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URTARRILAK

2 8 A gendA OTSAILAK

1 1
1

Beharrezkotelefonoak
SOS Nafarroa /Urgentziak...088/061
OSASUN ZENTRUAK
E lizondo ..................... .4 5 2 3 6 7 /5 8 0 2 3 5
D o n e z te b e .................. ...................450300
L esaka......................... ..6 3 7 4 2 8 /6 3 7 3 3 6
L e i tz a .......................... .5 1 0 2 4 8 /5 1 0 5 7 3
KONTSULTAK
A riz k u n ...................... ...................453039
G a r tz a in ..................... ...................580451
O ro n o tz -M u g a ire .... ...................592024
I tu r e n .......................... ...................450183
S u n b illa ....................... ..................450283
G o iz u e ta .................... ..................514067
Ig a n tz i......................... ..................637755
A ra n tz a ...................... ..................634131
B era .............................. 6 3 0 9 2 9 /6 3 0 0 3 6
E txalar.......................... ...................635105
U rdazubi...................... ....................599130
ANBULATORIOAK
I r u n .............................. ..6 3 0 2 6 4 /6 2 1 1 0 6
OSPITALEAK
Irungo o s p ita le a ...... ..................614600
N afarroako  osp italea ................ 102100
SSko urgentzi z e rb itz u a ............246750
V irgen del C am ino
e r re s id e n tz ia ............ .................. 109400
G urutze G o rr ia ......... ..................226404
ANBULANTZIAK
O itz .............................. . .450242 /450342
DYA
L esaka (larria ld iak ).......... (9 4 3 )464622
D oneztebe (larriald iak)................171717
FUNERARIA
L esa^a.......................... ..................637404
E liz o n d o ..................... ..................580924
SUHILTZAILEAK
O ro n o tz -M u g a ire .... ..................592044
GARRAIOAK
B id a s o ta r ra ............... ..................630279
B a z tan esa ................... ..................580129
L e itz a ra n ..................... ..................515018
HIRUGARREN ADINARENDAKO
ZENTRUAK:
E liz o n d o ..................... ..................580730
L e sa k a .......................... ..................637154
B e r a .............................. ..................630261
ABERIAK:
Ib e rd u e ro .................... ..4 5 0 3 3 5 /4 5 0 3 3 6

TT B o t i ka k T ? D e i a I d i a k TT K o n t z e r t  uak

> Urtarrilaren 30-
31an,Lesaka, Sunbilla 
etaF. Iturralde (Elizon- 
do).

> Otsailaren 6-7an,
Etxalar, Doneztebe eta 
E. Elizalde (Elizondo).

TT G a u p a s a k

» SUNBILLA
Urtarrilaren 30ean, 

gauerdiko 12etan, 
Urriztibil baserri errea- 
ren alde gaupasa fron- 
toian Basajaun taldea- 
rekin.

I  LESAKA, otsaila- 
ren 5ean, Euskara Ba- 
tzordearen bilera.

I  IGANTZI, otsaila- 
ren 5ean, Euskara Ba- 
tzordearen bilera.

» BERA, otsailaren 
9an, Euskara Batzor- 
dearen bilera.

I  ETXALAR, otsaila- 
ren lOean, Euskara Ba- 
tzordearen bilera.

IA R A N T Z A , otsaila- 
ren llan, Euskara Ba- 
tzordearen bilera.

TTI

» LESAKA
Urtarrilaren 30ean. 

Lesakako frontoian 
9,30etatik aintzinera 
EHSUKARRA,MCD, 
eta Patagonia T aldeekin 
rock kontzertua.

» BERA
Otsailaren 6an. Toki 

Ona Institutoaren 25. 
urtemugako ekitaldien 
barnean, ‘TAPIA eta 
LETURIA’ren aktua- 
zioa arratsaldeko 6etan 
Altzateko frontoian.

O tsailaren 4ean 
Lanbide eskolan, arra- 
tsaldeko 3etan,Anskalo 
eta Zup taldeak.

B o t a  b e r t s o a

Biotz UNANUA
Baztango Bertso Eskolakoa

Gaia: Orakunde Eguna 
Neurrla: Zortziko haundia

Beti bezala otsailan dugu 
egun haundi honen data 
besta hau hemen ospatzen da 
Baztango ohitura baita 
ezpatarekin al den bezala 
ta begiak estalita 
al dunak behintzat eramaten du 
urtero protagonista.

Egun horretan parte hartzeko 
ez baita ezer eskatzen 
aukera ederra duzue eta 
ez utzi hau eskapatzen 
hamazazpia ortzegun baita 
saia zaitezte etortzen 
bertso hau irakurrita gero 
ea zaten animatzen.
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A gendA
▼T Z i n e m a TTI G a s t r o n o m i a

I  LEITZA
Urtarrilaren 29an eta 

31an 8etan ‘Tomates 
verdes fr i to s ” , 31an 
5etan “Estos locos hom- 
heros”. Otsailaren 5ean 
eta 7an 8etan “Jamdn 
jam on” , 7an 5etan, 
“Ediiardo manostije- 
ras”.

» DONEZTEBE
U rtarrilaren 30- 

3 la n “El ultimo hoy 
scoiit”. Otsailaren 6-7an 
“El principe de las ma- 
reas”.

TT I ñ a u t e r i a k

» SUNBILLA
Urtarrilaren 29,30 eta 

31 an (karroza desfilea).
» ITUREN
Urtarrilaren 30etik 

otsailaren 3ra. Otsailaren 
6ean, kontuen edo zaha- 
rren eguna.

» ZUBIETA
Urtarrilaren 31 eta 

otsailaren 1 eta 2an.

AZALOREA
BEXAMELAREKIN

Osagaiak 4 lagunendako:
Azalore bat, tipul erdi bat, 3 
baratxuri hortz, 3 urdaiaz- 
piko xerra, 3 goilare irin, 
litro bat esne, olioa, gatza, 
piperbeltxa, perrexla eta ogi 
rallatua..

Eltze batean azalorea ga- 
tza pixka batekin egosten 
jarri, egostean ura ongi

m

» ZERRIKIA 
•Zerrikumea (20 ki-

lokoa): 5.450 pzta. Zerri 
gizena (95-100): 143 pzta/ 
kilo Zerramak: 60-80 
pzta./kilo bizirik.

