ttipi-ttapa
1990eko Irailak 13

45. zenbakia
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B)!2TSN
ALTZARIAK
z u rg in d e g ia

✓ Sukalde, logela, jangela eta egongelarako
mobleak
✓

Koltxoiak

121 e rre p id e n o zio n a lo , 54, km
IRURITA - BAZTAN

Baserri bat salgai Legasan,
bitartekaririk gabe, eskutik eskura.
Karretera nagusitik 4km.tara, erreka bazterrean eta
mendi-m endian. Am uarrain-haztegirako egokia.
IS.OOOm^ zelai-zelaiak. Behea eta bi solairukoa.
2.000m^ko soroa. Gaztaindegia. Bidea Land-Roverez. Argindarra hurbilean. Prezioa: 8.000.000 Pzta.

Informazioa:
Tfnoa: (948) 45 00 54

MODULO BAT
900 Pzta.
HIRU MODULO

SEI MODULO

2.700 Pzta.

5.400 Pzta.

Bl MODULO
1.800 Pzta.

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
2 ttipi-ttapa 4.“i./hk./yo-ix-i3

A t a r iA

I

Kontsuitak, eritetxeak, li-

4

B EHARREZKO TELEFO NO AK

5

AGENDA Hurrengo alea argitaratu arte inguru hauetan gertatuko diren bilera, erakusketa, ibilaldi, ikastaro, m usika kontzertu etabarren agenda.

6

IR AKURLEAK MINTZO

7

HONTAZ ETA HARTAZ

9/21

H E R R IZ H E R R I

22
24
26

neako autobusak, aberiak...

HerrietaKo berriak: Bortziriak, Malerreka, Sunbilla, Baztan,
Zugarramurdi, Urdazubi, Sara, Leitza, G oizueta...
ERREPORTAIA; "A rkup eak, b atasunaren e re d u a ”
Juainas
ELKARRIZKETA: "B ikto ria n o A rtzu a g a ’Yi
Patxi Larretxea
KIROLAK:

Mattari. Antton.

28

OSASUNA:

Nafarroako OMT
29

ARO BERRIAREN ATARIAN:

Fermin Altzuguren

30
31

MERKATU TTIKIA
DENBORAPASA

Enbido

•

•

ttip i-tta p a
HAMABOSTEKARIA

Lege Gordailua: NA-1324/85
Tirada: 3.100 ale

Herriko Etxeko Plaza, 1
31780 BERA
Tfnoa.: 63 11 88

Erredakzio arduraduna: Josemanuel Irigoien Publizitate arduraduna: Miren Karmele Tolosa Erredakzio taldea: Juainas Paul Arzak, Patxi Larretxea, Pello Astiz Ale
honetan parte hartu dute: Roman Harribilaga, Oskar Txoperena, P. Apezetxea,
Txema Aldabe.Alizia Olaizola, Iban Isasi, Juainas, Koro Irazoki, Mañone, Antton,
Patxi Petrirena, Olain Elkartea, Mena Argazkiak, Zaldua Argazkiak, Goiko Argazkiak, Patxi Larretxea, MattarietaOMTk. Argitaratzailea: ttipi-ttapa. Laguntzaileak:
Bortzirietako Euskara Mankomunitatea eta Nafarroako Gobernua. Inprimategia:
Jomisa (Irun)
ttipi-ttapa aldizkariak ez du bere gain hartzen derrigorrez, aldizkarian adierazitako erranen eta eritzien erantzunkizunik.

4.^ /bk. /

ttipi-ttapa 3

A t a r iA
Beharrezko telefonoak

MusikS

.SOS Naf'arroa......... .................... 08S
OS.ASLN ZENTRLAK
Eli/.ondo.................... 432367 /3802.73
D on e/le be ................ ..............394300
Lesaka........................ ,637428/6373,36
L e it/a ........................ 3 I0 ’’48/310373

KOMSLLIAK
A r i/k tin ..................... ..............387039
Gari/.'.in .................... ..............380431
Oronot/.-.M im aire.... ..............39‘>()''4
Ituren ........................ ..............394183
S u nb illa ..................... ..............394■'83
G oi/ueta ................... ..............314067
la a n t/i....................... ..............637733
.Arant/a .....................
EAera...........................
Etxalar.......................
L rd a /u b i....................

..............6 3 -fl3 l
630929 / 630036
.............. 633103
.............. 399130

ANHl LATORIOAK
Ir u n ........................... .630264/6'’ 1106

O S m ALEAK
Iruneo ospitalea...... ..............614444
Nafarroako ospitalea ..............'’3I300
SSko urizent/i /c r b it/u a ..........246730
Virgen del Caniino
e rre s id e n t/i;i........... .............. '’62700
G urut/e G o rria ......... ..............226404

ANHl 1 AMZIAK
O i t / ........................... ,39424'’/394342

DYA
Lesaka(larrialdiak)... ..... (943)46462'’
E li/o nd o (larrialdiak) ...............171717

ELNERARIA
I.esaka....................... ...............637404

SLHILTZAILEAK
O ro n o t/-M u tia ire .... ..............392044

GARRAIOAK
Bidasotarra .............. ..............6,30'’79
Ba/tanesa................. ..............380129
L^eit/aran................... ..............313018

HIRLKilARREN ADINARENDAKO
ZENTRLAK;
E li/o nd o ................... ..............3807.30
Lesaka....................... ..............6371.34
Bera .......................... ..............6.30104

AHERIAK:
Ib erdu e ro ................. .394333/394336

4 ttipi-ttapa 45. ?bk./90-ix-i3

VADpNNA

M A D O N ITIS
Urtea aintzinera doa
eta oraindik Madonnaren
lata etzaigu bukatu, hementxe datorkigu berriz,
egunkari, aldizkari, telebista eta gainontzeko
komunikabide guztien bitartez neska erdi petarda
hau.
Harezazue:politasun
pixka bat, sexitasun pixka bat, dantza pixka bat,
abeslaritasun pixka bat,
estilo pixka bat, independentzitasun pixka_bat,
promiskuitatetasun pixka
bat, katolikotasun pixka
bat, dibortziotasun pixka
bati eskandalotasun pixka bat, sexotasun pixka
bat; hau dena koktelera
batetan sartu, azukre
gorrixta bota, ongi nahasi
eta Madonna egina daukagu.
Gaur eguneko teknologiaren abantail guztiekin. Marketing ezin hobea.
Itxurazkoneurrigehienak betetzen dituen neska. Erdi geldirik dagoen
Hollywood-eko garai
hobereneko emakumeen
begirada nahi eta ezinak.
Azken urte hauetako
abeslaririkarinenaizanen
da ez bait ditu ez kilo ez
altura aunitz. Momentu
hutsakbetetzekoezdago
gaizki edo otordu garaietan telebistan ikusteko.
Udazken hontako lata
“Dick Tracy” filma dugu.
VVarren Beatty eta Madonna edo alderantziz.
Prest egon zaitezte.
MARIANO

',i ■ ■■N\
l l ir l "

'V

IRAILAK

A g en d A

13
Dei al di ak
I Arantzan, irailaren
13an Arantzako Euskara
Batzordearen bilera
I Etxalarren, irailaren 21an Etxalarko Euskara Batzordearen bilera
arratsaldcko 7,30etan.
I Arantzan, irailaren
20an BortzirietakoEuskara Mankoniunitatearen
Aholkularitza Batzordearen bilera
> Arantzan, irailaren
27an Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen
Batzordc Erabakikorraren
hilera
arratsaldeko
7.30etan.

I bi I a I di ak
I A K E L A R R E -9 0
ekitaldien barnean irailaren 16an, Larun mendi
tontorrera ibilaldi bat eginen da. Bi bide nagusi
izanen dira; Sara-Azkain
aldetik bata eta Beratik
bcrtzea.

27

Kont zer t uak
I Beran, AKELARRE-90 ekitaldien barnean. irailaren 22an arratseko 10,30etan OSKORRl eta IZANen kontzertuak Altzateko pilotaplazan. Sarrera 500 pzta.

Larun gaincan Zardi
nada eta bazkalondoa
alaitzeko trikitixak.

K i r 0 1a k
I Amaiurren, irailarcn 22an arratsaldeko
Hetan eta Pilota lekuan.
Baz.tan-Bidasoa-Malerrekako Herri Kirol Txapclketaren topakcta.
Jokoan ariko dira
Amaiur, Sunbilla, Arizkun
eta Narbateko Herri Kirol
taldeak.

Best ak

IRAILAK

i Elbeten, irailaren
13an, makalaren altxatzearekin hasiko dira herriko bestak. Baztan-zopak. dantzaldiak eta...

SANTAMARIA
Jatetxea
Espezialitatea euskal sukaldaritzan
Eguneroko menua eta karta

gusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

- Antzcrkia> Beran, AKELARRE-90 ekitaldien barnean, irailaren 22an
MASKARADA

Ikastaroak
I EPAk antolaturik,
Leitza, Goizueta, Malerreka, Baztan eta Bortzirietan honako hauek eskeintzen dira: Jostura. Informatika. Hizkuntzak. Eskulangintza, IleapainketaEstetika. Nekazaritz.a,
Teknologia berriak, Sukaldaritza, Administraritza, e.a.
Baldintzak: 16 urte
baino gehiago izatea,
15eko taldea elkartzea,
1.000 edo 3.000 pztatako.
matrikula ordaintzea.
Izenematea: Irailaren
15a baino lehen.
Tokia: Herriko Etxeetan cdo 630411 tfnora.
deituz.

Bot i kak
•Irailaren I5-I6ean,
Lesaka eta F. Iturralde
(Elizondo).
•Irailaren 22-23an,
Etxalar eta F. Lezaun
(Elizondo).

