jai 
Erontonean; alde batetik: Xita Perez 
cta Redondillo Jimencz. cta bcstetik 
Kaximir Largo — bera bakarrik— . 
jueza: Jaxinto bertsolari.

Segidoan jakin ginuen pilotari 
namante horiek Xota eta Pedro alde 
batetik eta bertzetik Pello zirela. jue-

za berriz Txomin ginuen.
Eta egia erranez, partidu hau 

bestetakoa bainan hobekiago presta- 
tua izan zen: Huarte. Axun eta Ali- 
nen artean l'rontona garbitu. belarrak 
ekendu. zerrautsa bota eta majo-ma-

joa utzi zuten — gero Huartek erra- 
nen zuen ez zuela hehinere halako 
gustutako lattuntzarekin lan e^in—
. Mikelek bere bideoarekin filmatu 
zuen eta Helenak ttipi-ttapavdkoz

(bertze aldean segitzen du)
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arga/.kiak atera zituen. Txominek — 
Jaxinto bcrtsolari— iparraldean 
egiten den bezala kantatu zituen tan- 
toak. eta azkenean Pello izan ginuen 
irabazle 41-.50. Gero. handik leku- 
ra. eta jendearen txaloen ondotik. 
gustura Jan zuten Herriko-etxean 
apostua egina zuten at'aria.

Karakolekin
Ez dakit nola izanen den zuen 

herrietan bainan Zugarraniurdin 
bcti. aurten ikaragarria da. Karako- 
letaz ari gara.

Baratzetan. paretetan. belaien

pazotetan eta ez. garelakoz. deskui- 
datzen ez. zaiz.kigu ohe az.pian ere 
agertzen. Lehengo aldian komenta- 
tzen zLiten gauaz. baratzerat Joan eta 
ormaren gainean ibilki bazinen 
bezala kris-kras-kris-kras karakolak 
lehertz.en oliartu gabe.

Bainan suerte pittatekin beharba- 
da konponduko z.aigu at'era hau 
batere pozoinik edo bertz.e erreme- 
diorik gabe: Kaiet eta Elenitari es- 
ker.

Bi haurtxo hauek ibili z.iren ba- 
ratzez-baratze karakol biltzen eta

lan haundirik gabe pila bat bildu zi- 
tuzten. Gero sarez.ko boltsa batz.ue- 
tan kiloka paratu zituzten eta igan- 
dean Laxoineko ondoan kartel haun- 
di batez: KARAKOL KILOA: 2.50 
pzta.. den dcnak saldu zituzten.

Orain espero dugu ne^ozioa hain 
ongi atera eta aintz.ina segitzea. 
Horrela hiru txori hilko ditugu tiro 
batez: Hiritarrak lan gutxiagoz poz.ik 
bueltatuko dira beren ctxetarat kara- 
kol prez.iatuekin. gure baratzeak eta 
bazterrak karakolez garbituko ziren 
eta Kaiet eta Elenitak txupa-txus 
erosteko diru tiehiatio iz.anen zuten.

G O I Z U E T A

Goizuetako XII. Oinezko Lasterketa edo Krosa
P.A.

"Umore Ona" elkarteak antola- 
tua. Guraso Elkarteak eta herriko 
dendariak ere laguntz.ailc z.irela. 
maiatzaren 27ko lasterkctak 1.51 
partaidc bildu zituen: X2 gizaseme 
eta 49 emakumc. Beraien artean 
kanpotarrak lauetatik bat inguru iz.an 
dira. gipuz.koarrak gehienak.

Lasterketa mailak z.azpi ziren: 6 
urte artekoentz.at. .500 metrotako 
ibilbidea: 7-8 urtetakoentzat. 400 
metrotakoa; 9-10-11 urtetakoentzat. 
1.600 metrotakoa; 12-15-14 urteta- 
koentzat. 5.200 mctrotakoa; 15-16-
17 urtetakoentzat 6.200 metrotakoa;
18 iirtez goiko em akum eentzat 
6.200 metrotakoa; 18 urtez goiko gi- 
zasemeentzat. 9.500 metrotakoa; 40 
urtez goikoentzat 9.500 metrotakoa. 
Irabazleak :

6 Lirte arteko mutikoetan. Ihai 
Ziihiri: nexkatan. Nckane EUzalde: 
7-8 urtetako mutikotan. Josit Eskit- 
dero: nexkatan. Antaia Ltijaithio: 
9-10-11 urtetako mutikotan. Aintar 
Olaizola: nexkatan. Araittzazu Az- 
p iroz:  12-15-14 urtetako

mutikoetan. E rantzisko  B orja: 
nexkatan. Arantxa Atxnkarro: 15- 
16-17 Lirtetako gizonezkotan, Aitor 
Etxeherria: emakumezkotan, Mai- 
te P erirena: 18 urtez goiko
gizonezkotan, Pedro M endez: 
emakumezkotan, Jtili Sagastihdtza: 
40 Lirtez goikotan. Antonio Aldiin- 
tzin.

Kanta lehiaketan sarituak
Donibane Lohitzunen burutu zen 

maiatz.aren 26an, Haur Kanta Txa- 
pclketa. Nafarroatik parte hartu zu- 
tenak Urdiain. Isantziko eta Iruñe-

ko taldeak eta Goizuetako bikotea 
iz.an ziren. Hau. Dani eta Ainara 
Narbarte anai-arrebak osatua, txa- 
pelduntzat eman zuten bikoteen ar- 
tean.

Aurten, aek ikastaroak
KORO ETXEBERRIA

laz, ez. z.uen hem en  barnetegir ik  
an to la tze rik  izan. e s k o la k o  b in n o l-  
d a k e ta  z.ela eta. b a in a  au r rek o  bi 
Lidatan. e rakunde ho n ek .  ikastaroak 
an to la tu  zituen. Jende  asko  hurbil-  
du  z.elarik b e r ta ra .  o s o  g iro  o n a  
sortuaz. herrian.
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B A Z T A N

Baztani buruzko kultur astea 
Donostian

M A N O N E

Donostiako Udalak Baztani bu- 
mzko kultur aste bat antolatu du 
maiatzaren 28tik ckainarcn 3a artc. 
Baztango historia, artea eta sukalda- 
ritza, egun hauetan protagonista 
izanen dira gipuzkoako hiriburuan.