» BEHIKIA 
•Aretze gizenak: 

Idixkoak: Pzta/kg. Kanal 
Extra.....................540
1. koa..................520
2. koa..................490

Margari Etxenikek emana 
ZUGARRAMURDl

kendu, puskatu eta kaxula 
batean jarri.

Bexamela:
Kazo batean olio pixka ba- 
tean, tipula eta baratxuria 
ongi puskatua jarri, gorri- 
tzen direlarik urdaiazpikoa 
eta perrexila puskatua bota, 
ondoren irina eta esnea pi- 
perbeltxa eta gatzarekin, 
ongi nahasi eta masa lodi- 
tzean sutik kendu. Azke- 
neko bexamela azalorea- 
ren gainetik bota, ogi ralla- 
tuaz estali eta labean sartu 
gorritu arte.

B a s e r r i k o  f e r i a

Urruxak: Pzta/Kg. Kanal 
Extra.................... 550
1. koa..................525
2. koa..................500
Oharra: Prezio hauek 300- 
340 Kg. kanalean dauzka- 
ten idixko eta 200-250 Kg. 
dituzten urruxentzako.

•Behi zaharrak:
Behi nabar gizena: 330 
Pzta./Kg. Kanal. Behi gorri 
ona: 390 Pzta /Kg. Kanal.

•Aretze ttikiak
(15 egun inguru): 

Nabarrak: urruxak 12.000 
eta idixkoak 22.000 Pzta. 
Mestizoak: urruxak 25.000 
eta idixkoak 35.000 pzta.

Datu-iturria: EHNE-Nafarroa

MALDAERREKA S.A,
F U N E R A R IA  ZE R B ITZU A

Bittiria karrika -Tfnoa: 637404- LESAKA

PAPERTEGIA
TABAKOAK
LIBURUAK
OPARIAK

Legarrea 9, Tfnoa: 637030 LESAKA EEkfl
D C V ok

©  63705'?

• Diskoak,
• Metodoak,

• Musika- 
Tresnak,

• HI-FI 
soinua,
• Soinu 

Profesionala,
• Ekipoen 

A lokairua...
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A gendA

d e r a  M a b u r

llñigolgual
Aurtizko Ostatukoa

I  Zubieta ala Iturengo iñauteriak eza- 
gutzen dituzu? Ez, telebistaz bakarrik. 
I  Nolakoak espero dituzu? Herrikoiak, 
zaratatsuak eta jatorrak.
I  Zubitakoak ala Ittungoak? Aurtizkoak. 
I  Juergak, zuk egiteko ala bertzeak 
egiteko? Denak elkarrekin egiteko.
I  Eguneroko klientela ala noizbe- 
hinkakoa? Biak, baina bertakoekin gel- 
dltzen naiz.
I  Lana, eguerdian ala gauean?
Eguerdian.
I  Negua ala uda? Biak, oporretarako uda. 
I  Irakurtzea ala ala telebista ikustea? 
Paseatzea ela irakurtzea.
I  Gipuzkoano sobera etortzen ari dira? 
Bai, han ez dagoen lasaitasunaren bila. 
I  Hiria ala herria? Herria.
I  Lagun berriak egiteko problemarik? 
Ez, poliki-poliki egin ditut.

TTI

I  Backstreets 
of desire

Willy De Ville 
1992

Beti nabari- 
tsuak izan dire 
Willy de Villen 
disken azalak. 
Mutur zorrotz, 
bigote fin, urre 
brilloa belarri, 
hortz, eskutur 
edo zapatetan. 
Latino makar 
itxura edo ijito 
gabatxo finen 
itxura elegantea.

‘Cabretta’ le- 
hen diska 1977an 
kaleratu zuen 
New York-eko 
momentu be- 
roan, moderno 
kutsua baino 
Spanish Harlem 
kutsua gehiago 
zeukan eta soul 
latza eta arrunta 
zuen diskahonek 
oinarri.

Ondotik ber- 
tze bi diska egin

M u s i ka

Datu aipagarri 
bezala, VVilly de 

Villen aitona 
irlandarra zen eta 

amona berriz 
euskalduna.

zituen ez hagitz 
onak. Garai har- 
tan sartu zen 
kokaina eta he- 
roina munduan.

Urte hoietan 
musika talde on 
eta hobe ugari 
b a z e g o e n .  
Willyrenmusika, 
hiru edo lauga- 
rren lerroan ego- 
ten zen. Gure lu- 
rraldean ez eza- 
guna, alegia.

Frantziara bi- 
zitzera eta ber-

pizteraetorri zen, 
bere musikaren 
bigarren etapa 
indartzera. Ber- 
tze bi diska gra- 
batu zituen ‘Chat 
bleu’ eta ‘Coup 
de Grace’, gaba- 
txo kutsu ahule- 
koak eta mote- 
lak, bere karreran 
aunitz lagundu 
etziotenak. Fran- 
tzian bere musika 
p o s ib ilita teak  
agortuak ikusi 
zituenean Ipar

Amerikara itzuli 
zen Nueva Or- 
leans-era hain 
zuzen. Zekiena- 
rekin eta musika 
modu aunitz di- 
tuen hiri hortan 
berriro indartu 
eta azken bi ur- 
teotan bi diska 
eskeintzendizki- 
gu, batez ere 
azken lana, 
Backstreets o f  
desire 1992.

MARIANO

© Zure ingurua klase guzitako insektuz 
(xomorro, zinaurre, armiarma, kukuxu...) eta 
arratoi-xagutxoz garbitu nahi baduzu, deituj 
Gu arduratuko gara horretazl

M l’/t
DESINFECCI0NE5

S  63 01 55 
BERA

o ia m

Haragi, janari-izoztu, enbutido, Jogurt.

Kanttonberri 4, Tfnoa: 63 00 18 - BERA

ZIZKAOSTATUA
Martxa eta mozkor sa ltsa

Altzate 28 - BERA

e s k u la n  t a i l e r r a Ikastaro Irekiak urte guzian: 
Makrame eta tridimensional 
Saskigintza 

•«-Telar eta saskigintza 
•»  Eskaiola margotu 
•»  “miga de pan’’...