MALDAERREKA S.A,
FUNERARIAZERBITZUAK
B ittiria kalea -Tfnoa: 637404- LE S A K A

PAPERTEGIA
TABAKOAK
LIBURUAK
OPARIAK
Leaarrea 9. Tfnoa: 637030 L E S A K A

4,5. zbk. / 90-IX -1.1 ttipi-ttapa

5

IrAKURLEAK MlNTzO
EUSKARA S a i 1
honeEDO
GAZTELERA t a n
i k Li s i
dLidanez. edozein
gauzelaz idatz daiteke eta nik proposamen bat egin nahi
nuke.
"Hizkuntza bat ez
da galtzen ez dakitenek hitzegiten ez
dutelako baizik eta
dakitenek hitzegiten
ez dutelako". Esaldi
honi. ez diote kasu
haundirik egiten. ez
dakitenak ikasten ari
dira. bai. baina dakitenak ez dute hitzegiten.
Gaztcleraz hitzeginez gero. inportanteagoa egiten du Jendeak bcre burua. baina ez. ze arraio.
Madrilen erdian bizi

al gara ba? Ez al gara
Euskal Herrian bizi?
Ez gaitezen haurrak
izan. gure herriaren
hizkuntzari ez diogu
galtzen utzi behar.
hezur eta odol EUSKALDUN garbiak
gara baina horretarako dcmostratu egin
behardugu.euskaraz
hitzeginaz cta ez
dakitenei pixkanakapixkanaka erakutsiaz. etxean. lagunekin. ikastoletan...
euskaraz hitzegin
dezagun.
Gure hizkuntz
zaharra hainbat eta
hainbat urteetan bizirik egon ondoren
nola Litziko dugLi
bada bazterrera!
Zuen eskuzabala
ikusirik.denen artean
euskara aurrera ate-

ratzen saiatuko gara.
Eskcrrik asko aldez
aurretik.

ife )

ostatua
erretegia
Tfnoa: 63 71 27

MERTZERIA
Beheko Plaza 8, LESAKA

ATERPE
jatetxea
Mendi ibilaldietarako
Mountain bike bizikletak
alokatzen ditugu
tfnoa: 63 41 79
ARANTZA

'
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de

Navarra» iz.eneko perio d ik u a eskuartean
n u e la r ik

Itu r e n g o

a lk a te a ri e g in d a k o
e lk a rriz k e ta xelebre
bat le itz e k o aukera
izan nuen. A lka te a k
egiten zituen adierazpenak leituta aho bete
h o r tz c k in

g e ld itu

nintzen. ond oko xelcbreke ria hau beza-

grado muy superior...”
Hori leitzetik akitu nuenean erran
zahar hura etorri zitzaidan burura: USTEAK ERDIAK
HUTSAK
ETA
BERTZE ERDIAK
USTELAK.
Ongi aski bait
dakigu pertsonaren
ezagupen edo jakinduri niaila ez dela
norberarena lau haizetara zabalduz adiera/.ten.
Herritar ASTAKIRTEN guztien
izenean. aeur beroak

latsLikoak a ip ;il/.e n
bait zitLien; .. ."m ira .
yo he nacido en un
pue blo y me gusta
v iv ire n e l. Otracosa
es que tenga mis
conocimientos del

FONDA
LENTZERIA

LESAKA

A in tz in e k o egun
batean « D ia r io

Leitzako euskaldun bat
44.625.383

IRUBIDE

ITURENGO
ALKATEAREN
ADIERAZPENEN
INGURUAN

XATURETXEA
Tfnoa.: 63 70 27

LESAKA

A. Erasun
72.665.764

B E IN TZA ko
O STA TUA
Tfnoa.: 45 00 14
BEINTZA - LABAIEN

MUSIKA DENDA

ZERBITZU
BERRIAK
/ Ekipoen alokairua
/ Disko-bar, diskoteka, e.a. ekipoak
/ Soinu ekipo guziak orokorrean
SanEsteban37 - Tfnoa: 63 10 59 - BERA

Ezkontzetako erreportaiak
Argazkiak eta bideoa
Tfnoa.: 58 01 55
Santiago 40
ELIZONDO

H ontaz eta harta Z
IV. Akelarrea martxan: ”Euskarak batzen gaitu
16an Larunera eta 22an ekitaldi na^usia
Laugarren urlera ailegiilu da Bort/iriak ela Malerrekako euskaltegiak
bultzaturiko jai eta erreibindikazio
ekitaldi hau. Htiskaltegi haugauregun
ez AEK-n haizik IKA koordinakundcan egoteak eragin du izenaren al(.iaketa ttiki hau. iehen Aekeiarre
dcitzcii Isait zc n. Aipatzekoa da Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen babespean antolatzen dela aui ten
Akelarre Jaialdia.
F.kiialditiren helburuak lau iirte
hauetan zehar mantendu diren berberak dira; bereizten gaituen mugaren
gainetik. bi tildeetako euskaldunen
harremanak sendotzea. herri hat garela eta gure hatasunaren muina euskara dela aldarrikatzea. Hain zuzen
ere. aurtengo Akelarrearen lema
horixe da: "Euskarak hatzen gaitu".
Jai honen antolaketa lanetan Iparralde eta Hegoaldeko pertsona eta
elkarte aunitzek hartzen dute parte.
herri ezberdinetakoak: Az.kain. Sara.
Zugarramtirdi. Irun. Hondarribia.
Bortziriak. Malerreka etab.. lankidetza honi urtean zehar ere jarraipena eman nahi zaiolarik.
laz bezala aurten ere hiru egun
ezberdinetan «aratuko dira Akela-

la z m u g a r e n b i a ld e e ta k o

rreren ekitaldiak: Irailaren 9. 16 eta
22an. Aldizkari hau argitrira orduko
ospatua izanen da lehenhizikoa. Irailaren 9ko hizikleta ihilaldia alegiti.
Hendaiatik abititu eta Beratik barrena Sararaino tiilegtituz.
Datorren igandean. Irailak 16.
izanen da Akehirrearen ospakiztinik
"larrekoena" Bera. Sara eta bertze
zenbait lekutatik abiatu eta Larun
mendi tontorrean. mugarriaren inguruan. bat eginez. Bertan xardin jatea

BOAN TAILERRA
^ 2

|

c iT

1 0 0 b a t l a g u n b il d u z i r e n L a r u n g o m u g a r r i a n

eginen da. trikitixak lagunduko duelarik giroa berotzeko.
Akelarre eguna edo l'estaren ekitaldirik nagusiena Irailaren 22an
ospatukoda Beran egitarau honekin:
arratsaldez Txaranga eta Erraldoiak
ibiliko dira herrian zehar. 9,.J()etan
Herri at'aria izanen da bertsolari eta
kantariekin. ondoren Oskorri taldea.
Maskarada antz.erkia eta Izan taldearekin berbena.

«U S O A»
NEKAZARI KOOPERATIBA

R O E N B a n a t z a ile a

K O T X E B E R R IE N

Ganaduarentzat
pentsurik egokiena

ER A K U S K E TA ETA SALM EN TA

Tfnoa:63 52 14

H e r r ik o E t x e k o P la z a - B E R A

ETXALAR

MEKANOTERAPIA ZENTROA

L U R A PAL
B IZK A R R A - A R T R IT IS A - ZA IN A K - S T R E S A
Plaza Z ah arra 7, Tfnoa: 63 70 11 LE S A K A

PATXI PETRIRENA

TXOKO
ERRETEGIA
Bazkari, afari eta
gosariak ematen (jira

ITUREN
Tfnoa.: 45 04 91
4.S. /bk. / uo-ix I ttipi-ttapa 7

P ublizitateA

SAROBE
okindegia
i l 1 1 ''’

SANDERS Pentsuak
ia D e "\ t

j

AmAu ’ A

••

Ur"

E zfegara 41, Tfnoa: 63 08 99 - BERA

ja : 22 14 40

Drogeria MOLINERO
Paper pintatuak
Pinturak
Moketak
Drogeria

GOIZUETA
K IR O LA K

BIDASOA

Kirolak
Mendirako artikuluak

TAILERRA

Tfnoa: 63 02 40
Eztegara19

Bidasoa99
Tfnoa: 630 188 - BERA

BERA

Saneamenduak

B A T Z O KI
JATETXEA
OSTATUA

Mobleak eta bainurako tresnak
Iturgintza eta kalefakzioa

Legia 34 — BERA — Tfnoa: 63 04 87

B eheko P laza 10 LE S A K A

Tfnoa.: 63 79 31

^____ Lesaka____ ^

GRUPO

EZKONTZETARAKO KANPAINA
Iraila eta Urrian
Lore eskakizunak egiten dituztenentzako
opari bat izanen da

Koronak, ezkontza lore sortak eta
konbidatuei emateko oparitxoak
Aurrekontuak. konprom isorik gabe egiten dira
Lore errepartuak ortziralero egiten dira
Baztan - Malerrekan
Larunbat arratsaldeetan irekita egonen da

Bittiria karrika, Tfnoa: 63 74 94
8 ttipi-ttapa 45./bk, / W-iX-l3

- LESAKA

ZALAIN
f

f

i

KARROZERIAK

TXAPA ETA PINTURA

Tfnoa:630 188 BERA

ZURICH

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

CHiS
✓
✓
✓
✓
✓

OSASUN-DENDA
B E LA R R A K -D IE T E T IK A
E D E R G A I N A TU R A LA K

Mediku nafurista
Reflejoterapia
Dieta mota guztiak
Kosmetika tratantea
Alternatiba osasungarria —kimikarik gabea—

Zatoz kont’iantza osoarekin
B ittiria. 6 Tl'noa: 637410 - LES A K A

H erriz herrI
BERA

E skualdeko zabortegiaren lanak hastear
Urte berriaren etorrerarekin zabalduko da

u iiij'

ugungo oooonegiiii\ , O nie uo uu eginen da zaborlegi berria

ROMAN HARRIBILAGA

Irailcan enianen /aie
hasiera Bort/irietako hiri
hondakinak pilat/eko eginen den /abortegirako lanei. "Cliantre S.A." i/.anen
da egilea 62.235.6,s4 pe/etatako (BEZa barne) anrrekontuarcn aldera eta
Lirte honen amaierarako
bukatu beharko ditu. datorrcn urtarrilaren lerako
martxan Jarri nahi baita.
"Hibaia.
KOKAPENA
S.
ETA
idatzitaEZAUGARRIAK
ko txoslenean oinarrituz, gaurregun Berako zabortegia
aurkitzen den tokian. Ibardingo lepotik Intzolako
Bentarat daraman bidetik
hurbil eta 60m. aintzinerago kokatuko da zabortegi
berria eta ,18.000m4utako

a/alera i/anen du.
Sarbidea. Ibardingo gainera aiiegatu baino lehen cskuin aldera hart/en den
bide batetik dauka. 600m
inguruko pista ibili/.
Arant/.a. Bera. Etxalar.
Igantzi cta Lesakako hondakinak bilduko dituen
zabortegi honen bizia 20
urtetakoa izanen da.

ZABORREN HondakinaBILKETA
A."k
__________horretarako
Jarriko diren berde koloreko ontzi batzutan eginen
da: 46 ontzi I.OOO litrokoak; 243. SOOekoak eta
30, 243koak; hauetaz
gain, beira edo kristala
biltzeko ontziak Jarriko
dira. gero, zabortegian
kixkaliko direnak. Garraioa. bi kamioiren bitar-

Hoiaho ontziah jariiho Oiia hern guzietan zaboiiah billzeho

te/ eginen da, txofer eta
peoi bana/ hornituak.
Bertzalde. bilketa arautuko duen ordenantza ere
idatzia izan da. Bertan
agcrtzcn denez. zabor
guztiak bilduko dira. klinika cta osasundegietako
hondakin kutsatuak ezik.
ezta erradioaktibitatea
daukatenak. Industri hondakinak berriz. kasuz-kasu
erabakiko da nora eraman.
Etxeko tresna eta tramankulu zaharrak biltzeko,
Mankomunitateak debaldeko zerbitzua Jarriko du.
Datorren urterako aurrekontua 115.026.236koa
da. Langilegoaren soldatez gain, ibilgailu, ordenadore eta bertze moetatako
gaien erosketa sartzen
delarik horretan.

Illekuetako bestak
Irailaren I5can, larunbtita. eguerdiko I2etan
botako dcn altxal'eruarekin hasiko dira. Arratsaldeko 4etan. "Mat/ada
Saria"ren XXIII. Tiro
Txapelketa. parte hartu
ahal izateko, 5'15ak baino
lehen eman beharko dira
i/ e nak.5,30etan ,
C.C.Beratarrak antolatutako "Baztan-MalerrekaBidasoa"ren VIII. Txapelketa.. 7.30etan Gure Txokoa Elkarteko dantzarien
.saioa. Arratseko 10,30etan
suzko zezena eta segidan,
goizeko 3ak arte, dantzaldia ITXASO taldearekin.
Igande goizeko lletan
auzoan meza. 12etanhaurrendako Jokoak. 2,30etan
herri bazkaria. Arratsaldean aizkolariak eta musika.