Hogeitazortzian Mariano Izeta 
euskaltzale eta idazleak “Baztanda- 
rrak ta bere solasak" hitzaldia eman 
zuen. Hogeitabederatzian, Alejan- 
dro Arizkun, Nafarroako Unibertsi- 
tate Publikoan irakasle denak, min- 
tzaldi bat eskaini zuen Baztango 
ekonomiari buruz.

Mahai inguru bat ere egin zen 
Baztango errealitate sozio-ekonomi- 
koari buruz. Bertan, Javier Elizalde

Baztango alkatea, Martin Garde 
HBko kontzejala, eta Txomin Goie- 
netxe. Agustin Satrustegi eta Ana 
Mari Marin zinegotzi ohiak parte 
hartu zuten. Moderatzailea elizondo- 
ko Jose Antonio Meoki. Bidebieta- 
ko ikastetxeko irakaslea, izan zen.

Ekainaren lcan Lekarotz ikastc- 
txeko Vidal Perez de Villareal antro- 
pologoak Baztango etxeei buruzko 
hitzaldia eman zuen; 2an. Elizondo- 
ko abesbatzak kontzertu bat eskeini 
zuen; 3an, Zurriola ibilbidean, Mu- 
til Dantzak eta Baztango folklorea 
ikusteko aukera izan zuten Donostia- 
rrek. Sukaldaritza ere bertan egon 
zen Pello Garmendia, Mertxe Goñi 
eta Joseba Iraizoz sukaldarien esku- 
tik.

Elizondoko Osasun Zentroa

Elizondoko Osasun Zentroan, 
ez da erradiologi gehiagorik eginen

Orai dela 6 urte hasi ziren erra- 
diologi zerbitzua eskeintzen. Geroz- 
tik, administrazioak ez du erizainek 
egin dituzten lanak ezagutu nahi 
izan, orainarte hauek beren boron-

datez egiten bait zuten lan. Eta hori- 
xe da hain zuzen ere, zerbitzua des- 
agertzearen arrazoia. Hemendik 
aintzinerat, plakak ateratzekotan Iru- 
ñera joan beharko da.

Alm andozko Batzarreak, 
Udalak prestatutako  

ur-plangintza gaitzestu

IM A N O L

la lau orduz batzarturik egon 
ondoren. batzartutako gehienek, 
Baztango Udalak Almandotzen 
egin nahi diluen ur-hornikuntza- 
ren moldaketak "garestiegi" eta 
"ez beliarrezkotzat' jo zuten.

Juradoa den Begoña Sanzbe- 
rrok eta ur-komisioaren bertze bi 
lagunek, erabaki honen berri 
cman ziotcn Baztango alkateari. 
Javier Elizaldek, Batzarreak ur- 
arazoetan "erabakitzeko ahalme- 
nik" ez duela eta edozein modu- 
tan ere, Udalak proiektua egin 
eginen duela adierazi zien.

Erran behar da. proiektuan 
194mToko ur-deposito baten egi- 
tea agertzen dela, 11.466.327 
pztatako kostoarekin.

Arraoizko saihesbidea  
dela eta Batzarrea egin

Arraiozko Juradoa den Pello 
Etxandik deituta, Nafarroako Go- 
bernuaren Bide Zerbitzuak pres- 
taturiko proposamena aztertu zen 
berriki batzarre batetan. Zerbitzu 
horrek dioenez. agertutako propo- 
samena "posible den bakarra" 
omen da. eta jendearen iduria ja- 
kin nahi omen du orain gelditurik 
dagoen proiektua berriro martxan 
jartzeko. Aipatu beharra dago. 
lehenago ere Baztango Udala, 
proiektuarengatik kalteturik suer- 
tatuak eta Bide Zerbitzukoak ba- 
tzartu izan direla.
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L E I T Z A  /

Igerilekuak alokatzeko enkante-lehiaketa
L E IT Z A K O  IK A S T A R I

Leitzako Udal Batzarrak 24ean 
egindako bileran, aurten iidal igeri- 
lekuak alokatzeko enkante-lehiake- 
ta baten deialdia onartu du. Baldin- 
tzak. Interesatuentzat. Udal idazka- 
ritzan daude. Proposamenak aurkez- 
teko epea. ekainaren 7an bukatu zen.

Bi lanpostuen eskeintza  
Leitzako Udalean

Alde batetik. Administrari la- 
guntzaile batentz.ako lanpostua. 
oposizio konkurtsoaren bidez atera- 
tzeko; eta bestetik. Lan guztietarako 
langile baten lanpostua. Kasu hone- 
tan ere. oposizo konkurtsoaren bitar- 
tez beteko da.

Deialdiaren testua eta eskaerae- 
ren modeloa udal idazkaritzan ego- 
nen da.

Saski baloi txapelketa az- 
ken fasean sartu

Txapelketa honek gero eta arra-

kasta haundiagoa duela erakusten ari 
digu. "Zilborra de Zagret"-ek iraba- 
zi zuen lehen fasea. 5 partidu iraba- 
zi eta bat galdu ondoren.

Talde gogokoena “Zilborra de 
Zagret” agertzen zirtzaigun. baina 
erdi-finaletan porrot egin zuen, 
“Makabi ke te la v f ’-ren aurka, 46-

47. Beste erdi-finalean berriz, “Zel- 
tas All Star" irabazle suertatu zen 
“Putakumeak Rockers"-i 46-36 ira- 
bazi ondoren.