Sebastian Errazu 1(943) 61 83 97 IRUN 1 O tsa ilan  h a s te n  g ara
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r H o n t a z  e t a  h a r t a Z □

B o rtz ir ie ta ko  DYAk 116pertsonaatendituzitueniaz, hauetatik84 
Bortzirietakoak. Lesakako delaegazioan 35 urgentzia kura egin 
ziren eta anbulantziak 99 pertsona garraiatu zituen eritetxeetara.

Iñauterien garaian sartu gera buru-belarri. Asteotan hainbatfama 
hartu duten Ituren eta Zubietakoak ospatuko dira, baita Sunbi- 
llakoak ere, urtetik urtera giro hobearekin eta karroza gehiagorekin

ZALDUA Arg.

Balnearioetara joateko aukera
Bortzirietako Gizarte Zerhitzuak eskeintzen dio 

juhilatu, alargun, ezindu eta pentsionistei

Bortzirietako Gizarte 
Zerbitzuko teknikariak 
jakinerazi duenez, aurten 
ere balneariotara Joateko 
aukera izanen dute Jubi- 
latu, ezindu, alargun eta 
pentsionistek. Jende ho- 
nek, eritasun erreumato- 
logiko, arnaseko edo 
errespiratorioak, digesti- 
boak, etab... sendatzeko 
edo zaintzeko beharra 
baldin badute, plaza eska 
dezakete. Lehen txandan 
Joateko aukera bukatu zaie

pertsona hauei, izan ere 
urtarrilaren 25a baino le- 
hen eman behar baitzen 
izena.

Bigarren txandarako, 
berriz, maiatzaren 31a 
baino lehen eman behar- 
ko da izena.

Informazioa zabaldu 
nahi izanez gero edo 
apuntatzeko, Bortzirie- 
tako Gizarte laguntzaileak 
Etxalarren duen bulegora 
agertu edo 635036 tele- 
fonora deitu.

INFORMAZIOA:
^  Nominak 
^  Aseguro Soziaiak 
^  Lan-kontratu 

bonifikatuak 
^  Enpresa berrien 

sortzea 
Diru-laguntzak 

^  Errenta Deklarazioak 
^  Kontabilitateak

ARTEiCAR! S.L
A S E S O R IA  FISKAL E TA  L A B O R A L A

KONTSULTAK, AINTZINETIK ORDUA ESKATUZ 

L E S A K A :
• Asteazkenero, goizeko tOetatik arratsaldeko 6etara. 

Non: MALDAERREKA S.A., Bittiria 6, Tfnoa: 637404

IR U N E A :
• Bulego Zentralean: ARTEKARI S.L, Tfnoa: 17 55 40 

Non: Rioja Etorbidea 6, Atzekaldea Behean.

f i
V a E
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I r a k u r l e a k m in t z O

LESAKAKO ALKATE 
JAUNARI ERANTZUNA:

1993ko urtarrila- 
ren 3an eguberrietako 
pinuaren mozketa eta 
zakarrontzi baten 
erreketa zirela eta 
Etxegarairen idazki 
bat agertu zen, non 
guttiena kritikatzen 
direnak gertakizunak 
berak dira, ia idazki 
guztia, beretzako 
gustoko ez diren tal- 
de edo mugimenduei 
gertakizunetan na- 
hasteko, mehatxatze- 
ko edo kriminaliza- 
tzeko erabiltzen du.

Etxegarai jauna, 
holako salaketa la-

rriak egiten direnean 
argi erran behar da, 
zeinek burutu duen 
ekintza. Bertzela, sa- 
latzeagatik salatzea 
fazistak egiten dute- 
na egitea da.

Terroristak eta 
fazistak direla erra- 
ten duzu aipatutako 
ekintzak. Zinez te- 
rrorismoaren aurka 
bazaude ia noiz has- 
ten zaren salatzen 
indar errepresioek 
egiten dituzten kon- 
trolak, torturak,...

Demokraziaz hi- 
tzegiten duzu. Auni- 
tz aldiz aurkeztu di- 
tugu idazkiak eska- 
kizun ezberdinak

eginez, zenbait bile- 
ratara Joan gara eta 
beti mesprezua eta 
ezetza Jaso dugu zu- 
regandik. Hori da 
zure demokrazia.

Herria garbi edu- 
kitzea nahi duzu. 
L am in a teg ie ta tik  
ateratzen diren isur- 
kinen eta kontamina- 
zioaren aurka egin 
beharko zenuke, ziur 
gaude pinuaren 
asuntuarekin Jarri 
duzun indarraren er- 
diajarri bazenu, ber- 
tze egoera batean 
egonen ginatekela.

Gizartearen pakea 
hausteari buruz ari 
zara. Lehenik erres-

petatu pertsona ba- 
koitza eta bizikideta- 
sun ona nahi badugu 
langabezia desager- 
tzeko borrokatu be- 
har da, baserritarrak 
duintasun minimo 
batekin bizitzen se- 
gitzeko ahaleginak 
egin behar dira. Asi- 
loko langileak zire- 
nekin izan duzuen 
Jokaerari kasketaldia 
eta intolerantzia da- 
rio, Jokabide hoiek ez 
dute batere laguntzen 
herkideen arteko bi- 
zitza paketsura. Eta 
gainera, argitu al 
diozu herriari (zuen 
legeak ere ez baitizue 
arrazoirik eman)

zenbat diru suposa- 
tzen duen zuen kas- 
ketaldiak? (...). 
Etxegarai, sorginen 
ehiza bukatu zen, zuri 
kezkatzen dizuna, 
idazkian erraten 
duzu, zera da, ba- 
daudela pertsonak 
edo taldeak gauzak 
egiten dituztenak eta 
aurpegia emanez 
gainera, hori Jasan 
ezina da zure autori- 
tarismoarentzako.

Herri Asanblada

UUZO IBAT EDSIULTEIIUUIMATRIEIILIITZEKO 
Euskalduna =  Euskata duena
Hau ezabatuko duen 
a m zo irik  ez dago

M atriku la tzeko  epea 
u rta rrila re n  29a arte

BOKTZmTflKO EUSmTeÇtñ IKfi ^
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r H e r r iz  h e r r I

B E R A

Ekitaldi ugari Toki Ona Institutoaren 25. urtemugan
Otsailaren 4, 5 eta 6an burutuko dira

JOXEMANUEL IRIGOIEN

Hogeitabortz urte bete 
dira Toki Ona Institutoa 
sortu zenetik eta zuzenda- 
ria den Jose M- Irazokik 
dioenez, “/e/7en urtean 36 
ikasle aritii haziren ere, 
geroztik, 25 urteotan ale- 
gia, 1.500 ikasletik gora 
pasatu dira hertatik”. Gaur 
egun ordea, 370 ikaslek 
ikasten dute bertan modu- 
lo ezberdinetan eta batxi- 
llergoan.