45. zbk. i ‘ro-\x-\^ ttipi-ttapa 9

H erriz herrI
LESAKA

1990-91 ikastaroan 37 haur guttiago ibiliko dira eskoletan

Irain Eskola PuOni\od

Tantirumairu Ikasioia

V I.K .T .

Joan dcn urtcan 351
haur ibili bakiin bazircn
erc Lesakan ditugun bi
eskoletan, aurtengoan 314
joanen dira eskoletara.
azkcn urte hauetan leku
guztietan gertatz.en den
bezala haur kopurua jeisten ari da.
Irain Eskola Publikoan

198 haurdaude niatrikulaturik lehen aldiz. matrikulatz.cn direlarik 9. horietatik 7k D eredua jarraituko
dute eta 2k A eredua.
Tantirumairu ikastolan
berriz, 116 haur izanen dituz.te atirtengoan, horietaik
8 lehen aldiz. matrikulatuak.
Datu hauetatik Nat'a-

rroako bertz.c hainbat eskoletan bez.ala bi gauz.a
atera daitez.kc: haurren
kopurua jeisten ari dela eta
lehen aldiz. matrikulatzen
diren haurren gurasoak
nahiago dutela euskaraz.
iz.atea, erdaraz. baino. Inguru honetan Euskara
Mankonumitateak matrikulaketa aaraian eain zuen

kanpainak eragina iz.an
du. agian.
Bertza 1de T;int irumai ru
ikastolak ikastaro berria
Otxogorrieneun berritz.en
ari z.iren eraikuntz.an hasi
nahi baz.uten ere. betiko
lokaletan hasi beharko du.
oraindik obra erabat bukatu sabe dagoelako.

ETXALAR

Industrialdea A rrakoitz aldean
PELLO APEZETXEA

Hori da Udalaren asmoa: ehun mila metrotako
luze-zabaleko eremua industrialde bihurtz.ea. Iruñea-Irun errepide (karretera) ondoan egotea, eta inguruan kalte haundirik
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eginen ez. duelako ustea
izan dira. asmo horren
aldeko arraz.oiak. baita
leku zelaitsua urria delako
ere Bidasoa inguru honetan. Alkaiaga kenduz. gero.
Horrela idatzi dio Udalak
Nafarroako Gobernuari.
Orain bada, beronen esku

dago afera, beraren onespena beharrezkoa denez.
Dena den. ez da oraingoa
Arrakoitz ondoan industrialdea antolatzeko asmoa. duela urte pare bat
ere esktUu bait zuen Udalak gauz.a bera.

A m uarrainak
zaindu nahi
Iriondoa eta Antsolokuetako presen arteko
erreka zatia “debekaiua"
egon da urte baiz.uz. ez.in
(bertze aldean segitzen du)

H erriz herrI

liailaren 9an zabaidu zen Lanaagain izena duen esho^a oeina

iDiiaioieian. 12-92 laguneko gazte taiaeak pane nartu ohi dute

/elarik amuarrainik bcrlan
liarrrapatLi. Debekuarcn
denbora akaulu eta libre
gclditzean, zera eskatu dio
Udalak Nal'arroako Gobernuari: arrantza debekatua egon dadila aintzinarantzcan ere. eta gordelekuak burutu ditzala amuarrainentzat. lehen aipatutako erreka zatian. erreka
eta bere bizilaaunak zain-

■Salaberrian ireki dutc.
M enditara
ibilaldiak hastear
Irailaren 2.'^an hasiko
da ibilaldi haucn hirugarren denboraldia. Ibilaldien helburua. Etxalarko
alderdi. baserri eta mendien izenak haurrei ezagutaraztea da. Banaz bertze.
hilean bi ateraldi egitea
dago programatLia.

tzen lagunduko duelakoan.
Jatetxe berria
Uda dela eta kanpotar
aunitz igarotzen da Etxalarren. udazkenean berriz
hemengo usategi bereziak
ikusi nahiak eta ehizak
ekartzen du Jcndea. Eta
Lirtc osoan cre. gero eta
gehiago. Ilorrcla batUi.
jatetxe berria Iñarrettiko

Aurten. Elordi. Mendikarrl. Arritxiiri eta Azkua
alderat Joan asmo da.
Ordutegia. 9..20etatik
l..2()etara luzatz.en da normalean baina baliteke
aurten eguti osoko ibilaldiren bat antolatzea. l.ehendabiziko Lirtean Ainhoa Arburua eta bigarreanean J.M. Arburua "Xuaxi" izan dira arduradunak.

IGANTZI

Pilota txapeiketa haurrentzat
OSKAR TXOPERENA

Bukatu zen azken asteetan haurrek Jokatutako
pilota txapelketa. Antolatzaileek erran digutenez
iz.Ligarri gauz.a politak
ikusi omen dira Jokatutako partidutan eta etorkizuna. bide honetatik Jarraituz gero. ziurtatLia omen
dago Igantzin.
Dena dcn. denak hagitz. ongi Jokatu arren
garailc batzu izaten dira
txapelketa guztietan.

Hauexek izan ziren l'inalistak:
Nesketan: Itziar Mitxelena-Izaskun Sein (garaileak). Olatz RetegiNagore Txoperena (bigarrenak); M utikoak (8
urte): Mikel Urtxegi-Joseba Unanue (garailetik).
Urko Sainz-Xabier Almandoz (bigarrenak);
Mutikoak (10 urte): Sebastian Antxordoki-Iñigo
Tclletxea (G). Gillermo
Antxordoki-Xabier Sein

(B); Mutilak (12 urte):
Manuel Telletxea-Xabier
Zelaieta (G). Julen Txoperena-Palxi Irazoki (B).
Pala txapelketa ere
bukatu
Duela bizpahiru aste
ere Paleta txapelketa bukatu zcn. Partehartzaileak
helduxeagoak ziren eta
partidu hagitz interesgarriak ikusi dira baita. Aintzincko batetan partaideen
zerrenda paratzen bagenuen honetan. lau lehen-

dabizikoak aipatuko ditugu. Hirugarren eta laugarren postua erabakilzeko
Joxc Ramon Iribcrekoa
eta Marino Arrozbidekoak
galdu egin zuten Migucl
Angel eta Patxi Zamunbordakoen kontra.
Finalean aldiz. izugarrizko partidua ikusi ahal
izan zen. tantu bakar batez
erabaki zen eta. Iñaki Igelarkoa eta Jexux Mari
(bertze aldean segitzen du)
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H erriz herrI
Garkoak irabazi zuten finala Migucl Angcl Argalagaraikoa cla Jabicr Pcdunckoaren kontra.
Ondotik sari banakcta
eta ohizko ai'aria izandu
zircn hagitz giro onarckin.
K om unalen
arazoari buruz
Hasiak dira dagocneko
Udalarcn cta terrcnocn Jabeen artcko bilerak “Convenio transaccionar dclakoa firinatzcko. Jabeak
banaka deitzen dira eta
bakoitzak alera bcharko
ditu konicni zaionaren
kontuak. Epea az.aroaren
hasicran bukatzcn da.
D epuradora berria
Herriko Etxean daeo

eraikuntz.a berri honcn
proiektua ikusi nahi duenarentzat. Dcpuradora
lozango errcka inguruan
eginen da eta hcrriko sancanicndu sarcarcn ur-

zikinak garbituko ditu
Eatsa errekara bota baino
lehcn. Obra hau cz z.aio
sosik crc kostatzen herriari baina gero sancainenduarensiatik kobratzen den

zcrga cdo inpucsto hori
«Nilsa» eraikitzailcak
hartuko du. Ingurugiroaren oncrako iz.an dadila.

ARANTZA

Jendea erruz aurtengo A m abirjinetan
rrak irazpaltara cta bakoitza bcrc aferatara.
Ehizlariak ere hasiak
dira urrirako prcstatzcn
baina aurtengoan... czustcko galanta gcrtatu zaie.
Artikutz.ako egurrez b;iliatzen ari z.irela. guard;ik
denuntziatu egin omcn
ditu cta hauek cta bciTzc
bakarrcn batek eginiko
kaltcak kobratu nahi omcn
dizkic.

JO N LA R R E TX E A

Aspaldiko urtctan izan
dugun jendctzarik haundiena izan dugu aurtcngo
bestetan. Eguraldiak lagundurik edo. egunero
giro ederra sortzcn zcn.
Goiz.cro, zortzieian edo
bcderatzietan Jende mordoa aurki zitekccn karriketan oraindik crretiratu
gabc.
IkuskizLinak crc arrakastatsLiak: Aizkora apostuan Mindegia eta Larrctxeak. Arrospide eta Ugarteburu garaitu zutcn. Hcrriko pilota txapelkctan
bigarren urtcz. Patxi Lukanbio eta Patxi Ordokik
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osaturiko bikotea atera
zen txapeldun.
Herri bazkarian I 10
lagLin bildu ziren. trikitilariak cta Liz.aso cta Murua
bcrtsolariak siroa alaitu

zLitclarik.
Bainan cgLiraldi onarcn
ondolik ckaitza etortzcn
omcn da cta Jakina. czin
bcti bcstctan ibili. Gaztctxoak cskolara. bascrrila-

A rraindegia
Badirudi laister arraindcgia iz.anen dugula hcrrian. Izan crc. Udalak
baimcna eman dio V.
Arozenak arraindegia irckitz.eko csiniko eskaerari.

H erriz herrI
ITUREN

A urtitz eta L asagan argindar sare berriaren lanak hasi
IB A N

IS A S I

Dagocneko hasiak dira
Aunitzen karriketako argien eta etxeetarako argiindarren instala/.ioak egiten. Aurrekontu ezberdinnk aztertii ondoren,
'Electricidad Fija. S.A."
enpresak eginen ditu lanak. Honek aurkeztutakoaren arabera, !ur azpitik sartzea eta argi indarrale n t ra n s fo r ni ad o rc a r i
dagokionez, 44.8(){)..S5()
pzta kostako da. Argi sarearen instalazioa eta karriketako argiek berriz.
I7.97.S.620 pzta.
Bertzalde eta lan hauek
egiteko Udalak ematcn
duen denborari dagokionez. Lasaga eta Aurtitzen
Lirte honetan bukatzeko
eta Iturenerako datorrcn
urterarte.

Lasaga eta Aurutz auzoetan auzolanetan dabiltza

Lan guzi hauen zuzendariak, Jose Angel Larunbe eta Jose Luis Arzoz
Jaunak izanen dira.
L aguntza N afarroa
O in ez-entzat
Udalak uztailaren I.Jan
izan ZLien bileran, Nal'a-

rroa Oinez-entzat LS.()()()
pztatako laguntza ematea
erabaki zuen.
Aurtegoan. urriaren
I4ean ospatuko da "Ezina
ckinez egina" lemapean.

tuan bi dira, euskara ikasteko asmotan Iturenen
egon diren taldeak.
Lehcndabiziko bi taldeetan .20 - 40ren bat lagun egon ziren eta azkenekoan, LSen bat.