Ekainaren 2an eta 9an jokatuko 
dira Makabi eta Zeltas-en azken bi 
partiduak. Suerte bioi, baina kontu- 
tan hartu beharra dago. txapeldun 
bakarra izanen dela.

U R D A Z U B !

Urdazubiko bestak akitu dira

A L IZ IA  O L A IZ O L A

Maiatzaren 23an herriko bestak 
akitu ziren. Asteazken arratsean hasi 
ziren. Gazteek Indiano Baita Jate- 
txean afaldu zuten eta gero, piztura 
haundia izan zen Modestorek'm 6ak 
arte. Biharamunean goizeko hamai- 
ketan, meza eta ondotik aperitiboa 
plazan eta piztura Modestorek'm. 
Arratsalde eta arratsean dantzaldia. 
Ostiralean, goizeko hamaiketan dia- 
nak Dantxarineako auzoan eta gero 
dantzaldia. Larunbat goizean pala

Ekainaren 9an errehesta

txapelketaren finala Jokatu zen. 
Bigarren mailako bikoteak: Feman- 
do Mugica — Urdazubikoa— eta 
Martin Arizaleta — Lekarozkoa— , 
Xabier Iriarte eta Rafael Vidaurre- 
ren aurka — Biak Urdazubikoak— , 
azken hauek Txapeldunak gelditu 
ziren, 40-50.

Lehendabiziko mailako bikoteak: 
Altxu eta Berro — Mugairekoak— , 
Migel Letona — Elizondokoa— eta 
Tomas Ariztia — Urdazubikoa— ren 
aurka, 49-50 Mugairekoak Txapel-

dun gelditu zirelarik. Arratsean ziki- 
ro Jatea eta ondotik dantzaldia, Ar- 
kaitz Taldearekin. Igande arratsal- 
dean aizkolariak, Goizuetako dan- 
tzariak, ea. beraien saioa eskeini 
ondoren, bestak Pohre de /m'rekin 
akitu ziren.

Aipatu, halere bestak ez direla 
hemen akitzen eta ekainaren 9an 
errehesta ospatuko da, zikiro Jatea 
eta dantzaldiarekin. Biharamunean 
ekainaren lOan arratsaldez Moto 
Crossz. izanen da.
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EZKONTZAK

Kandido (lastearena Eiizalde 
ela M. Jose Salgado (linaldo,
Ezkurrakoa eta Elizondokoa. 
ekainaren 2an.

Iñaki Mitxelena Cuevas eta 
Miren Karmele Tolosa Erro,
Irundarrak, ekainaren 3an.

Fco. Javier Anzizu Elizondo
eta M. Nieves Oskoz Sarratea, 
L izasokoa eta A m andozkoa, 
inaiatzaren !2an.

Jose Ignacio Pikabea Zozaia 
eta M, Luz Larralde Larregi, 
Lesaka eta Arizkungoa, maiatza- 
ren 19an.
Fernando Etxegarai Etxebeste 
eta Ana Jose Etxegarai (loie- 
netxe, Berakoa eta Lesakakoa, 
maiatzaren 19an.

•Andres Ostolaiz Eskudero eta
M. Cruz Txoperena Altzuga- 
rai. OiartzLin cta L.esakakoa. 
maiatzaren 2.3ean.

Jose Ignacio Arriola Altzuga- 
rai eta M. Begoña Alava Za- 
porta, Donostia eta Lesakakoa. 
maiatz.aren 26an.

JAIOTZAK

Aratz Erregerena Altxu,
rengoa, maiatzaren I8an

Itu-

Jon Arrt xea Unanua. Gar- 
tz.aingoa. maiatzaren 2()an.

Maite Iturria (laztelumendi,
Lesakakoa. maiatzaren I8an.

Jokin Taberna Etxeberria, Le-
sakakoa. maiatzaren 14ean.

HERIOTZAK

Joxe Estebekorena Etxepare,
Urdazubin, maiatzaren 24ean, 91 
urte.

M. Isabel Berrueta Irisarri,
Etxalarkoa. maiatzaren 22an, 87 
urte.
Juana Fca. Santesteban La- 
rrondo, Amaiurren, maiatzaren 
16an, 88 urte.
Angela Coiicambre Gartxitore-
na, Elizondon, maiatzaren 19aii, 
81 urte.
Santiago Barragan Ruiz de La- 
rrinaga, Elizondon, maiatzaren 
21ean, 79 urie.

Dionisio Lastiri Manterola,
Sunbillan. maiatzaren 23an, 63 
urte.
Irene Igoa Igoa. Berakoa, maia- 
tzaren 31an, 84 urte.

Joaquina Mitxelena Irigoien,
Bcran, ckainarcn lean, 94 urte.
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Xorroxin Irratia: Baztandik 
Malerrekaraino hedatzen den boza

Duela 10 urte Erratzuko 
eskoletatik hasi ziren 

emititzen. Lehendabiziko 
hiru urtetan izandako gora 

beherak gainditu ondoren eta 
Baztan osoan seinalea 

entzutea lortu zutenean, 
egoitza orain duten 

lokalean, Elizondon, 
finkatu zuten. Telefonoa jarri 

eta egun osoko 
programazioak 

egiteari ekin zioten. Gaur 
egun, 50en bat lagunek parte 
hartzen dute euskalduna eta 
herrikoia den irrati honetan.

Legalizazioa lortzea, 
aintzina-pausu izugarria litzateke

Eta momentu honetan, legali- 
zazioa lortu beharrak ekarri 
dizkien arazoak izanen lira- 
teke beurentzat buru-hauste- 

rik haundiena. Gaur artio, Euskal 
Herriko bertze hainbat irrati bezala, 
lege aldetik zegoen hutsune horren 
bamean ibili da Xorroxin Irratia.