Himegun Emkuske-
ekltaldlzioslak
------------------eta futbol
partiduak, bertsoak, herri 
kirolak, musika kontzer- 
tuak, bazkariak... deneta- 
rik egonen da hiru eguno- 
tan ia-ia ordu guziak bete- 
tzeko. Ortzeguna mundu 
guziarentzat irekia, ortzi- 
rala batez ere eskolakoen- 
tzat begira eta larunbatean 
aldiz, ikastetxearekin zer 
ikusia duten eta izan duten 
guziei eskeinia.

Jose Mari Irazoki, 
Toki Ona Institu- 
toko zuzendaria.

TT t t  j p i -f  I a s h

Ipuin Lehiaketetako saridunak

Urtarrilaren 23an buru- 
tu zen sari banaketan eza- 
gutu ziren VI.GureTxokoa 
eta Haur Ipuinen XXI. Bera 
sariketaren irabazleak. 
Lehenari dagokionez, Jon 
Abril Olaetxeak aipamen 
bereziajaso zuen ‘At,nitaz 
at’ lanarekin. Haur ipuinei 
dagokionez, 9 urte arte- 
koetan Beñat Tabema Te-

lletxeak eskuratu du lehen 
saria ‘ Elefantea eta 
espaziuntzia’vekm. 10-11 
urte artekoetan M“ Jesus 
Perugorriak ‘Boligrafo  
hatean hihurtu naiz’ lana- 
rekin. 12-16 urte artekoe- 
tan azkenik, lehen saria 
Iñaki Irazoki Gelbenzuren 
‘Ipotxen munduan’ lana- 
rentzat.

□  Dantza ikastaroak
larunbatero 6 urtetatik go- 
rakoentzat Gure Txokoak 
antolaturik.

□  U dal-langileak
(Administrari laguntzailea 
eta diruzaina bereziki) 
euskara ikastaroan dauden 
orduetan ordezkatzeko, 
Arantxa Iriarte Loiarte 
kontratatzea erabaki du 
Udalbatzak ahobatez.

□  Suhiltzaile bolunta- 
rioen ekipamendua horni- 
tzeko 2 milioi pezetatako 
laguntza luzatu du Nafa- 
rroako Gobemuak. Hortaz 
gainera, bertze 500.000 
pzta. ere luzatu ditu suhil- 
tzaile hauek aseguratzeko.

□  Bi beratar ospetsu- 
ren 100. urtemuga ospa- 
tuko da udaberri honetan. 
Batetik Isidoro Fagoaga- 
rena eta bertzetik Joakin 
A ldaberena. Biak ere, 
hainbat musika eta liburu 
lanen egileak izanak dira.

B O T X O
o s ta tu a
Tfnoa.:630052  

Zalain auzoa, BERA

Itzea 3, 630786 - BERA

IRAGARKIHAU5,300ET)(ETANSARTUDA

ZU REAER ESAR TU KO D A
PUBLIZITATERAKO

llipl-llapaERABILIZGERO

ASISTENTZITEKNIKORAKO ZERBITZUA

' TB, Bideo, HI-FI eta elektrogailuen konponketa

' Bakarkako, kolektibo edota satelite bidezko 
antenak ere paratzen ditugu

Itzea 4, behea -  B E R A  T fn o a : 63 10 91

\02. zbk. / 93-t-2S ttipi-ttapa 9



H e r r iz h e r r I

L E S A K A

116 pertsona lagundu zituen iaz Bortzirietako DYAk
Hauetatik 84 Bortzirietako bizilagunak ziren eta 99 anbulantzian eraman zituzten

AITOR AROZENA

Bortzirietako DYAk 
116 pertsonei laguntza es- 
keini zion 1992. urtean, 
berriki kaleratu duen ba- 
lantzearen arabera.

Kasu hauetatik 62 eri- 
tasun larriagatik izan zi- 
ren, 29 trafiko istripuaga- 
tik eta gainotzekoak bertze 
arrazoiengatik. Herrika 
banatuta, Bortzirietako ^4 
pertsona atendituetatik 3 
Arantzakoak ziren, 32 Be- 
rakoak, 10 Etxalarkoak, 7 
Igantzikoak eta 32 Le- 
sakakoak.

116pertsonahorietatik, 
99 anbulantzian eraman 
behar izan zituzten, ge- 
hienak (79) Irungo Bida- 
soako ospitalera. Erreska- 
te ibilgailua eta anbulan- 
tzia hainbat ikuskizun be- 
rezitan egon ziren (zeze- 
nak, kirolak...).

Azkenik, Lesakako de- 
legazioan 35 urgentzi kura 
egin ziren iaz.

▼▼ tt  i p i - f I a  s h

Trikitixa eta krixkitin ikastaroak aintzinera doazi Arrano elkartean

H e rri Asanblada M anuel Zamorano  
intsumisoaren epaiketaren aurka

Herri Asanbladak bere 
elkartasuna eta laguntza 
eskeini dio Manuel Za- 
morano intsum isoari, 
soldaduska egin nahi ez 
izateagatik epaitua izanen 
baita datorren maiatzaren 
4ean. Eraberean, Herriko 
Etxeari elkartasuna adie- 
raztea eta epaiketa ez

egitea exijitzea eskatu 
diote. Epaiketa eginez 
gero, udala autoinkulpa- 
tzea eskatzen da. Azke- 
nik, maiatzaren lean Za- 
moranoren alde egin nahi 
den gaupasa baterako 
kioskoa uztea eta 250.000 
pztako laguntza ematea 
eskatu diote udalbatzari.

□  Latsaga peñak rock 
kontzertua antolatu du 
larunbat honetarako (hi- 
laren 30a). Gaueko 
9,30etatik aintzinera, 
MCD, EH Sukarra eta 
Patagonia taldeak arituko 
dira frontoian.