B arnetegia am aitu
Uztailean bat eta abuz-

ZU BIETA

J U A IN A S

Abuztukoa hilabete
betea izan da; fiestak.
obrak eta erabakiak egin
eta hartu bait dira.
Fiestak... Ui-ui-ui...
afera zaila. fiestak eta feriak bizitzeko bait dira, ez
kontatzcko. Programa,
normala. Kriston arrakasta lortu zLiena Herri Kiro-

larena izan zen, hainbeste,
ondarreko egunean neskak
ere animatu zirela. Izan
ziren, nola ez. anuntziatu
eta ez eginiko gauzak.
Lirdaizabalkako txapelketa, herri afaria... Bcranduago egin zirenak (txontxongiloa) ...eta giroak
sortarazi zituenak, apostu
eta erresistentzi fiestak
izan bait ziren. Aizkorak

eta motozerrak nahiko lan
izan zuten. gorputzak zer
esanik ez! Gauero gaupasa. goizeko diana.
eguerdiro gaupasakoak
bazkaltzera etxeratu ezinik,... Zubietako etxekoandreak erdisantak ez
badira, osoak izanen!
Musikeruekin bere tirabirak egon ziren: I .Kioskoarena zela eta ez

zela beti berandu hasten
zirelako; 2.- Izan-ekoek
ekipo guzia galdu zuten
ostiralean. Bilbo ondoko
Zubieta-ren batean agertu
zelarik. Egondu zen bestalde, asto baten inguruko
bataila eta nork daki horren ostikoz ala... musike(bertze aldean segitzen du)

4.S. zbk./9()-lX -i,t

ttipi-ttapa 13

H erriz herrI
ro baten bazkalondoko
desmaiua: Errandoneko
konumean ordu crdi bat
bota zuen czin ateriz. lagunak kanpotik dcika zirela... Enpin. enpin!
Ez pentsa dena den.
juerga giroa. luzatzeko
beharra. betiko bronkisten
at'era soila izan zenik.
cz... igandea ailegatu zen.
malda beherarako pentsatutako gaua... Bixenteren
trikitixarekin nahikoa
zela... bai zera! Plaza
inguru guzia jendez betea
zcgoen. denak dantzarako
prest... Hauxe duk. hauxe. gure destino petrala!
Eskerrak Pauloren ekipoari!
Astelehen goiza dugu.
Zazpiterdiak... Brumm
Trak. eta soinaje guztia!

Asitiienen goizean. normaiidadearen nasiera eta liesiaren DuKaeia oereiztea zaila egin zen

Frontoia konpontzen ari
zirenak cgun bat aurreratu dute berrastea... Plaza
inguruko juergisten mekaguenak eta desesperazioak... patatak atetzen
eeondu omen ziren ere.

Norma Iidade a re n has ie ra
eta fiestaren bukaera bcreizterik zaila egin zen.
Abuztuan. batzarrc eta
bota/.ioa ere egin dira.
argiaren linea Iberduerori
emate;i erabakit/eko. B;i-

tzarrcan agertu zenez.
Ibe rdue ro ri entregat ze aren
aldekoek irabazi zuten
112 botorekin. Kontra 2K
boto. zurian 2 eta gaizki
eeinak 3.

NARBARTE

K arreteraren egoera eta ur eskasiarengatik haserrea
TXEM A ALDABE

Bestetan. abuztuarcn
23an hain zuzen. Kontzeju honetako presidenteak
deiturik eta Junta ordezkatuz narbartearrek ordu erdi
bcUez moztu zuten IruñeaIrun karretera. Bide honetan ibiltzen den auto pilarekin. pentsa zenbaterainoko cUaskoa egin zen!
Ekintza honen helburua zera zen: gaur egun
Narbartek sufritzen dituen
bi prolema haundienei
konponbidea ematea lehen
bait lehen. Bata, karreteran paratu dituzten bandak
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kentzearena da, ez bait
dute soinu eta etxebizitzak
hondatu bertzerik egiten.
Soluzioa semaforoak jar-

tzea edo bariantea egitea
izanen litzateke. Bertze
eskaera, ur eskasiarena da.
Amaia eta Gorriti ur depo-

sitoetatik hartzen duten
ura guti denez, egunero
(bertze aldean segitzen du)

H erriz herrI
diui/.te ur mozketak. Berl/.alde erran behar da
1<-)S9-91 Hiriirleko Planean kont/eju honek urhart/.c berri eta daudenen
hobekuni/.a eskalu /iola
Nat'arroako Gobernuari
baina honek. a/keneko
eskaria bakarrik onartu eta
subent/ionatLi du. Eskatu

/itzaion ere Beriit/.en dagoen iturri batetik ura
hart/.ea baina hau galerazia i/.an zen.
Orain dela guti Gobernuko teknikoen bisita i/an
ondoren. hauek. Zeberia
kanaletik ura hart/.ea proposalu zuten. Erantzun
hau ez da jendearen gogo-

koa izan. Jakina btiila. ur
hori e/ dela batere garbia.
Gau/ak horrela. orain
iturri berriak ikusi eta
bideraizeko nioduak pentsatzen ari dira; errate
baterako Iturriot/. eta Oieregikoak. Hori bai. Nat'arroako Gobernuak ordainduko duelakoan daude.

Nolanahi cre. aipatu
behar da bide mozkcta
hori egin baino lehen narbartearrek saiatu direla
ara/.o hau konpont/.en bilera eta idatzien bitartez.
A/.kenik. Gobernuak kasurik egiten ez zuela ikusirik. erabaki hori hartu
zuten.

SUNBILLA

Joan ziren bestak... akitu dira oporrak
Eskolak eta ikastolak ikasturtea hasi dute
PATXI PETRIRENA

Aurtengo Santiburt/.ioak ere joan /iren. eta
leltenbaitlehen argipen bat
egin nahi genuke. l/an
ere. lieri ietako besten programak /ekar/kin tlipiitapan e/ zen Sunbillakorik agertzen (e/ta Leit/.akorik ere) hasiera batean
beranduago banatuko zela
pentsatzen zelako eta ordurako bestak pasatuak
izanen /irelako. Baina
a/.kenean gau/.ak aintzindu egin ziren eta ...

Bestetan mdar erakusketa polita eskemi zuten mutiko hauek arpanean

B estetako
txapelketak
Besta egunelan eman
zitzaion akabila herriko
pilota txapelketari (paletaz. gomazko pilotarekin),
hamaika bikotek parte
hartu zLilelarik bi taldetan
banaturik. A taldean txapeldunak Vidal eta Juanjo
Ibarra anaiak izan ziren
t'inalean Esteban Maritxalar eta Alt'redo Irigoieneri
irabazi ondoren. B tal-

dean. berriz. Clcmente
Iriarte eta Patxiku Bazterrika txapaldun eta Paulino Irazoki eta Faustino
Marie zkLirre na bigarren,
Musean. berrogeitamarren bat bikotek hartu
zLiten parte eta irabazleak
Jose Luis Arretxea eta
Jose Ignazio Zubieta, t'inalean Jaime eta Jo.se Antonio Iriarteri irabaziz.
Plater tirakctan Juan

Migel Urroz.ek irabazi
Z L ie n .

Aipagarria da Juanjo
Ibarra eta Esteban Maritxalarrek irabazi zutela
Amabiijin egunean Bidasoako palcta txapelketa.
t'inalean eratsundarrei gailenduz.
Ikasturte hasiera
Eskoletako obrak eragozten ez badu. Irailaren
lOean emanen zaio ikas-

turteari hasiera e sk o la n .
eskolaurretik hasi (4 urte)
eta seigarren mailara bitarteko 64 ikslcrekin. eta
ikastolan. a m a - e s k o la k o
(hiru LiiTe) h am abortzen
bat haurrekin.

A u zolan ak
Herriko bertze zenbait
lan lehen egin ziren bezala. orain Indinabaita eta
Garaikoborda bitarteko
pareta berrituxe da.
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H errizherr I
BAZTAN

X orroxin Irratia behin betiko em isio baim enaren zai
Elizondorako aurkeztu diren 9 eskarietatik 8 kanpokoak
MAÑONE

T TI

Nat'arroako Gobcrnuak
berriki onartulakoaren
arabcra. Nat'arroa osoan
banalLiko dircn 7 cniisio
baimcnctara aurkc/.tu dircn .^2 proposamenctatik
27 onartuak i/an dira,
Horicn artean. Eli/ondon
Jart/cko cman nahi dutcn
baimen bakarrcrako 9
proicktu aurkc/tu dira.
Xorroxin irratiaeta bert/e
8. a/ken hauek kanpokoak.
Xorroxin
XORROXIN:
BERTAKOA 1r r a t i a k
EUSKALDUNA aurkc/tutako proposamcna/ aparte. ‘‘Antcna 3". "FM Nervion.
S.A". "Grupo Universal
de Emisoras Radio Amanecer". "Inf'ormacion por
Ondas, S.A.", "Promotora
de TV y Radio". "Radio
Estudio. S.A.". "Radio
Popular. S.A." eta "Radiodil'usion Navarra. S.E."
dira Eli/ondon FM irratia
jarri nahi dutenak. Hau da.
9 eskari baimen bakar batendako.
Xorroxin Irratiak emisio baimen hori lortu ahal
i/ateko aurke/tu /uen
proiektuan agert/en dene/. 10 urte lu/e/ bildutako experient/ia eta denbora horretan eeindako lana-
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A m aiu rk o artzaizakurren lehiaketa
Klasil'ika/.ioa: Lehcna.
San Mixcl Bidart "Labrit" /akurrarckin. bigarrcna Fclix Irigoicn
"Kubino" zakurrarckin cta
hirugarrcna Patxi Etxcberria "Eagun"ckin. Erran
bcharra dago. azkcn biak
amaiurlarrak direla.

Xormxm irratia

ren e/augarriak aipat/en
ditu. Baita etorki/unerako
aurrikusita dau/kan programa/io, cgitura cta baliabide tckniko eta humanocn hobct/.carcn prcmia
eta garrant/ia. irrati prot'esional. ireki eta plurala
lort/eko bidean.
Xoiioxm IiiaPLURALA
P''"‘
________ srama/io osoa
cuskara/. cgitcn du. eskualdeko 26.438 bi/tanletik 23.1()0ek euskaldunak
dirclako/. Bert/alde. irrati ireki eta plurala nahi du
i/an; sektore gu/tiei /abaldua. aisia edo denbora
librea kontutan hartu eta
kultur taldeei laguntzeko
prest dagoena.

PrograPROGRAMAZIOA
m a /. i o
AURREKONTUAK

__________________ Li g a r i a

eskcini nahi du Xorroxinek: infonnatiboak. mahai
inguruak. musika. kirola,
Limorea. h e / k u n t / a . .. eta
abarrez hornitua. Bertzalde. gaur e g u n g o egitura
ere, e g o k i t / .c k o a s m o a
dute; teknikoki. 20 orduko
dedika/.ioa izanen lukcten
6 lagLin Jarriz eta herrietako korrespontsalak gehitLiz. G u z i h o r r e ta r a k o .
1 0 . 1 0 0 . 0 0 0 p e /.e ta ta k o
aurrekontua daukate.

Aipatu azkenik. Baztan
eta Malerreka/. aparte
Bortzirietan ere entzuna
izateko ahaleginak egiten
hasiko direla denbora laburrean.