Baina orain, Gobemuak frekuen- 
tziak kontrolatzeko atera berri duen 
LOT deitzen den legea dela eta, lega- 
lizaziorako bidea hartzea deliberatu 
dute. Programazioa 4 ordutara mu- 
gatu behar izan dute eta beuren ustez 
lizentzia lortzea behar-beharrezkoa

izanen litzateke aintzina-pausu bat 
ematekotan.

Hasieran finkatu zituen helbu- 
ru gehienak lortu ditu 10 urte 
hauetan

Baztan eta bere ingurua nahiko 
isolatua egon da betidanik, bai bere 
kokagune geografikoarengatik eta 
baita bere ezugarri kulturalengatik. 
Duela denbora guti arte, FMko irrati 
guti entzuten ziren Baztan aldean. 
Prentsa leitzeko ohitura ere, makal 
samarra da. Hori zela eta — diote 
Xorroxin Irratikoek— beharrezkoa
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ikusi /ulcn irrati bat bcrtan antola- 
t/ca.

Zein helbururekin?
— Hcrritar gu/iendako idekia 

cgotca; liau da. hcrritar gu/icn eri- 
t/icn esprcsiobidean bilakat/ea.

— Bcrtako hizkuntza eta kultur 
nortasLina indart/.ea. Horta/, hizkunt/ 
bakarra bc/ala euskara crabillzca 
crabaki zcn cta batez erc gurc hiz- 
kunt/ak bcrt/c cspresiobide gchic- 
nctan duen prescnt/ia eskasarenga- 
tik.

l.ehencngo helburua bcte dutela 
Listc dLitc; aldc batctik parte hartze 
haundia bait dago. bai irratsaioak 
cgitcko orduan z.ein edozein eginki- 
/unctan lagunt/crakoan eta bert/al- 
dc.cnt/Lilc kopuruahaundiadela uste 
dutc. tclcronoaren bitarte/ egiten di- 
tu/.ten dcicngatik eta herri ezberdi- 
nctan sumatu dutcnarcngatik.

I îgarrcn hclburua lortu duten ala 
c /  /cnbat/ca /iulagoa egitcn ba/aic 
crc. irratiak kultur mailan ckint/a 
mordoska bLilt/atu dituela crran 
b;iharra dago, eta bcraien ustc/, pa- 
|Lcr positiboa jokatu du.

B i helburu nagusi hauctatik 
aparte bert/.c zcnbait crc 
aipa genitzake. Adibidcz. 
bertze irratickin eduki di- 

tu/tcn harrcmanak. batc/erc iparral- 
dcko Irulcgi Irratia. Xibcruko Bot/a 
cta Gurc Irratiarckin. Elkarrckin. 
irratsaioak cgin cta int'ormazioa cta 
tcknikak trukatu erc egin dituzte.

Teknikari dagokionez erran be- 
harra dago. aurrcrakuntza polittak 
cgin dituztcla. Orain Baztan eta Ber- 
titzaranan arrunt ongi entzuten da eta 
Malcrrckaraino ailegatzcn da zcrbait.

Kta orain legalizazioaren  
apostua

Lchcn crran dugun bezala. Icgali- 
/atzcko prozesLi honek pausu berri

Ek_____
B e rro g e ita m a r re n  b a t la g u n e k  p a r te  h a r tz e n

batzLik ematera bultzatzen du. Alde 
batetik legeak berak horrctara bc- 
hartzen duelako eta bertzaldetik. 
bcrtze hclburu bcrri batzuk finkatu 
nahi dituztelako.

Iri'atiarcn hclburu nagusitik man- 
tcnduz, irratsaiocn kalitatea hobctzca 
cta ckonomikoki scndotzea iz.ancn 
liratckc ctorkizuncan lortu bcharrc- 
koak.

Lchcndabiziko hclburua lor- 
tzcko, irratsaioak cgiten di- 
tuztcncn prcstakuntza hobc- 
tzca dcrrigorrezkoa izanen 

litzatckeela diote. Bigarrcnari buruz. 
aipatzckoa da orai artio cz dutcla

d u te  X o r ro x in  Ir ra t ia n

lagLintza haundirik izan instituzioc- 
tatik. Eskuratu duten dirurik gehiena 
zozketatik eta herrietan Jarritako 
ostatLietatik izan da. Beraz, I’untzio- 
namcnduan l'inkotasuna izateko 
bcharrczkoa izanen zaic instituzioen 
laguntza. Hortaz, NafarroakoGobcr- 
nuari aurkcztu dioten aurrc-proiek- 
tuan, Lirtc osorako. 10 milioitako 
aurrckontua planteatzcn dutc cta 
bcLircn ustcz. iustu-justu ibiliko dira 
lcgaliz.azioak ekarriko dizkicn gastu 
guziak gainditzeko; hau da. emisorc 
bcrria. antcnarcn antolakctak cta baita 
pcrtsonalarcn gastuak — ^  lagun X 
orduz edo 6. 3 ordLiz.— .

PELLO ASTIZ
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ELKARRIZKETA

Baztan-Malerreka-Bortzirietako institutoa?
Maria Jesus Perurenarekin solasean

Arazoz inguraturik hazia, heldu den 
kurtsoan hirugarren aldikoz jaioko den 

batxilergoko institutoa giro ezin bereziago 
batetan abiatuko da. Lekarotzen kokatu 

behar omen dute... Hornidura ezin 
hobeagoa izanen omen du... BBBkoa 

mantentzen omen da... baina, Bortzirietako 
guraso batzuk beuren seme-alabek 

Hondarribikoan matrikulatzen ari omen
dira...

“Om en”-ez Jositako Jarrera argitu asmoz, 
bere eritziak ezagutu nahiean eta 
etorkizLina nolakoa ikusten duen 

Jakiteko, Maria Jesus Perurenarengana Jo 
dugu: InstitLitoko gurasoen elkartekide, 

Doneztebeko maistra, Lekarotzen Jaio 
zen emakume hau urteak daramatza aferan.

Maiatzaren 9a da gaur.