□  Plaza Zaharreko zen- 
bait bizilagunek kexa 
azaldu diote Udalari bes- 
ta egunetako m usika 
saioak sortzen duten soi- 
nua dela eta. Idatzian 
neurriak hartzea eskatzen 
zuten eta Udala dagoene- 
ko bildu da Ostatu elkar- 
tearekin.'

n  Industri olio erabiliak 
“alcantarilla” edo estol- 
deriatik behiti ez bota- 
tzeko bandoa plazaratu du 
Udalak, hauek depurado- 
ran sortzen dituzten ara- 
zoak direla eta. Diputa- 
zioko Ingurugiro saileko 
idatzia ere jaso du Udalak.

Loradenda, bitxikeriak, 
opariak, eskulangintza

Bittiria, Tfnoa: 62 75 42 

LESAKA

IRUBIDE
O S T A T U A

E R R E T E G IA
Tfnoa.:63 71 27 LESAKA

XATURETXEA
FONDA

Tfnoa . 63 70 27 LESAKA

Albistur 53 
Tfnoa: 637359 

LESAKA

Aseguruak eta kontabilitatea 

Errenta eta IVA deklarazioak 

Eskrituren likidazioa 

Edozein aferetarako ofizina 

Zunzarren-en kolaboratzaileak

LESAKA

Kalitate-prezio arteko 
orekarik hoberena

Frexkuena
zugandik
hurbilago

Bittiria 67 -  Tfnoa:637264

10 ttipi-ttapa 102. z b k ./93-1-28



r H erriz herrI

E T X A L A R

Plantazio berriak eginen dira aurten Zentinela aldean
Bertzeak bertze, 19.000 bago eta 9.000 haritz sartuko dira

PELLO APEZETXEA

Gehiena Nafarroako 
Gobernuaren kontura iza- 
nen da, Zentinela mendian 
sartuko diren 19.000 bago 
eta 9.000 haritzen balioa 
eta lana; hogeitazortzi he- 
ktareatan banatuko dira,
22.978.000 pztaraino aile- 
gatuko den presupostua. 
Horrez gain, Udalak bert- 
ze 700.000 pezeta kostako' 
den plantazioa eginen du.

Arbola salmentak
la lau mila pinu insig- 

nis markatu ditu Udalak, 
Mugerdialde eta Uriani 
erem uetan, hemezortzi 
milioi pezetatako balioa 
dutenak. Salmentako or- 
duan ikusi beharko 
balio horimantentzenden.

Goiko argazkian, Larraburuako 
Mus Txapelketaren irabazleak,

Ezkerraldean berrlz, Xorroxin 
Irratiaren laguntzarekin egin- 
dako irratsaio bat emititzen ageri 
dira Landagain eskolako 
gaztetxoak.

Latsabea berriztatuko dute
Urtetan autobus gelto- 

kiaren itzala izan eta ia 
erorikoaren itxura duen 
etxea moldatzea pentsatu 
dute. Etxe bat erortzeare- 
kin, urte aunitzetako histo-

riaren testigua joaten zai- 
gu, herriaren zerbait hil 
denaren iduria utziz. Ho- 
rregatik pozgarria da utzi- 
rik egon den etxea egoki- 
tuko nahi dutela jakitea.

□  Euskara Mankomunita- 
teak denda. ostatu eta ber- 
tze leku publiko nahiz pri- 
batuetako kanpoko letre- 
roak euskaraz paratzeko 
eskatuz papera igorriko die. 
Hori bete ahal izateko la- 
guntza ere eskeintzen da.

'i P e k o ;;

Lore eta landareak
Frain auzoa Tfnoa: 63 78 26 

LESAKA

L E N T Z E R IA  
M E R T Z E R IA
Tfnoa.: 62 75 14 

Beheko Plaza 8, LESAKA

I argazkiak eta
ELIZONOO

Ezkontzetako
erreportaiak

I fnoa.: 58 01 55 -  Santiago 40 
ELIZONDO

Eta orain, zure 
koloretako argazkiak 

ORDU BATEZ 
ERREBELATUAK

ditugu

KOXKONTA
Sagardotegia

Erretegia
Ezkontza,

bataio, bileratarako 
leku egokia 

(200 pertsona)
Otsango auzoa, Tfnoak: 627503 / 627519 - LESAKA Legarrea -  LESAKA

102. zbk. /  93-1-28 ttipi-ttapa 11
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I G A N T Z I

Biltoki elkarteak otsailaren 6ean eginen du asanblada
Hasiak dira lanak, bertzalde, Baratzondoko zelaian

OSKAR TXOPERENA

Berrehun bazkide in- 
guru ditu Biltoki elkarteak 
eta joatea derrigorrezkoa 
denez, guziak daude dei- 
tuak otsailaren 6ean buru- 
tuko den urteko asanblada 
nagusian parte bartzeko. 
Gaiak berriz, ia ia urte- 
rokoak: kontuen berri 
ematea, urteko aktibitateei 
gainbegiratua, altak eta 
bajak, Juntaren aldaketa -  
aurten lehendakariordea, 
idazkaria eta zenbait bokal 
aldatuko dira-, eta hama- 
bortz egunetik egiten den 
ostatuko errekuentoetan 
faltatzen den diruaz ere. 
Hemendik ordura arte, 
bertze gairen bat ere sortu 
daiteke oraindik.

Hasiak dira leknikoak Baratzondoko terrenoan lehendabiziko markak 
paratzen. Hauxe da egin nahi denaren proiektua

Istripu larria  
bizikletaz

Mendi bizikletako ber- 
tze taldekideekin batera 
hilbeltzaren l7anLesakako 
San Antonera zihoanean

istripu larria izan zuen 
Juantxo Sein Garberekoak. 
Agiña inguruan maldan 
behera Jeisten ari zirela 
erori eta belauneko liga- 
mentoak puskatu zituen.

eskumuturrean ere min 
hartuaz. Talde haundia da- 
bil Igantzin kirol hau egi- 
ten eta bertze kirol ge- 
hienak bezala baditu bere 
arriskuak. Bortz edo sei hi- 
labetetako egonaldia egin 
beharko du Juantxok bizi- 
modu normalera buelta- 
tzeko. Animo.

□  A rgi in d a rre k o  
posteak baztertzen aritu 
dira aintzin horretan Ben- 
tako zubian. Badirudi la- 
nak abudo hasiko direla.