T elefono zentral eta
zenbaki berriak
A rizkunen
384 linca i/ancn ditu.
587XXX cta .589XXX
tfno. /cnbakiak hcmcndik
aint/incra 4.53.XXX /cnbakiarckin hasiko Llira.
Zentru berri honckA/pilikuetako herria. bcre bi
au/.o dircn Apaioa eta
Arribia. Arizkun. Amaiur
eta Erratzuko cskariak
bctcko ditu.
E lbeteko be.stak
Irailarcn 13an. gaticko
12etan, makala Jarriko da
Elbcteko plazan urtero
be/.ala. Gero Ba/tan-zopak. dantzaldiak eta zcnbait ikuskizLin.
800m - desjabetuk o
O ronotz-M ugairin
Horrela erabaki du
Nafarroako Gobernuak.
Oronotz-Mugairi-ko kanposantua 80()m-etan zabaldu ahal izateko.

H erriz herrI
ZUGARRAMURDI

B elaietan lehenik eta artoetan gero, arrak bar-bar-bar
joan behar ginuen: gero
bcrtz.e aldctik basura botatzcn zen tokia cz baitzen
batere clcgantca: noiz.behinka su cmatcn zitz.aion
bainan haia erc cta karrctcra ondiran i/aiCiUi. zikinkcri aunitz barrciatzen zen
inguruetan. Orain scguraski kcxLi iz.ancn dircnak
Faxio-ren zerriak iz.anen
dira.

M A R G A R I e ta K O R O

A/kcncko bi liilabctc
liauclan gurc nckazariak
kczkaluak ibilki dira clti
arra/oinarekin: aurten
inoi/ baino goizago bclaictan arrak agcrtu dirclako/. Bcrtzc Lirtcctan crc
agcrt/cn bazircn ia abuztu azkcn aldcan izatcn zcn
cta kaltc guti cgitcn zutcn.
Aurtcn bcrriz. uztailarcn
lchcncan bclai aunitz kasatu dituztc. azkcncan.
bclai l'altan artoan crc sartu dira cta ia "cl kolmo".
Izan dira batzuk Lirtoa
burutzcra utzi gabc. arrcn
bcldurrcz. bildu cgin dutcnak. lluncn kontrako crrcmcdioak ba omcn dira
bainan. cdo egun gutitako
ercktuarckin cdo bcrtzcnaz arras karcstiak.
Ipar aldctik hcldu
omcn dira. cta ar bat.
bakarra. polita balin bada
(halako .xixari bcrde ttar
bat) denak multzoan dirc-

7T
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go<.oic-Qfjn. hauriek baaute non jostetan ari

larik bcldugarriak dira.
cmaten du misc cdo oihal
haundi bat lurrcan hcdatua
bar-bar-bar harat cta hunat
ibilki. dcLisck gclditz.cn
cz ducna gaincra.

hunat bad itu gu hcrrian
"kontcncd(Lreak" cdo basLira biltz.eko ontzi haundi
batzLik. Direrentzia edcrra
da, aldc batctik orain batere molcstiarik gabc hortxe. etxe ondoan. botatz.en
ahal dugulakoz eta lehcn
berriz "Bi-bordataraino"

Z aborron tziak
Abuztuarcn crditik

JATETXEA
Tfnoa.: 580101
Santiago 1
ELIZONDO

J

T

I

H

G

t

ARROPAK, TELAK, OPARIAK ETA
ESKULANGINTZARAKO MATERIALEA

ERLOJU eta BITXI DENDA

ARRIETA
T fn o a

I M U r tU A I X

580 445

Hau posiblc izan da
Udalak kontratu bat cgin
duelakoz. "Zibon" elkartearekin (.Sara. Ainhoa eta
Senpereko hcrrien artean
cginiko clkartca). Fiauek
bildu cta Donibaneko karretcra z.aharrean dcn z.abortegi kontrolatu batera
botatz.en dituz.te.

it$kt$arnf

Santiago 88, Tfnoa: 580939 ELIZONDO

IX II-IU L

Dcnetara 10 z.aborrontz.i paratLi ditLiz.te herrian
eta orain udan (u/taila cta
abuztuan) cguncro bilduko dituz.tc (larunbata cta
igandctan cz.ik). gaincrako
hilabctcctan. astelchcn cla
ort/iralctan.

ELIZONDO

J a im e U r r u t ia , T f n o a . : 5 8 0 0 1 3

ELIZONDO

ARROPA DENDA

CERVANTES
llflT}QK£

HELVETIA SEGUROS

JA tM E U F R U T IA .^A
T F N 0 .5 9 0 3 1 2

E ra g u z ie ta k o a s e g u r o a k

EUZOKDO

E s k a itz a z u a u r r e k o n tu a k
J u a n a M . U r r u tia
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H erriz herrI
LEITZA

Itxi da (itto dute) Leitzako
ikastola

ANTTON

I iTTi-1IAi'A haii /ucn
cskutara ailcgatu orduko.
cskolak hasita cgoncn
dira. Eta aurtcn. Lcitzan.
cskola bat bakarra izancn
da dcnontzat. Ikastolak cz
bait ditu atcak irikiko.
Uda hontan. Lcitzcko
"IVlikcl Dcuna" ikastola
it.\i bait da.
Lz Jarraitzcko crabakia
hartu Z L i c n guraso batzarrak. zortzi botocn aldcarckin. Baina. argi dago
bide guztiak moztuta
zcLizkalako liartu dcla crabaki garratz hau. Argi
dago. hemcn. garaile eta
garaitutako batzuk cgon
dircla. sozialki eta pcdagogikoki baterc ona cz
den giroa sortaraziz. Argi
dago minbcra gelditu dela
herriaren zati bat.
Prozcsu osoa bi hitzetan esplikatzerik ez dago.
Hortaz. laburtu ez.in denez. ez gara sartuko he-

18
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Feiones jauna Leitzaho Ikaslolara berriki eginoako bisitatOian

m cn arazo cta borroka
Ilizc h o n c n h c z u r cl;i
mamia azaltz.cn. gaurkoz.

Bakarrik bcrri hau
eman: ducla 2.t urtc jaiotako ikastola. Nararroako
lchenengo eta lehcnengoctatik bat izan zcna. chun
cta piku zitLien ikastctxca.
Leitzeko ikastola. itxi da.
itxi dute, itxi arazi dute.
ittoz.
O rm igoiezko bide
berriak
baserrietara
Nahiko aurreratuta
daude baserritara bide
berriak botatzeko lanak.
Ez gainera nolanahiko
bide berriak: omiigoiezko.
zemcntozko bideak ari

dira egitcn. 2.80 mctro
zabalera cta 1.8 zentimctro
lodi, 2,8 kilometrotako
bideak. liirurogcitamar bat
bascrritara. alajainal
Bestaldc. cta mcnditako larrcak hobctzcaz.
inoiz bezain gori cta latz
dago baserritar cta Udalaren arteko katrazka. "Urdola" cgina dago. cta
"Haritz" mcndian nahiko
eginxeak garbiketa cta
goldetze lanak. Baina itxituckin dago arazo biziena.
Lchen mila pikete eta
traktore bati su eman bazitzaion. protesta gisa.
orain berriro ere alanbrczko itxituak txikituta azaldu dira. Bi aldeak ere
sogor dirautc.

TTi

t t i pi - f lash

A urrera Futbol
Ekipoak oraingoz Nap a r ro a k o Lc d c ra z io a n
scgitLiko du. cta ez da
Gipuzkoakora pasako.
Hala crabaki zcn jok;dari
cta ckipo arduradunck
egindako batzar gogorrean
A u r r e r a E lk a r te a k
cgoitza berria bukatuxca
dauka. "Labctxc" bcrri
dotorca udazkcn hontan
inauguratuko dutc.
D iru arazoak
izan ditzazkc laister
Leitzcko Udalak . baldin
eta inbertsio berri eta gastucn kontrol zorrotza cramaten ez bada. dio Idazkariaren inl'ormeak.

H erriz herrI
GOIZUETA

H erriarteko Pilota T xapelketan G oizuetarrak irabazle
P.A.
L e lic n b i/.ik o a k lia c /
bada, c r c . g o i/ u c ia r r a k
Ixa p cld u n u c ld il/c a a /p im a rra g a rn a da. Ir a b a /i
liu tc la k o . b a in a h c rr ik o
b crlako p iio ta r ic / ira b a /i
tlu tcla ko . hcrri tx ik ia i/a n ik crc. Dcna dcla. garaipcna nckctsLia i/a n /c la
a /in Likatu. Fin;dcan. Iruñ c k o L a b rit p ilo ta p la /a
g a in c /k a . B urlata Jokalaric k bcrcn btilioa crakutsi
b;nt /L itc n . P ilo ta k lro la
hcrrian la n t/c n ja rra it/c a
i/a n d aitckc txapcl horicn
o n d o rc rik oncna.

H erriko lantegiak
gutxitzen eta
ttikitzen joan dira
O rain dcla urtc b;tt/Lita tik hona. G o i/u c ta n lan
c a ite k o aukera 2 u tx it/c n

Joan da. Hcrriko lanpostuak 297taraino iritsi b;i/ircn lehen. 87taraino urritu dira. Fabriketan 84 langile aritu dira. gaur bcrri/
25. Zentralctan 40 /irenak
I2tara gutxitu dira. Baso
lanetako lehenso L‘i() lan-

gileak 2()tara. Garraioa da
beste aldcra cgin ducna:
orain \5 cta lchcn 8. Tailcrrctan bcrdlnc;in scgit/cn lIu. 8 eta 8. B;iita
igcltscro. arot/ eta pintorc laldean ere. Beste aldctik. Leit/ako Sarriora Joa-

ten /en kopurua asko Jaiisi da: 76tatik 26tar;i. Lchen e/ /en Aranoko /erbe/a fabrikara dabiltza
orain 8 lagun. Eta gainerakoek Gipu/koa aldera Jot/en dute. tailer eta etxe«int/a lanelara sehicnak.

ttipi-ttapa
HAMABOSTEKARIA

Publizitatehk
onena
preziorik
ttikienean
Deitu 63 11 88
telefonora.
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H erriz herr I
EZKONTZAK

JAIOTZAK

HERIOTZAK

Federiko Arribillaga Danboriena cta M. Concepcion Trebola
Zabala. Etxalarkoa eta Algortakoa. uztailarcn 21ean.

Saioa Telletxea Z ubeldia.
Igantzikoa. abuztuaren 17an.

Juan Mari Ibarra Maia, Etxalarren. irailaren lean. 20 urte.

(iorka Prieto Bellver. Berakoa.
uztailarcn 6an.

Maria Bergara. Igantzin. uzlailcan.

Marko Lestucci Sarobe cta M.
Asun Iribarren Etxegia . Etxalarkoa eta Urrozkoa. uztailaren
28an.

Ekaitz Etxeberria Telletxea.
Bcrakoa. uztailaren I6an.

Elena Etxarte Elizondo. Igantzin. uztailcan. 60 urte.

Ixone Telletxea Uranga. Bcrakoa. Liztailaren 21ean.

Con,stantino Irazoki (ioienetxe.
Beran. uztailaren 31can. 80 urte.

Juan Angel Bertiz eta Koro
(Joienetxe Zubieta. Etxalarkoak.
abuztuaren IKan.

Julen Aranburu B errueta.
Etxalarkoa. uztailaren 25ean.

Juan Elizalde Irazoki. Beran.
abuztuaren 7an. 63 urte.

Martxel Rodriguez Etxabide,
Lesakakoa. uztailarcn 3()ean.