^  nstitutoa Leka-

I rotzen ideki be- 
liar dutelaentzun 
iiairakurridugu. 
Zer dakizu 

horretaz? Galdetzen dio-
gii.

Egunkaritan jasotako 
bcrriak soilik dakizkit nik 
—erantzuten du etsipenez- 
ko irriparrarekin— , gaine- 
rako guztiak usteak dira.

Dagoeneko harridura 
txanda dugu. Interesatu- 
rik dauden gurasoek deus 
garbirik ez jakitea nola

daiteke?
Baina zuek kokapena 

dela eta burrukatu duzue, 
batxilergoa mantentzea- 
ren alde eta REM delako 
hori ezar ez dezaten... 
Datu zehatzak erabiliko 
zenituzten, bada!

Ez. ez! Guraso Elkartea 
Institutoa behingoz lortze- 
ko bai. baina kokapena 
bera. ez da sekulan eztabai- 
datu. aukeratu are gutxia- 
go, ez zela gure eginbeha- 
rra uste bait genuen. Elkar- 
tea zatitzeko. puskatzeko.

motibua izancn zcla iduri- 
tzen zitzaigun eta bakoitzak 
bere eritziarekin segitzen 
du— ziizcntzen du agudo— 
. REMekoa bai — segitzcn 
du— errefonnaren beharra 
Likatzen ez dugularik. Gu 
BBB mantentzearen alde 
aterabaginen zeragatik izan 
zen; ez errefomiaren aurka 
gaudelako  — denetatik  
egonen baita— . institutoa- 
ren baldintzekin, Oronoz- 
koan, sasierreforma ezar- 
tzearen kontra baizik. Aur- 
ten berriro irakaslego osoa 
behar den lekuan. non da

erreforma gunea? Nortzuk 
dira oraindik hautatzeko 
dauden irakasleen artean 
errcformaren alde lan egin 
nahi dutenek? Egoera ho- 
rretan erreforma izeneko 
zerbait paratzea ez zaigu 
serioa iduritzen.

Dena den, hori behin- 
tzat lortuduzue: BBB,eta 
ez REM. Bestalde, erra- 
ten denez gero, Lekaro- 
tzen izugarrizko in.stala- 
zio onak lortzen dira, 
nahiz eta oztopo batzuk 
agertarazi ere: Distantzi 
haundiagoa zenbait kasu-
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tan, errepide edo karre- 
teraren arriskuak, deso- 
rekak toki batetik ber- 
tzeetara, garraio ordain- 
tze ezberdinak... Guraso 
Klkarteak nola ikusten du 
guzti hau?

Bakoitzak bere modu- 
ra. pentsatzen dut — dio— 
. Azken finean guzia anto- 
latzeko dago. Eraikuntzak 
eta zerbitzuak hobeagoak 
izanik ere. inongo ziurta- 
sun ot'iz.ialik gabe gabiltza. 
gariaioak, jangela eta su- 
kaldea martxan jarri behar 
direla...

,'\hal dugun modurik 
hobcrenean egiten saiatu- 
ko gara, batere erraza ez 
dela jakin arren.

Bortzirietako hainbat 
guraso seme-alaben au- 
rreinskripzioa Hondarri- 
bian egiten ari direla en- 
tzim dugu, Zer dakizu ho- 
rretaz?

Nik ere murmurioak 
entzunditut. Betidanik izan 
dute Bortz.irictakoak posi-

bilitate hori eta orain. Gi- 
puzkoako institutoak hain 
beterik ez daudenean. Ic- 
hcn zeuden z.ailtasunak 
erraztasun bihurtu dira. 
Hango institutoak gainera. 
ez dira hemengoaren mo- 
dura zurrunbiloan egon. 
Konfidantza gehiago es- 
keintzen dute, alegia!

Baina zonalderako, 
euskal lerrorako berezi- 
ki, ondorio txarra ekar 
iezake jarrera horren fin- 
kapenak,ezta?

Bai, baliteke, baina 
eskubide pertsonalaren 
eremuan sartzen gara eta 
hor ez dago deus erraterik; 
kontsiluak ematea ez bada. 
Azken finean, guzti hau 
desproposito ugariren on- 
doriotzat har dezakegu.

Despropositoen labur- 
pena egin dezakezu?

Laburbiltzca hagitz z.ai- 
la da! Institutoa irekitzea, 
errate baterako, Baztango 
Udalaren ideia on baten 
ondorioa izan zen, gero

Dirudienez. zonaldearen ertz batetan kokalu nahl dute institutoa

segizio txar batez erdi 
hondatu dena. Ondaneko 
fase honetan, berriz, gau- 
zak gero eta nahasiagoak 
etorri dira. Administra- 
zioak, hasieran, Donezte- 
beko lurraldeak eskatu zi- 
tuen, teknikoen ikerketen 
ondorioz hura baitzen ko- 
kapcn onena. Lortu ondo- 
ren beste tirabirak sortu 
ziren, politikoak prezeski, 
eta PSOE-UPNren arteko 
akordioa Nafarroa mailan. 
Zentzu onaren erabilera 
ahulduz joan da, eskubide 
"historikoak" nagusituz, 
udal borroka bulkatuz,... 
Egun, dirudienez, zonal- 
dearen ertz batetan kokatu 
nahi dute funtzio zentrala 
duen zerbitzua. Hagitz aira- 
zionala!