□  Eguberrietako za- 
reen zenbaki saridunak 
oraindik ez dira agertu. 
Badazpada ere oraindik 
etxeko zokoan baldin ba- 
dituzue, hauexek dira 
zenbakiak: koralakoa, 
3.570etabestatakoa3.270.

ZALAINJATETXEA
Eguneko menua eta karta

Boda eta banketeak ematen dira

Zalain auzoa, Tfnoa: 63 11 06 BERA

Matxinbeltzenea, Tfnoa: 62 75 73 LESAKA

KfiTTU
OSTATUA
JATETXEA
-

~ E^uzhuelco ■fh/erhuuei

M A N O LO
TABERNA

Edari Banatzailea

Errefreskoak, Ura, 
Ardoak, Likorrak, 

Txanpaina

Tfnoa: 63 10 27 - BERA
12 ttipi-ttapa I02.zbk / 93-1-28



H errizherrI

A R A N T Z A

Mendaurreko marka hiru korrikalarik hobetu zuten
Joxe Mari Mikelarena, Jorge Orbegozo eta Maika Ariztegik egin zuten proba

MIRARI eta MARTA

Oroituko zarete, segu- 
ruenik, duela hilabete ba- 
tzuk Tomas Telletxeak 
Mendaurreko bere marka 
hausten zuenari trofeo eta 
saria eskeini zituela. Hala 
bada, abenduaren 20ean 
hiru korrikalarik Tomasen 
marka hautsi egin zuten 
honako denbora hauek lor- 
tuz: Iturengo Joxe Mari 
Mikelarenak igoera 37' 
22"tan eta jeitsiera 17' 
58"tan, guztira 55' 20" 
(Gainsenberrekobordatik 
Mendaurrera joan etorria); 
Doneztebeko Jorge Orbe- 
gozok igoera 42' 23"tan eta 
jeitsiera 20' 02"tan, guztira 
62' 25". Iturengo Maika 
Ariztegik igoera 45'tan,

Joxe M- Mikelarena, iturendarrak ia 10 minututan hobetu zuen Tomasen marka.

jeitsiera 18' 40"tan, guztira 
63' 40". Testigo lanak, 
Bordatik abiatzean Tomas 
Telletxea berak eta Men- 
daurrean Joxe Miguel eta 
Rafael Errandonea anaiak. 
Aipatu behar da Tomasek 
1991ko martxoaren 2an 
egindako marka 43'05"

igoera eta 21'55" jeitsiera, 
guztira 65'. Tomasek zo- 
rionak eman zizkion hirue- 
ri.

□  Zahar Txokoak ur-
teroko asanblada orokorra 
izanenduotsailaren 14ean. 
1 etan urteko kontuak ema- 
tea, etabar... 2etan berriz.

bazkaria Peñagarikano eta 
Egaña bertsolariekin.

□  Badirudi jendea 
frontoia bukatzeko irrikiz 
zegoela, geroztik ez baita 
libre ikusten. Bai zahar bai 
gazte izugarri aprobetxa- 
tzen ari dira. Espero dugu 
geroan ere honela segitzea.

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

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

ATERPE
Tfnoa.: 63 41 79 

ARANTZA

S A R O B E
okindegia

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

RA6ARKIHAU 5.300 ETXETAN SARTU D1 
ZUREA ERE SARTUKO UA PURLIZITATERAKO 

ttipi-ttapa ERARILIZ GERO

^ m B / D m / c z e m / \ / m m / \ f M T V M W T M O A / c

X HERRIAK 

X MENDIAK 

X TURISMOA 

X TREKING eta

BIDAIALTERNATIBOAK

xsu.'Esi, 5 
^ 9 4 3  - 615177 

®  943 - 619489 
TSVC943 - 619517 

20.300 I'RSVi

BlDAl 

AGENTZIA 

G.A.T. 2.015

102. zbk. / 93-1-28 ttipi-ttapa 13



H errizherrI

D O N A M A R  lA

Iguringo Fulgentzia Irazokik 90 urte bete zituen
Erlajazio ikastarokoak, bertzalde, berriz ere martxan ditugu

PELLO ETXEGIA
Hilbeltzaren 16ean 

Igurin auzoko Fulgentzia 
Irazokik 90 urte bete zi- 
tuen, nahiz eta kametan bi 
urte gehiago dituela erran. 
Urtebetetze hau ospatzeko 
Donamariko ostatuan 40 
lagun elkartu ziren, seme, 
iloba, anai eta gainerako 
guzien artean bazkari ede- 
rra egiteko asmoz.

Bazkaria akitzerakoan 
lore erramoa eta plaka bat 
eraman zizkioten bi iloba 
ttikienak. Momentu horre- 
tan senide gehienak nega- 
rrari eman zioten, Fulgen- 
tzia amatxiak ezik.

L E G A S A

Fulgentziak bere senideekin ospatu zuen 90garren urtebetetzea

Ezagutzen dutenek 
emakume zintzo eta ausar- 
ta dela diote. Aunitz urtez 
eta ongi izan.

□  ETBkoak Donama- 
riko meza grabatzera etorri 
beharrak zirela aipatu ge- 
nuen. Donamaria, Oitz

etaUrrotzeko elizen artean 
haundixkoena zela eta hiru 
herrietako jendea hemen 
biltzea erabaki zen. Hiru 
astez jende dexente aritu 
da kanta berriak ikasten eta 
bertara joan edo telebistaz 
ikusi dituztenek poliki egin 
dutela erran dute.

□  Erlajazio ikasta- 
rokoak, atseden ttiki baten 
ondoren berriz martxan di- 
tugu. Bi talde egin dituzte, 
asteartetan 8etan eta or- 
tzegunetan 9etan. Masaje 
ikastaro bat ere eman nahi 
dute, taldea osatuz gero. 
Interesatuak deitu 450708 
edo 450925 telefonotara.

Kontzejuak
urteko kontuak onartu zituen

DAVID MARTIRENA

1992ko herriko kontuak 
onartzea erabaki zuen kon- 
tzejuak azaroaren 20an 
egindako sesioan. Kontze- 
ju bilera berean, bertzalde, 
Lesakako Udalak bidali- 
tako idatziari erantzunez, 
ETBri behar diren gestio 
eta konponketak burutzea

eskatu zitzaion, zona osoan 
ETBko bi kateak ongi 
ikusteko.