(ireg o ria V alverde Torres.
Beran. abuztuaren 19an. 98 urtc.

Andrea Plaza (iarbisu. Lesakakoa. abuztuarcn 3an.

M aria Lourdes Bidaur Eltzaurdia. Beran, abuztuarcn
26an. 36 urte.

Luis M. Leka Zubillaga eta M.
Consuelo Mutuberria (irajirena. Berastegi eta Leitzakoa. abuztuaren 4ean.
Jabier Iribarren Etxegia cta M.
Jose Bereau Mindegia. Urrotz
eta Errenterikoa, abuz.tuaren
23ean.

Juana Irigoien Istilart. Zugarramurdin. abuztuaren 26an. 87
urte.
Ramon Irazoki Arburua, Zugarraniurdin, abuztuaren 31an, 88
urte.

Silberio Mendiburu Martin cta
Bittori Jorajuria La.stiri. Sunbilla eta Doneztebekoak. abuztuarcn 4ean.

Jabier Amorena Laurnagarai.
Zugarrainurdin. irailarcn 3an. 18
urte.
Jose Saldias Albistur, Labainen.
abuztuaren 25ean. 83 urte.
Joakin Aranguren Diez. Lcitzan, uztailaren 21ean. 54 urte.
Martina (ialarregi Laurnagarai, Leitzan, abuztuaren 12an. 87
urte.
Fco. Tapia Abel, Leitzan, abuztuaren 16an. 67 urte

ARRATZUBI
ARDOTEGIA
Tfnoa.: 63 72 79, Bittiria karrika - LESAKA
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OYA
Lore eta landareak
Frain auzoa Tfnoa: 63 78 26
LESAKA

JOSTAILUAK
JANTZIGINTZA
OPARIAK
BURDIN TRESNERIA
Altzate, 5 Tfnoa: 630083 BERA

H erriz herrI
Azkcna

B ortziriak eta M alerrekan ere,
“E uskararen transm isio kanpaina 99
B a d ira cg un b a t/u k

tz.Li p u b lik o gchicnak cr-

kanpainaren edukiak:

h crri cgincn dircn batz.a-

[lu s k a le rri osoko hainbal

daraz runtziouatzcn lIlUc.
E T B cz. d;i to ki guzictan

hasicra cn ia n zaiola cta

ikustcn. Doncz.tcbcko z.i

ta rte a n B o r t / . ir ia k eta

ncnian crdartizko p c lik u -

M a le rrc k a ko a ri cre.

lak cm atcn d ira ... etab.)

Aldc batctik kartcl cta
inrormaz.io liburuxkcn
btinakcta. bcrtz.ctik hainbal cgLmkaii cta insiiitan
azakluko dircn artikuluak (mankomunitatcctako CLiskaldun z.ahar eta
bcrri batz.uci cgindako
clkarriz.kctak) cta az.kcnik gurasoci zuzcndutako hainbat cskcintz.a: gurasoak bait dira ctxeko
giroa CLiskaldLinti m;mtcnlz.cko cdo cusktildLin
bihurtzcko bcharrczkoak!!

rrctara g on bida tu ko z.ai-

to k ila n . k a n p a in a Ito n i

K anpaina hori zcrtan

cta gLirc hizkuntz.arcn ga-

datzan? ba. o lcrkia k crratcn ducn bcz.ala; ''Euska-

lc ra rc n ko n tzicn tz.i cz.a
e rc ta rtc a n d u g u la r ik .

ra cz. da galtz.cn ez. daki-

guk cz b ait d ic g u gurc

tcnck cz. d utclako ikaslen

gurasock transm ititu iz.an

b a iz ik cta d a k itc n c k cz

z.igLitcn

d u tcla ko crabiltz.cn".

scm e-alabci cusk;ira cra
bcrcan trasm ititu .

Hta z.oritxarrcz aunitzctan hori ila gurc artcan

b c z a la

g e u rc

B cra z k;m p a in ;i ho-

huLi izancn

gcrtatzcn dcna. o h itu r;ik

ncn hclbtirua

d irc la ... lo tsa k... inguratzcn g a itticn crdal giroak

litzatckc: FTimilia cta l;igun a rtc k o E u ska ra rcn

(Lidal. Ixin kctxc cta z.erbi-

transm isioa bultzatzcal 1

tu z tc g u b c rta n a u k e ra
iz.ancn d uzu cla rik cuska
ra 'ka stcko . alfabctat.zeko cd o ta p ra k tik a tz .c k o
ikastaroctan partc hartzcko (apropos a n to la tu k o
d ircn ikastaroctan)
Bcraz. cta aldez. aLirrctik cskcrrak emancz. dci
bat cgiten dizuegu guraso eta b iz.ta n le g uz.ioi
kanpaina honetan partc
hartz.eko!!! E skcrrik aun itz !!!

H o rta r;iko cta hila bc-

B o r t z ir ia k e t a M a le r r e k a k o

tc honctan zchar. hcrriz.

E u s k a r a Z e r b it z u a k

Bertso batzuk Zalaingo bideari
(Doinua: Arratsaldeon lehendabizitik)
Gure auzoko jendia ez da
Orain badakit zer pasako den
oraindikan errenditu
konpontzeko naiz eskatu
Udal Etxekuk tabrikakin hor
aspalditikan zai gaudelako
ongi nahi dute gelditu.
gu egin gera kezkatu.
Potrotaraino gaudelako gu
Botxotikan LAN-era artian
zinegotziak aditu
bide berria bulkatu
la lehen bait lehen hasten diren ta behintzat zergak denak bezela
auzoak ordaintzen ditu.
alden azkarren bukatu.

Gure auzoan eska genuen
konpontzeko den bidea.
urte pare bat pasatu da ta
galdu dugu bai fedea.
Berriz zaborra ekarri dute
hau ez zen gure idea,
presupuestua onartu zen ta
zergatik jarri epea.

Orain sei urte etorri ziren
aldatu nahirik bidea,
tabrikan ordez. Udal Etxetik
agerturikan jendea.
Proiektu batzuk zuten orduan
naiz orain izan berdea.
zergatik hainbat buelta eman
norentzat da mesedea?

Jai aurretikan hola erran zun
hemengo Alkate Jaunak
bide horrela aurkitzen bada.
gu garela kulpa dunak.
Orain artean auzo lanetan
konpondu degu lagunak
berriz zulatzen ari da hemen
pasatu ala egunak.

Hemen ehun metro konpondu baino Herri Etxeko jendiak badu
nahiago bidez aldatu
gauza batzutako burua
fabrikaren zai egonez gero
tabrikari hor komeni zaio
egingo gera nardatu.
bidea da segurua.
Bide berri bat egin nahi dute
Kriston denbora zai egon gara
guk duguna ez moldatu
konpontzeko ingurua
aizu non dago Diputazioak
ta zenbat urte pasako dira
ezin bai gera fidatu.
bidalitako dirua?

Herrian diren auzo guztitan
konpondutatako kontua
Zalain auzoan zagon bezala
negargarrizko tratua.
Udalak utzi fabrikari hor
egiten bere gustua
berriro ere etorko dira
eskatuz gure botua.
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E rreportaiA
GERTU behardugun gaia zenbat eta ezagunagoa
izan. orduan eta zailagoa bihurtzen zaigu. Gure
eremu honetan. nork ez du entzun Arkupeak Elkartearen izena? Entzunez gero. nork ez du imajina bat prest. hau. hori edo hura dela erabakitZeko?.
Merkatuan kontraesanezedoguztizetsai diren irudiak daude
salgai:

A

•Jubilatuak harat eta honat paseatzeko sortutako zerbait.
•JubilatLien arazoak konpontzen saiatzen den erakundea.
•JubilatLiak besteengandik bereiztu nahi dituen elkartasuna.
•JubilatLia bakardadean eror ez dedin zubiak eraikitzen duena.

... Jubilatu elkartuekin topatu garela garbi dago! Ez dira
jubilatu guztiak!!! Seinale ona: Bortxan ez direla ari. agian!

A rk u p ea k , b atasu n aren ered u a

22 Jtipi-ttapa

4,'i./hk. / 4(M X -n

E rreportaiA

NIMAZIO eta Juergarakoaitzaki bat besterik
ez da!!! Posible balitz
ez lcgoke batere gaizki.
Joku beharrra gizaezaugarria omen dugu; haurrak jostatuz ikasten dute eta edozein adineko giza-scmek libertitzeko beharra
du. Arkupeak Juergarako balitz. soilsoilik. arazorik ez dagoela frogatuko
luke. Hola balitz, hau poza! Ez genituzke mota askotako asistentzi hutsLineak salatzen topatuko egun Jo ta
ke dabiltzan lekuetan.
Lau mandamasen alorra da!!!
Betiko leloa! Lau mandamas horiek
kriston lana egiten dutc. eta. antolamendua. mantxarik gabea dirudi;
Herri bakoitzeko delegatuak —biztanlcen arabera hautatuak— arazoak
eztabaidatzeko bileretan batzen dira.
Hortaz aparte urtcan zehar bilera
orokorrak egiten dira. baina. are
gehiago. sozioen kexarik ez. da entzLiten. Hobezina ez dela? Saia zaitez
hobetzen. Hobetzea izanen dugu.
gerokoek. desafioa.
Guzti hori errana, seguraski, Arkupeak-koen laudorioak egitera ez

naizela etorri argitu beharra dago.
Bereesperientziaprobexterabai. hori
bait da tradizionalki z.aharrek eskeini
dutena.
Esate baterako. nik. pertsonalki.
ez nuke amerik;muak ekartzeko egiten ari dircn lana cginen. Euren erabakia iz.an da. dcna den. su ta gar ari
direlarik. eta erabakia hartuz gero...
nere errespeto guztiak. Hori bai.
adibidea hagitz aproposa dugu. bere
antolamenduan Elkartearen ezaugarri interesanteenctariko bat azaltzen
baitdu: Herrikeriakgainditzekoasmo
cta gogoa. Horrela. Ayuntamientoetara diru edo laguntza eske hurbildu
direnean, ez dute herri bakoitzeko
«amerikanuekin»Jokatu, alderantziz
baizik. Zonaldcko kopuru bat eman
dute. hemengoa ala hangoak diren
bcreiztu gabe. lokalismoetaz baliatu
gabe. Horrexegatik Arkupecik hatusunarcn crcclua dugula diot.
Donezteben Jaio zen Elkarte hau
—pauso Ligari denbora laburrean
emateaz aparte— arrazoiak erakusten duen bideari lotu da. Ezkurran.
Urrotzen. Sunbillan edo Arantzan
JubilatLiek antzeko arazoak baldin

badituz.te. dituzten bezala. herri bakoitzak bere aldetik aritu beharrean
bilkura antolatu, tratu berdina emanez, zonaldeko kontzientzia sortuz
hedatu da. Ez da menpekotasunarik
eraiki eta ohizko mugak gaindituz
Bortziriak. Baztan eta Malerreka batu
ditu.
Zentralismoanerori gabe herri bakoitzean beriako delegatnak mantentzen ditu. Elizondoarrek edota Beratarrek ez dute Azpiikuetako edota
Gaztelukoek baino eskubide gehiago. indargehiago. indarkerian ez bait
dira aritzen. Helburua. guztientzat
zerbitzu berclinak lorizea bait da.
Laguntza beharduten adinekoen kasLian. esate baterako. posible dcn denbora luzeena etxe eta herrian bertan
mantcntzea nahi dute, etxe-asistentzia indartuz. Erresidentzia nahitanahiezkoa cgiten denean. hurbilago
izan daLlin. gaur egun daudenetaz
aparte Doneztebcn eraiki beharko litzatekeenarekin osatuz.
Hango edo hemengo Jendc ala
Ayuntamentuarekin topo cgin badute ere. euren ustez laguntza eskas eta
traba ugari Jaso dute. Hala ere. tentsio momentuak baztertuz zonaldcrako plangintza bulkatzen saiatzen
dira. Denboraren pasatzearekin batera etortzen badira ere — laister Jubilatuek biztanlegoaren gehiengoa
izanen direlako— egin duten lana
Likatzerik ez dago. eralgi duten sasoi
eta borondatea fruituak ematen ari
dela are guttiago.
Egina dena egina denez, zorionak!: gelditzen den pilarako. animoak!: tarteko ezadostasunek haserrea sortzen badute, ikasi eta
barkatu! ...Zonalderakobatasunaren
eredua ez bada hauxc, zer arraio izanen da? Zinez diot; ez naute erosi!
JUAINAS
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ElkarrizketA

Biktoriano
Artzuaga:

I

Nekazari, txertari,
h arigile..., m ila
ofizio duen gizona

Santio eta Santanctan cguralcli sargoria eta
trumoitsLia egin ohi du norm alki, eta aurtcn ere
g u ttiag o ez izateko, halakoa ari zuen U rrotzera
B iktorianorekin solastcko asm oz hurbildu
garenean. Halere, ez dugu etxcan aurkitu gure
asm o a zen bezala, urteetako usadio zaharrari
ja rra itu z D oneztebera m eza entzun bidenabar
afaltzera Joana dela erran baitigu bere ondoko
etxean bizi den auzokideak. Jakina, bizi suzian
Santio eguna besta egitera ohituak
d iren en tzako nahiko zaila egiten bait zaio
ulertzea, lehen egun horretan lanegiten pekatu
m o rtala zena orain deus ez dela gertatzen
erraten dutenean. Gu ere D oneztebera jaitsi
gara eta hantxe aurkitu dugu B iktoriano, m eza
ordua iritsi arte denbora egiten zerbeza edan
bidenabar. H arigile, nekazari, txertari eta
eg u rald iaren gora beherak ere asm atzen
ah aleg intzen den gizona da B iktoriano eta
d en b o ra berean solastun aberatsa. Bete berriak
ditu hirurogeita bortz urte eta pozik aurkitzen
da, orain hazindak kendu eta lan guttixiago
eg in ez bizitzeko asm oa bait dauka.
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ola hasi zinen
haria egiten?

n

A m a t Xi
ze na re k in
ikasi nuen nik gazletan.
Gero urte batzu izan dira
fabrikak liasi zirenak galtzercliak egiten, baina ez
ziiten zapinarik egiten eta
guk egiten genituen etxean.
Urtean hamarren bat dozena kilo ardile erosten ditut
eta horiekin egiten dut haria. Ardileak erdia galtzen
du garbitzen eta gero hoberenarekin egin behar
duzu. Horregatik galera
haundia du. Normalki nik

haria egiten dut eta gero
hura saldu. nahiz eta batzutan zapinak ere saltzen
ditudan. Lehen zapinak
arrebak egiten zituen eta
orain auzoko batek.
Herriz-herri ere ibiltzen zara eskulana erakustaldietan...

Bai, dei egiten diguten
herrietan ibiltzen gara.
Gasolina eta mantenua
ordaintzen digute eta sos
batzu jaso ere bai batzutan
eta horrela ibiltzen gara.
Ez du kontu haundirik
baino nola denbora pasa
ibiltzen garen, ba... ongi.

E lkarrizket A

Horretaz aparte, fruitarbolen txertuan ere aritzen zara...

Bai. lionctan erc sarl/en dut "muturra". Badira
txcrtu mota bat baino gehiago. Txcrtu mota bat
bada abu/tuarcn azkcnaldcra cta Irailarcn hasicran
cgitcn dcna baina ni udabcrrian aritzcn naiz.
Gaztainari axalctik
jartzcn zaio mota cta gaincrako i'ruitondotan bcrri/
lchcrtuta mota crdian Jartzcn zaio. Ondorcn dcna
ongcndu batckin cstaltz.cn
da. Ongcndu liorrcri "bctun injertada" dcitzcn diotc cta kilo bat pikia. kilo
bat crrcsina. bi kilo bilkoria arctxina cta "ccra virgcn" clkarrckin nahtistuta
osatzcn d;i.
Ongcndu horrck balio
cki zauriak scndatzcko crc.
Gcncralcan txcrtuak iñotcko hilbcran cgin bch;ir
dira. baino sagarrarcn txcrtua hogcircn bat cgun bcranduago cgin daitckc.

oiz erein?
Ba. egurra ematen
duten landareen haziak
hilberrian erein behar
dute eta kosetxa
ematen dutenak
hilberan

crcinda baino.
L;indarcak bcrriz udaberriarcn arabcra landatu
bchardira. Goiz hcldu bada
lehcnxiago cta bcrtzcla bcranduxiago.
Ezpcla. bcrriz. San
.\nton ingiiruan cta hilberan landatu behar da. Arbolak botatzcko bcrriz. pagoak hilbcrrian bota bchar
dira eta haritzak hilbcran.
Alderantz.iz csiincz. Sicro

Lehen aipatu diguzu
betidanik hemen, ba.serrian bizi izan zarela.
■Aldaketarik sumatzen al
duzu zure gazte denboratik gaur egungo bizi
modura?

Bai. izLigarri aldatu da!
Gurc gaztc dcnboran astuak bczala aritzcn gincn
lancaii. Bcti biz.k;irka. argiarckin batcra hasi cta
ilunarckin cz.in bukatuz.
G;uir makinak badira
cta lana aisago cgitcn da.
Gaincra. garai batctan cz.
gciuicn bi sosik ikListcn cta
gaur cz. duzLi gaz.tc bakar
bat bcra crc arrautuko sakc Ic rako d i ru ri k cz d Licn ik.
Jcndcak "z.aharpartca" crc
kobratzcn du cta hori gauza ona da.

Tcnporari buruz cta
bcrtz.c z.cnbait gauzctaz cre
hitzcgin gcnucn gurc solasaldit.xoan. bainoguziak bi
orrialdcctan agcrtz.ca czinezkoa da.
Bcraz. honctan uz.tcn
dugu oraingoz. Eta zuri
bcrriz. Bittoriano. Jubilazio atscgina opa diz.ugu
bihotz-bihotz.cz.

Haziak ereitea eta landareen landaketari buruz zer erraten ahal diguzu?

Bucno. normalcan matcriala cmatcko gauzak
hilbcrrian crcin bchardutc
cta kosetxa cmatekoak
bcrriz hilbcran.
Patata bcrriz hilberrian
creiten baduzu larriagoa
aterako zaizu hilberan

matcrial bcltza atcratz.cn da
cta sLitan Jartzcrakoan
mukia dariola ariko zaizu.

■■Patata h ilb e r r ia n

e r e in e z

g e ro

la r r ia g o a

e r e in d a b a in o » d io B ik t o r ia n o A r t z u a g a - k

a te ra tz e n

da

h ilb e r a n
PATXI
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KirolaK
Donezteben Bizkaitarrak garaile
Nafarroako Herri Kirol Federazioak antolakuntza bikaina asertu zuen

Nafarroako Herri Kirol Federazioak
eskerrik beroenak lan egin zuten guztiei
Nararmako Hcrri
Kirol Fcdcrazioak cskcrrik bcrocnak cman nalii
dizkic Doncztcbcn Irailarcn 2an ospalu zcn Euskal Hcrriko IV. Hcrri
Kirol Txapclkctarcn antt)lakcta lanctiin tiritu
zircn guztici.
Hiru hilabctc bcrtz.crik ducn Fcdcrazio honck, crrcbalida haundi
bat pasatu bchaira zcukan Txapclkcta hau antolatzcrakoan; bai aurrckontu aldctik nola antolakctarcn aldctik ahalcgin haundia suposatzcn
zucn dcncntzat.
Bchin cguna pasatu

G ir o e d e r r e a n ik u s i z it u z t e n p r o b a k E u s k a l H e r r ik o t x o k o g u z ie t a t ik
D o n e z t e b e k o P ilo t a p la z a r a h u r b ild u z ir e n la g u n e k . G o iz e a n e r d if in a la k e ta z e n b a it ik u s k iz u n e r a k u s k e t a g is a n . A r r a t s a ld e k o 5 e ta n
h a s i e ta ia ilu n d u a r te . fin a ia k .

G u z t ir a 2 0 0 e n k ir o ia r i a r itu z ir e n e g u n o s o a n z e h a r

ondorcn bi gauza aipatu
bcharrctan gaudc: Lchcna. antolakcta hmctan
aritu dircn jemlcarcn
gogo cta crrcspontsabilitatca izancn litzatckc
cta bigarrcna. jcndc gaztca antolatzailcgisa ikustcak cskcintz.cn digun
ctorkizun itxaro|)cntsua.
Horrcla bada cskcr
mila aunitz guz.tioi cta
ctorkiz.uncan scgi dczagun dcnon artcan gurc
Hcrri Kirol hauck haur.
gaztc cta hcldu mailan
bultzatzcn.
N a f a r r o a k o H e r r i K ir o l
F e d e r a z io a .

EUSKAL HERRIKO IV. HERRI KIROL TXAPELKETA - DONEZTEBE
Sailkapen orokorra herrialdeka
TALDEAK

640 K.

Pisu librea

Ingudea Zakuak

Orga

Txingak Lastoa Harri jasot. Trontza Aizkora OSOTARA

Bizkaia

7

7

7

3

7

5

6

7

5

5

59

Gipuzkoa

3

4

3

7

2

7

5

6

6

7

49

Lapurdi

5

6

2

4

6

3

7

2

4

3

42

Araba

6

3

4

2

1

4

2

5

7

4

38

Nafarroa

4

1

5

1

5

6

1

3

3

6

35

Zuberoa

1

2

6

5

3

1

5

4

2

2
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B. Nafarroa

2

5

1

6

4

2

3

1

1

Datorren urteko ekitaldia Arabc3n izanen da
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K irola K
Bortziriak, Baztan, M alerreka eta Leitzaran eskualdeko igerilariak

Nafarroako Txapelketan hirugarren gelditu
ANTTO N

Abuztuaren
azkcn
igandcan. Bortziriak. Baztan. Malerreka eta Leitzarango neska-inutiko eta
guraso l'ranko elkartu zen
Leitzako piszinetan. eskuaideko Igeri kanporaketa aitzaki. Kanporaketa bat
baino. topaketa bat antolatzen zen. arduradunen
hitzetan. kiroiak ere eikar
gaitzake herriok.
Leliendik zonaldeka
egina zegoen kanporaketa. Leitzan. eskualdeko
neska-niutiko igerilari hoberenak elkartzen ziren.
handik Nafarroako txapelketarako hautaketa egin
asmoz. Olaztirako.
laiu estilotara: uun iposu. sorhalda. hraza cta
kroll. errelebotara eta australianora aritu ziren. Saio
politak eta denetatik pixko
bat ikus ahal izan genuen:
kirola. lehia. pikeak. txa-

loak eta protcsta batzuk ere.
cpaileek okertxiki bat izan
bait ZLiten. beratar baten
kaltetan cta leitzar baten
onerako.