Duela hilabete batzu 
Malerrekako 12-16 urte- 
tako neska-mutilak Oro- 
notzera eramanen zirela 
erran zuen Ripak. Orain 
Lekarotzera eraman nahi 
izanen dituztela deritzo-

zonifikazioa, ez plangintza 
ez bait dugu ezagutzen!

e makume ernea 
denez gero, Ma- 
ria Jesus entzun 
bertzerik ez zuen 

egin nere susmo txarraren 
erretolika. Diputazioko 
teknikoen eritziak baztertu 
baldin badira, nioen nik, 
UPN-PSOEren arteko ittu- 
nak sorgin erratzaren pape- 
ra betetzca tokatu zaiolako 
dela, alegia. Laluir giiztien 
gainetik eramanen gaitu. 
Laharra zonaldeko biztan- 
learen abertzale-euskaltza- 
letasLina dugu. Bidasoare- 
kin batera handitzen den 
uholdea. Hodei giiztien az- 
pitik. ere. hodeiak irakas- 
kuntzaren arrazionalitateak 
dira, berriro azpitik pasa- 
ko. berriro azpitik, azpitik...

zu.'
Oronotzeko institutoa Auskalo! Oraindik ez JUAINAS
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PUBLIZITATEA

EUSKALDUNA
JATETXEA

Tfnoa.: 63 03 92 
BERA

Zizka ostatua
Altzate - BERA

ARROPA ETA OPARI DENDA

Mercaderes 9 

E«.T#| DONEZTEBE

ARROPA DENDA

CERVANTES
HELVETIA SEGUROS-FifflTXklKE"JAIIVIE URRUTtA..2<i' TFMO. 5S03 12 EL.1XONOO

Era guzietako aseguroak 
Eska itzazu aurrekontuak 

Juana M. Urrutia

fr=aE [̂^D&C© ETOEGC© E © ñ[M ]¥E© 0^

SARA - LAPURDI

ARROPAK, TELAK, OPARIAK ETA 
ESKULANGINTZARAKO MATERIALEA

Santiago 88, Tfnoa: 580939 ELIZONDO

GRUPO ZURICH
ASEGURO OROKORRAK 

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

BUZTIN
( ALTZARIAK

zurgindegia

^  Sukalde, logela, jangela eta egongelarako 
mobleak 

✓  Koltxoiak

121 e rre p id e  n o z io n o la . 54. km 
IRURITA - BAZTAN

TXOKO
ERRETEGIA

Bazkari, afari eta 
gosariak ematen 

dira

ITUREN 
Tfnoa.: 59 44



KIROLAK

Bortzirietako Kirol Eskolak ikasturtea bukatu

e ta Bortzirietan 
bczala Baztan- 
Malerrekaneta 
L e i tz a ra n e n  

ere eratuak daude “Oina- 
rri/ko kirol cskola"deitzen 
dircnak. Kirolcskolahauc- 
lan 7 Lirtetatik 14 urte bi- 
tarteko neska-m utilek  
parte har dezakete. eta ki- 
rul espezialitate aunitzen 
oinarriak erakusten dira — 
lutbola. eskubaloia, saski- 
baloia. pilota. atletismoa. 
t.'.irrindularitza ea.— . ho- 
rrela edozein haurrek 
aukera dauka kirol espe- 
zialitate guztietan parte 
hartzeko eta 15 urte bete- 
t/ean zonalde bakoitzetan 
tlauilen klub edo kirol tal- 
tleetan sar daitezke ordu- 
lako zehiiztua iz.anen baitu 
/ei' nolako kirol mota egin 
nahi duen fcderatu mailan.

Kirol eskola hauen hel- 
burua "haurrak kirol hezi-

o.

keta orokor bat izatea" 
izanen litzateke, hau da;

kirolaegiteaahaliketahaur 
«ehienek, kirol horretan

ona edo txarra den kontu- 
tan eduki gabe. diskrimi- 
naziorik gabc. Baita kirol 
batzuren teknikak ea. 
monitore batzuren bitartez 
ikastea.

Joan den azarotik 
maiatzarte iraun dute ho- 
rrcla. astelehenetik ortzi- 
ralerarte aritu dira hainbat 
eta hainbat monitore bere 
lanetan Bortzirietako haur 
guztiei — nahi izan dute- 
nei bederen— kirola egi- 
tcko aukera cdcrra cma- 
ten. Aipatzekoa da. espe- 
zialitate bakoitzean ikas- 
ten aritu den haur kopurua: 
Futbola 75. Pilota eskuz, 
70. Joko-garbi txistcra 62, 
Eskubaloia L50. Saskiba- 
loia 80, Txirrundula45. A- 
tletismoa 40, Gimnasia 
Ritmikoa 65. Karatea 55.

MATTARI

Malerreka Pilota Eskola

a tseden txiki 
bat hartzeko 
astirik ere ez * •
du Momentu 

honetan Malerreka Pilota 
Lskolak.

• Astelehen eta ortze- 
gunetan segitzen du pilota 
en trenam cnduek in  eta 
Malerrekako mutil guz- 
tientzal irekia dago.

• Josetxo Ezkurra I. 
Memoriala" aurrera doa 
poliki poliki. Oraintxe

bertan Nat'arrroan 8 txa- 
pelketa ezbcrdin ditugu.

• Joan den maiatzarcn 
27an hasi zen " Herriarte- 
ko Txapclketa" eta Male- 
rrekak lehen aldiz. hartuko 
du parte. Maiatzaren 27an 
Lesaka-Billaba. ekainaren 
.5an Malerrcka-Lesaka. 
ekainaren lOan Billaba- 
Malerreka.ekainaren 17an 
Billaba-Lesaka, ekainaren 
24an Lesaka-Malerreka. 
uztailaren lan Malerreka-

Doneztebeko Bear Zana Frontoia 

Billaba.
Txapeldunak aurrera 

segituko du eta B taldeko 
Txapeldunaren auka joka-

tuko du. B taldean. Bera. 
Leitza eta Agoitz daude.