Bi pista
Suteak geldiarazteko, bi 

pista ‘cortafuegos’ egiteko 
laguntza eskatu zaio Dipu- 
tazioari; bata Zeberiko 
errekaldean eta bertzea 
Illerriraino joanen zena. ETBko bi kateak hobeki ikusteko eskaria iuzatu zuen kontzejuak

Matrikula epea: Otsailaren 4a arte
Informa zaitez: 451555 tfnoan

EA^^luUX^^ia flCñ •'ltf
14 ttipi-ttapa 102. z b k ./93-1-28

Z O N A L D E  H O N ETA K O  5 ETXETIK  4tan 
ttipi-ttapa H A R TZEN  D U T E  
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H errizherrI

S U N B I L L A

Asteburu honetan iñauteriak
Larunbat gauean, Urriztibil baserri errearen aldeko gau-pasa eginen da

lOSUNE eta IXABEL

Urriztibil baserri errea- 
ren aldeko gaupasa eginen 
da Iñaute larunbatean 
arratseko 12etanfrontoian. 
Basajaun taldea arituko da 
eta sarreratxo bat izanen 
da, noski. Bertzenaz, 29an 
baserritan eginen da eskea 
eta larunbatean herrian.

Igandean karroza des- 
filea I2etan, eta frontoian 
proba konbinatua emaku- 
meak gizonen aurka. Zerri 
eta bildots zozketa, bazka- 
ria Ulibeltzan eta ondoren 
dantza Amalurtaldearekin.

□  Ulibeltzak elkartetik
25.000 pzta. eraman zuten 
lapurrek. Halere, okerragoa 
da orain ateak eta leihoak 
konpontzen egin beharre- 
ko gastua.

□  Urtarrilaren 9an Pa- 
leta Txapelketaren fina- 
lak jokatu ziren. Lesakako 
Maritxalar eta Sunbillako 
Ibarra, Pierda eta Larralde 
baztandarren aurka. Lehe- 
nak garaile 35-34. Hiruga- 
rren postuan Elizalde-Es- 
tanga eratsundarrak geldi- 
tu ziren, Jaen eta Melo baz- 
tandarrei irabaziz.

Hiru erregeak opariak 
banatu zituzten

L.M. RETEGI

Oso Eguberri anima- 
tuak izan ditugu eta errege 
bezpera oso polita bene- 
tan. Lehen etortzen ez zi- 
ren bezela, aurten hemen 
bait genituen hiru erregeak 
beren zaldietan. Herri guzia 
beraien bila joan zen pla- 
zara, San Jose eta Maria 
elizan denak joateko zain 
zeuden bitartean.

Melchor, Gaspar eta 
Baltasarrek umeek eskatu- 
tako erregalo guztiak eka- 
rri zituzten eta hauen poza 
izugarria izan zen. Argaz- 
kian ez da ikusten, baina 
karrozak ere oso politak zi- 
tuzten eta gusto haundiz 
eginak.

Ea ba urtero horrela 
pasatzen diren Eguberriak 
Eratsunen

laz 12-15 karrozak parte harlu zuten desfilean eta karrozez gain, 
hainbat eta hainbat kuadrilla ere mozorrotzen da. Iñauterlak sekulako 
indarra dute Sunbillan. ZALDUA

E R A T S U N

Aurtengoan karroza eta guzti etorri ziren erregeak eta elizan banatu 
zituzton erregalcak neska-mutikcen artean.

SANTAMARIA
Jatetxea

Espezialitatea euskal sukaldaritzan 
Eguneko menua eta karta

Nagusia 30, Tf.: 45 00 43 - DONEZTEBE

ARROPAETAOPARIDENDA
Tfnoa: 451540

__ Mercaderes 9
C L E T l^  DONEZTEBE
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H e r r i z h e r r I 1

D O N E Z T E B E

Seguritate Sozialaren Atentzio eta Informazio Zentrua
Donezteben zabalduko da eta inguruko 25 herri atendituko ditu

TXEMA ALDABE

Seguritate Sozialari 
buruzko informazioa ema- 
teko bulego bat irekiko da 
urte ondarrerako Herriko 
Etxe zaharreko lehen pi- 
suan eta horretarako, alka- 
teak aipatu digunez, ges- 
tioak bizkortzen saiatzen 
ari dira eta arkitektoa hasia 
da proiektua egiten.

Seguritate Sozialeko 
arduradunek txosten edo 
informe baikorra egin dute 
Donezteberi buruz (INE- 
Meko bulegoa, zerbitzuak, 
bankoak, eskola, etab... 
kontutan hartuz) eta ondo- 
rioz Madriletik baiezkoa 
eman dute.

Bulegoan bortz fun- 
tzionario egonen dire la-

Herriko Etxe 
zaharreko lehen 

pisuan egonen da 
zerbitzuaren 

egoitza. 
Artxibo argazkia

nean, inguruko 25 herriak 
atenditzeko, (28.000 per- 
tsona inguru), hauetatik 
4.500 jubilatu eta pentsio- 
nistak izanik. Urtean
15.000 pertsonei atendi- 
tuko zaiela uste da, egu- 
nean 65-70, banaz bertze.

TT t t i p i - f l a s h

Tfnoa: 45 02 16*ZUBIETA

Orain arte Iruña eta 
Madriletik gestionatzen 
ziren 3.500 milioi pezetak, 
bulego honetatik partituko 
dira aurrerantzean.

Lokalak egokitzea, 
bertzalde, 35-40 milioi 
pezeta inguru kostako da.

□  Erreka taldearen zari 
ederra sortzez zubietarra 
den Goizuetako M-Virtu- 
des Santesteban andreari 
tokatu zaio.

□  A rraindegi berria 
ireki da Saldias harategia 
zegoen lekuan. Biak ere 
karrika nagusian daude 
orain.

□  A peztegia Berri 
denda ireki berri da eskola 
aintzinean. Lehen Jose 
Arotxa izeneko aroztegia 
hona pasatuko da.

□  N afarroako  Caja 
Ruralek bulego berriak 
irekiko ditu 3 hilabete ba- 
rruan elizaren parean da- 
goen etxearen behekoal- 
dean, Parrokia 5.enean.