Bortziriak (bc ratarrak)
nahiko erraz eraman zuten
txapcla. Puntutan ezik.
txaloka eta animatzen ere
beratarrak izan ziren hoberenak Leitzan.
Olaztiko Imaletan aipagarri Baztan-Bidasoa-Leitzarangoekipoahirugarren
gelditu dela Nafarroako
txapelketan. Izenak ematekotan. aipamen berezia
merezi du losu Ganboa.
Leitzako alebinak. lehenengoa izan bait da kroll.
braza eta autralianoan.
hirutan. Eta Ines Barberena. baztandar neskatilak.
honek ere lehengo postua
lortu bait zuen sorbaldan
edo espaldan. Iker Bengoetxea (Leitza) hirugarrena izan zen ere mariposan.

Leitzarango ekipoa

Malerrekako ekipoa Leitzako kanporaketan

B e r a t a r r e k iz a n z u te n n o r k t x a lo t u e ta a n im a tu .

L e lt z a k o k a n p o r a k e t a n . B e r a t a r r a k h o b e r e n a k p u n t u t a n
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OsasunA

Zenbat edaten dugu?
Bidasoako bailara aunitz, agian gehiegi edaten den
eskualdea da.
Egunero edaten duten pertsonetako aunitz ez dira
mozkortzen eta ez dute arazo seriogirik izaten alkoholarekin. baina luzera. bere osasuna ondatzen da, alkoholak gorputzari kalte egiten bait dio.
Maiz xamar. alkoholak gibela. nerbioak, zirkulazioa eta bihotza ondatzen ditu.
Inortxok ez luke egunean litro erdi bat ardo edo
bertze edaria bada graduetan neurri honetatik pasatzen
den guztia osasunaren kalterako da.
Bidasoako ibaian 1.OOOedota 1.200cn bat pcrtsonak
gehiegi edaten dutela eta bOOen bat alkoholiko direnaren berri badugu.
NAFARROAKO
OSASUN
MENTALEKO
TALDEA

A R R O P A ETA OPARI D E N D A

PIZZIO OSTATUA
Tfnoa.: 63 07 88

Mercaderes 9

Altzate - BERA

DONEZTEBE

TELEBISTAK
BIDEOAK
ELEKTROGAILUAK
SALMENTA ETA
KONPONKETAK

SUKALDE ALTZARIAK
Legia, 42 Tfnoa: 63 03 77 BERA

28
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KiROLAK ZELA
Altzate 6. Tt'noa: 63

98

BERA

BOTXO
ostatua
Tfnoa.:63 00 52
Zalain auzoa, BEIRA

A ro berriarenatariaN
Horoskopoa

Leo,... ‘lehoia

99

eoren miloa
Nemeako lehoitik daior.
aski larru gogorrckoa. Hercules berarekin borrokalu eta
hil egin zuen. borrokan behat/ bat galdu /uelarik eta
lehoitiren indarra eskuratu
ere.

k o rik gabe .

Leo a r k e tip o a
.Segur aski e/;igLil/en
tlilugLin leo gehienak antolat/aile onak direki. aginl/aile joerarekin. et;i s;irril;in koadrilako biiru ere b;ii.
B;iii;i bLiiLigogor lama ere
i/;iten dute.
Bort/garren /eiiiLia.
leo. rijoa. positiboa eta
sLi/koa da. Leben erran
tlugLin be/.ala. .siuik adier;i/ten duen energi horrek
ematen digLi geLire pertscv
nalitatearekiko konfidanl/;i.entisiasmoa. ;idoreaeta
;ib;ir.
Ba Leok horretik datik;i. eta gainera rijotasunakin. IlxLira noblea. independientea eta dignoa hart/en du: eta positiboa dene/. autoafirmatzen da.
Kualitate hauek uaizki era-

d ia e r a m a t e n du. ( J a in e ra

L

Tfnoa: 63 11 38
Pilota Leku ondoan BERA

Beti a ten tz io ren ze ntroa
i / a n n a h ia h o rre k e s p e k ta kLilarren zenlzLia e m a t e n
dio L e o n ; h o r re g a tik L eok

it Xu ra — j;i n / k e r a . o r r a / k era— . a u n itz / a i n t / e n du.
Leo h arrap a tze n badute
r u lo k in e d o ■'melena" urratu a k in . ;iski d isg u s tu h au n n a h i k o te a tra la da. aktoreak b e z a la e g o e r a k dram a t i / a t z e n ditu.

U da M in -m in e a n
L e o r e k i n u d a e r d i- e r
Llian g a u d e . ,'\urten Li/tailaren

d.Stik a b u / t L i a r e n

2 2 r a in o e g o n e n da e g u z kia l.eo n . [fguna C a n c e rre k in b a in o p ix k a bat labLirragoa et;i b e r o a g o a izalen da. Z e n b a it fruituren
Li/.ta ia e g in ik d ag o . gehienak b ere f o rm a hartu dute.

E/

da C a n c e r r e k i n g e n u e n

n o la b a it e k o p r o m e s a bat.

bilt/en b;iditu. orduan orguiloso eta arrogante azalL Liko zaigLi.

Leok beti liderra. erregea eta atent/ioren zentroa
izan nahi du. eta gainekoak
ez badute onartzen edo bere

balioa ez bada estimat/en.
Leok alde eginen du. Hau
bestek banitate edo arrogant/.i bezala interpretatzen dute bainan beret/at
bikain jokatzea bertzerik
e/. da. errenkura eta azpiJo-

baizik eta lurraren e k o iz p e n a k g a u / a t / e n dira. L eorekin afe ra s i n p l e a e t a e r r a za da.

Eta beranduegi bada
ere. Zorionak Leo guztiei!
FERMIN ALTZUGUREN

L e g ia ll -63 06 64 BERA

4.S /bk. / y ()-lX -l.r
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MerkatuttikiA
•Akordeoi kromatiko
bat saltzen da. 120 bajo. 13
erregistro eskubian eta 7
ezkerrean. Soprani. 943 675762 tfnoa.

Etxebizitzak
•L esakan pisu bat
alkilatzen dut. 2.'^.000p/,ta.
Tfnoa. 450054
•Lesakan lokal bat
transpasatzcn da Arretxca
karrikan (Gaia). Tfnoa.
637410
•Beran pisu bat alkilatzen dut. 25.000pzta.
Tfnoa: 450054
•Partikularretik partikularrera, bizilekuz aldatzeagatik premiazkoa da
pisLia saltzea. Donczteben,
Amaiur Sukaldecn goian,
Tfnoa: 450054,
•Beran, 3 logela, egongela, bainua, sukaldea cta
despenlsa ducn pisu baten
berri ematen dut. Erdi erdian. Legia karrikan.
Tfnoa.: 450054
Lana
•Iruñeanneskaeuskalduna bchar dugu Irailetik
aurrera orduka etxcko lanak egiteko cta haur bat
zaintzeko. Telefonoa
255121. Amaia Zubieta.

Denetarik

•OHOklaseak emaien
ditul euskaraz. EGA titulua daukat. Tfnoa. 637136
Lesaka.
•Bi neska gara eta herrietako festetan lan cginen genuke; tabernetan.
jatetxetan. etxeko lanetan,
e.a. Deitu telefono hauetara: 510220. 610789
•Frantzeskla.seak Silvia Mazizior-ekin. Tfnoa:
630108
•Neska euskaldun bat
behar da Etxalarren. haur
bat zaintzcko. Irailetik aintzinera. Deitu Oetatik
lOetara 635150 tfnora.
•22 urteko neska eskeintzen da edozein lanetarako. Deitu 637095 tfnora.

n
ORRIALDEHONETAKOIRAGARKIAKDEBALDEKOAK DIRA. TESTUA IDATZI ETA IGORRI
GURE BULEGOETARA EDO TELEEONOZ DEITU.
Testua: .............
...................................— .......

Salerosketak
•Idazmakina elektronikoa saltzen da. CANON
markakoa. Deitu 631188
telefonora.
•Tijuana in Blueren
diska bat saltzen dut (sopla. sopla) 1.000 pztti.
Deitu 581039 tfnora
•Pigini markako akordeoi bat daukat salgai. 90
bajo eta 5 erregistro ditu.
Deitu 637818 tfnora.
•1.700 litroko zisterna berria saldu nahi dut.
Trakzioduna eta merkea.
Deitu Zigako 581023 tfno•Mountain bike Peugeot VTT Ozean Spress
saltzen da. 60.000 pzta.
Tfnoa:63 07 51.

ttipi-ttapa

•Trikitixa eta panderoa Jotzen ikasi nahi al
duzii? Guk irakatsiko dizugu Sunbillan. Josune eta
Ainhoa. Deitu aste tartean
(943) 625048 telefonora.
•FJkipoak alokatzen
dira Udalentzat. bertsola
rientzat, elkarteentzat. mi
tinetarako eta abar. Laia
musika dendara deitzea
bertzerik cz duzu 63 10 59.

▼

H a rre rria ria k

•Carabanchel-eko.loxeluri: zurcaskatasunaeta
preso guztien askatasunaren alde borrokatukodugu.
Jo ta ke irabazi artc. Lesakako lagunak.
•Eskuminak ematea
gustatuko litzaidake bihotz-bihotzez. Doneztebe.
Ituren eta Iganlziko Bentetako nire lagun guziei.
cta bereziki Garbiñe Lei
zari. Olatz. Elorrixotik.

n

ZEURE ETXEAN DEBALDE
HARTU NAHl BADUZU. EMAN ZURE IZENA!!
IZEN-DEITLIRAK
HELBIDEA
HERRIA_______

ttipi-ttapa
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Herriko Etxeko Plaza 1.31780 BERA Tfnoa: 631188
ttip i-tta p a 45. /hk. / 90-lX-1 .r

Herriko Etxeko Plaza 1,31780 BERA Tfnoa: 631 188

Ll

DenborapasA
"RT?r

Pilotan ari
ZL'ko trcsn;

Eztia

da

Potasioa

Hitz.ak

Janak
eta
cdanak

Ik'lardi

Kanpo

Bokala

Berrogcitaniar

Kontsonan
tea

Ipuin
alcttorikoa

Deialdi

Zaniari
A.se

Nor’en kon
tsonanleak

llsas
iiitaz.tunek

i r u ilu
niola

Rutcnioa
Ciez.urra
c / dcna
Bazter
Kontsonantea

•Almanaka
Goratu
Gaiso

Urrca

Modu
atz.i/.kia

Ñaño

... egina,
niozkorlula

Sibcriako
oihan mota
Lehcn eta
azkenckoa

D aao

egm. pilo
tak okerjo

Joan dcn
urtcan
Huskara
tilulua
Baztango
hcrria

Informazio
unitate

Bokala

Az.kenekoa

Berrogeita
bederatzi

Ez. eme

(Hrrcp.)
Pil pil
Hgiie
alz.izkia

Joan
adit/.aren
erroa

Kapazitate
ncurri
Rdntiten

Euskal Herri Kirol Txapclketan Nal’arroako tuldcan parte hartu zulen partaidetik (soka-tirakoak izan ezik)
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