MIKEL IBARROLA
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PUBLIZITATEA

IRUBIDE
ostatua

erretegia
LESAKA — 63 71 27

BEINTZAko
OSTATUA
Tfnoa: 59 40 14 

BEINTZA - LABAIEN

Errekalde
ostatua

BERA

l.ore ela landareak
Frain ;ui/oa Tl’noa: 63 78 26 

LESAKA

'( y /to
LENTZERIA 
MERTZERIA

Beheko Plaza 8. LESAKA

ATERPE
jatetxea

Mendi ibilaldietarako 
Mountain bike bizikletak 

alokatzen ditugu 
tfnoa: 63 41 79 '

ARANTZA

G A in O SA SUN-DENDA
BELARRAK-DIETETIKA 
EDERGAI NATURALAK

Hemen zuk behar zenuena 
* Hurbil eta egoki *

Uda hemen dago; presta zaitez.
Soberan dituzun kilo horiek kendu.
Zure larrua garbitu eta leundu.
Edertasun guztiaz ager zaitez.
Nerbio eta indarrak sendotu.
Benetan disfrutatu. Osasuna ez ahuldu.

Arretxea. 32 Tfnoa: 637466 LESAKA

M E K A N O T E R A P I A  Z E N T R O A

LUR APAL
BIZKARRA - ARTRITISA - ZAINAK - STRESA 
Plaza Zaharra 7, Tfnoa: 63 70 11 LESAKA

ATXASPI
OSTATUA

Lesaka

PIZZIO OSTATUA
Tfnoa.: 63 07 88 

Altzate - BERA

KJROLXK ZELX
All/.ate 6. Tfiioa: 63 0.3 68

BERA

O X rT ve^bcJC occ^
SanMiguel2, DONEZTEBE

IZANA ILEAPAINDEGIA
Bidasoa 81, Behea 

Tfnoa.: 63 10 55 - BERA

U o ci n
Zapatadenda

Beraketa, 13 Tfnoa: (943) 62 15 74
IRUN

Tfnoa: 45 20 21 
IRURITA

Jaime Urrutia, Tfnoa.: 580013 

ELIZONDO

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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IRAKASKUNTZA

Eskolarteko aktibitateak
Eeeup! aldizkaria Igantzi, Arantza eta Etxalarren

A rantza. Iganlzi ela Etxa- 
larko eskolak elkarrekin 
egiten ditugun ekintzen 

- arteko bat, eeeup! aldiz-
karia dugu. Hurrengo lerrotan, ekin- 
t/a honen zergatia eta egiteko modua 
kontatuko dizuet.

Aldizkari baten ideia ez da aur- 
tcngoa. Duela bi ikasturte. Arantza- 
ko cskolak ‘■Kaixo'" izeneko aldiz- 
karia sortu zuen, bainan. hain ikas- 
tctxe txikiarentzat lan gehiegi zenez, 
lchcnengo alearekin gelditu ginen. 
Aurtcn. hiru herriren artean komuni- 
kalzcko bcharra ikusirik eta irakasle 
nahi/, ikasleen arteko lotura sakon- 
l/cko asmoz. eeeup! sortu dugu.

Aldizkariarekin lordaitezken hel- 
bum ircdagogikoak aunitz dira. Alde 
baiciik, umea, momentu horretan he- 
i rian cdo ingurunean gertatz.en dena- 
rckin kazetari bihurtzen da. Bestal- 
dc. idazlanak. ipuinak. bertsoak.den- 
borapasak, e.a. hizkuntza lantzeko 
arikcta czin hobeak dira. Baita aldiz-

karia egiteko pausoak ezagutzea ere 
— berri bilketa, aukeraketa, konpo- 
saketa—  oso aberasgwfitzat ■jt>t-zen 
dugu. Azkenik, euskara eta irakurke- 
tarekiko zaletasuna haurrengan sor- 
tzea lortu nahi genuke, gerora begira 
gutxienez///p/-/?(:/p(:/ren irakurlc izan 
daitezen.

Egiteko prozesua oso erraza da.

Hiruhilabetetik behin ale bat argita- 
ratzen da. Irakasle arduradun bat dago 
eta hiru eskoletako umeek beren lanak 
bidaltzen dizkiotc irakasle horri epe 
baten barruan. Gero. konposaketa 
iana datoi, hau eskola bakoitzeko 
helduen taldeak egiten du. lehen alea 
arantzakoek. bigarrena igantzikoek 
eta orain ekainean. hirugarrena, e- 
txalarkoek eginen dute. Inprimaketa 
liburudenda batetan egiten dugu. ale 
kopuruanahiko haundia bait da, 130. 
Gero, eskoletan umeak dituzten 
l'amilia guztietara bidaltzen da.

Eta dcnaren gainetik. hagitz ongi 
pasatzcn dugu. Dakizkigun txisteak 
herriz. herri zabaltzen ditugu, sukal- 
daritzako errezetak baita, eta elka- 
rren artean. batz.uk besteei hutsak bi- 
latuz nahiko irri ere egiten dugu. Bi- 
denabar olerkari izkuturen baten bi- 
hotza arintzeko balio badu, oraindik 
hobeki.

GABI GOIA 
Irakasle Koordinatzailea

L esa k a k o  ik a sto la k  
P ip er  G orri 
a ld izk a r ia  

a rg ita ra tzen  du

Eta aldizkari pottolo horretatik 
jaso ditugu hemengo bertso hauek. 
Dena den. bertsoez aparte marraz- 
kiak. ipuinak, inkestak, denborapa- 
sak, maila guzietako ikasleak presta- 
turikoak.

Itxaropenaren helburua
Karmele Rekondo - Txoko Txiki Bertso Sariketako I. saria

I
Ikastola berria 
zen gure helburua 
Euskaldunak gara la 
badugu modua.
Ez zen erraza izan 
lortzea dirua 
itxaropena ez gendun 
erabat galdua.

Teilatua botata 
itxura aldatuta 
kristalak apurturik 
sarrera itxita 
gelak desagertuak 
pareta xehetuta 
pena ematen dizu 
hura ikusita.

Bertso hau nahi nizuke 
nik eskeini zuri 
Alhondiga zaharra 
bestelatan nori? 
zuhaitza izan zara 
ta gu zure txori 
aldegin beharra ta 
eusten malkoari.

M  /hk./90-V I-7  ttip i-tta p a  29



MERKATU TTIKIA

ETXEBIZITZAK

-Etxe edo baserria erosiko nuke. 
Berdin dio zein egoeratan dagoen. 
Eskura ordaintzen dut. Diskrezio 
osoa. Jose Antonio Elizondo Tfnoa: 
(948) 59 40 34

-Ba/.tango Olabidean. baserri 
bat dago salgai; lasaitasunez haundi- 
ko parajean. Belagi eta bertzc hain- 
bertze herri-lur erabiltzeko eskubi- 
dea. 58 90 1 1 tfnoa.

-Zubieta. Borda bat alokatzen dut 
deus kobratu gabe. Baldintza baka- 
rra 3 urtez zaintzca izanen litz.ateke. 
Ezkalojauna. Tfnoa: 594054

LANA

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

-Frantzes klaseak Silvia Mazi- 
z.ior-ekin. Tfnoa; 630108

SALEROSKETAK

-Erosten dut: Ba.serriak. bordak. 
errotak. argi indarreko zentralak 
(nuklearrik ez!). sagardoa egiteko 
tolareak, gurdi z.ahaiTak, teilak, tari- 
mak eta solibo zaharrak. Informa- 
zioa: Ezkalo Jauna. Tfnoa: 594054

-Hiru bizikleta sa lga i . 2
karrerakoak. ttikiak. 5.000 pezetatan 
bakoitza. Bertzea kroseta bat. 
amortiguadore eta plato ttikiarekin
10.000 pez.etatan. 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 631 188 telefonora.

-Sukalde eta frigorifiko indus- 
trialak saldu edo etxcrakoez aldatu 
nahi ditugu. Tfnoa: 637 854

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

-Euskal ardi-zakurkunieak
erosten ditut. Eskura ordaintz.en dut. 
Ezkalo Jauna Tfnoa: 59 40 54 

-Karate egiteko bi jantzi berri 
saltzen ditut. 2 z.enbakia duen taila- 
koa (7-8 urtekoentz.at) eta 3 zbk.koa 
bertzea (10-11 urtekoentzat). Biak
6.000 pzta. Tfnoa: 63 00 02 

-2CVCharlestonbat .egoeraczin
hobean dagoena. saldu nahi dut
250.000 pztatan. Interesaturik ego- 
nez gero dei ezaz.ue 63 I I 88 tfnora. 
Nahi izanez. gero konplementoak ere 
baditu.

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

-Ardi zakur eskoziarra edo 
Coly bat saldu nahi dut. Informa- 
zioa: Ez.kalo Jauna. Tfnoa: 594054

-Brakos -Frances ehiza txakur- 
kumeak saldu nahi ditut. (Euskaraz 
hitz egitea baino cz zaie falta) Infor- 
mazioa: Ez.kalo Jauna. Tfnoa: 594054

DENETARIK

-Tafallako bikote batek 8 hila- 
beteko haur batekin. pisu bat aloka- 
tuko luke uztailaren I5etik 31 arte. 
Deitu tfno honetara: 70 16 53

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

-,|a .la! umeendako Diskaren 
egilea den Xabi Muguruz.a kontrata- 
tu nahi baduzue. deitu tfno honetara: 
(943) 63 09 50

HARREMANAK

—Karmele edo Edurne, nere 
bihotzeko goxokiak zarete. Hurren 
go igandean espetuko zaituztet Ziobi 
Tabernan. Gaba on bat pasatzeko 
"Aitor".

-"Faiaio" Lesakako mutil honeri 
ezkontz dei bat cgin nahi niokc: nere 
izena "Goxone". urteak 35. oso be- 
roa.

I
ORRIALDE HONETAKOIRAG ARKl AK DEB AL- 

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

Testua:...........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
I ttipi-ttapa z e u r e  e t x e a n  d e b a l d e

i HARTU NAHI BADUZU. EMAN ZURE IZENAI! 

I IZEN-DEITURAK

j  HELBIDEA .........

I HERRIA.............................................

n

L ,

ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza . 31780 BERA Tfnoa: 631

J  L .

ttipi-ttapa
Herriko Etxeko Plaza 1. 3 1780 BERA Tfnoa: 631188

J
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DENBORA PASA

Odol zurru- 
patzaile

Pozik

999

Zango
atal

Hazama

Erronkar.
Dira

Musika
nota

Aintzirak

Lege

Contsonanti 
bikoitza

Rubidioa

Emakume

Nork,
bat

Ekialdeko
tenploak

Ordu

Ipar.
Berandu

Ume

Bat

tsku-... , 
txaloak

Sasoiak

4 + 3

Zinka

Bokal 
sapaikariak

Euskarria

Bokala

Odolcan

Baneuka

Azala

Animalia
omogabe

Haran

Urteko

Erbioa

Bigarren
pertsona

1

Atari

,. egin, goi 
tika ari

Atzo
gaucan

Musika
nota

Hiru ken 
bi

Likido
edangarri

Potasioa

Musu

Zero

I I

Suari
dario

Fruitu
mota

Baita ere

Rbntgen

Xorroxin irratiaren eremuko herriak ENBIDO
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Boftzirietako Euskoro Monkomunitotea

Efakusketa

EUSKARAREN EGOERA BORTZIRIETAN
Estudio Sozioiinguistikooren ioburpeno

BERA

IGANTZI

ARANTZA

ETXALAR

LESAKA

Kuitur Egunen barnean, ekainaren 3tik 9ra bitartean, 
Gure Txokoa Elkartean

Ekainaren 10tik 16ra bitartean,
Biltoki Elkartean

Ekainaren, 17tik 23a bitartean, 
Herriko Etxeko Arkupean

Kultur Egunen barnean, ekainaren 24tik 30era 
bitartean, Herriko Plazan

Kultur Astearen barnean, uztailaren letik 6ra 
bitartean, Herriko Etxean