ERRANDONEA OSTATUA
O - f v ^  p a ^ a t u  fypU)tikr(

lABAIENGO OSTATUA
Pentsio osoa

SukaldariaJulieta andrea
Tfnoa; 450055 - LABAIEN

A V R T iZ K O
O J T A T V A

Jatetxea
0/TATVA ^  
TA6EHNA

iTVREN • N A fA R R O ^

TXOKOerretegia
B a zk a ri, a fa r i e ta  g o s a r ia k

ITUREN - Tfnoa: 45 04 91

^  M o z o m ñ k e a iu h
a s titiie z  duzuia? 

Ç u^eginen cliztwu  
San iig e l auzoa m, 

JT ^  D (P JT iKi 45 08 - DONEZTEBE
OTORDUAK’LOGELAK 

T fn o a :450793
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H errizherrI

I T U R E N

Iñauteriak hilaren 30etik 3ra eta kontuen eguna 6ean

1953ko Iñauteri eguna. Lagun gultiren besta (eta gizonezkoena) zela 
ikus daiteke. Jende zaharrak dioenez 4 ioaldun (gehienez 6) ibiltzen 
ziren. Mozorroak eta akordeolariak ezin bertzekoak ziren

MAISTEMATEA elxekoak utzitako argazkia

Argazki hau aunitzez berriagoa da, Iturengo herriko plazan duela 
hamabortz bat urte ateria. Bakarren bat ezagutuko duzue seguraski 
ongi begiratuz gero

JABIER BEREAUk utzitako argazkia

IBAN ISASI
28an hilko dute aretzea 

iturendarrek. Egun hone- 
tatik aintzinera etxeetatik

lortuko diren arraultze eta 
bertze jakiekin hornituko 
dira. Iñauteriak berez, 
30ean hasiko dira. Astele-

henean, Zubieta eta Aur- 
tiztik Iturenera etorriko 
dira, ohi denez eta astear- 
tean, Ituren eta Aurtizta-

rrak Zubietara joanen dira 
bisita bueltatuz. Larunba- 
tean, kontuen edo zaharren 
eguna ospatuko da.

Z U B I E T A

Iñotiak eta gauza berriak antolatzeko bilerak egin dira
JUAINAS

Oraingo txanda, gaz- 
teena dirudi! San Anton 
bezperan eta egunean ber- 
tan bildu bait ziren.

Larunbata I6an bildu 
zirenak, herrian eta urtean 
zehar gauza berriak anto- 
latzeko asmoarekin egin 
zuten. Hainbat idei eta 
asmo agertu ziren urtea 
motza egiten zaigula, gau- 
zatuz gero. Igandekoa be- 
rriz, Iñotik prestatzeko zen: 
dirua, sukaldarik, gogoak 
ez, horiek ez bait dute or- 
ganizatu beharrik! Txabo- 
lakoek euren rifa plazaratu 
dute, eta haurrak monta-

jearen espero dira, hori bait 
dute seinalea.

Kejak ere, badira, erre- 
ge bezperan ioare gutti adi- 
tu zirela eta... garai batean 
ez omen zen besterik en- 
tzuten gau osoan! gaurko 
gazteak! Gaurkoak hor 
bama ziren, Valladoliden 
edo estalpean, majo afal- 
tzen, afari hagitz luzean. 
9etan eseri eta goizaldeko 
4etan jeiki bait ziren... 
Aurtiz Iturengokoek etorri 
zirenean ez omen zuten ha- 
rrera onik topatu... barka 
dezatela eta iñotitan froga- 
tuko diegu lagun onak ga- 
rela.

Otsailaren 
14an, Donezte- 
ben, 12,30etan 

Patxi Mindegiak 
eta Olagueko 

Antonio 
Senosianek 

bakoitzak 16 
kanaerdiko lana 

izanen dute 
Olagueko 

aizkolaria 91. 
urtean Nafa- 

rroako 2. 
mailako 
aizkolari 

txapeiduna 
dugu. Zubie- 
takoa, berriz, 
91 eta 92an 

Nafarroako eta 
Euskadiko 
kintopeko 

txapelduna. 
Aukera politai
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H e r r i z h e r r I 1

G O I Z U E T A

Eskolako frontoiaren erabilera arautu egin da
Klaserik ez dagoen egunetan, goizeko 9etatik gaueko lOak arte jokatu daiteke bertan

ESTEBAN AROZENA

Eskola orduez kanpora 
pilota plaza “berriaren” 
erabilerako nolabaiteko 
araudia kaleratu du Udalak, 
Andres Narbarte “Xalto” 
eskolako kontserjea ardura- 
tuko delarik hori betetzeaz.

Eskola egunetan, arra- 
tsaldeko 5etatik gaueko 
lOak arte erabili daiteke 
frontoia. Klaserik ez da- 
goenean aldiz, aldaketa bat 
dauka ordutegiak, hau da, 
goizeko9etatikgaueko lOak 
arte. Aipagarria da, igande 
eta jai egunetan argiaren 
zerbitzurik ez dela eskei- 
n iko, eta gainerako egunetan 
600 pezeta ordaindu behar-

A R E S O

Argiak pizten badira orduko 600 pezeta ordaindu beharko dira

ko dela ordu bakoitzeko ar- 
giak pizten badira, noski.

Nolabait mota bereko 
gaiarekin jarraituz esan, za- 
bortegi berriaren lanetarako

erositako makina herritarren 
zerbitzuan erabiltzeko as- 
moa omen duela Udalak.

Horren arabera, erortza- 
ren bat dela medio edo base-

rritarren bati bere etxeko 
bidea itxiko balitzaio eska- 
badoraren zerbitzua dohai- 
nik eskeiniko da, baserri 
horretan inor biziko balitz 
behintzat. Gainontzeko ka- 
suetan, orduko 3.500 peze- 
tatan jarri da makinaren 
prezioa.

□  Goizuetako mendi- 
zaleak antolatuta, Igantzira 
mendi irteera egingo da 
igande honetan, hilaren 
31an. Goizeko 8,30etan 
plazatik atera eta Igantzitik 
buelta arratsaldeko 6etan 
autobusaz. Bazkaria Igan- 
tziko elkartean. Izena Urm- 
tinea tabeman eman behar 
da 1.500 pezetetan.

Errege egunak iñauteriei pasa die txanda
JUANA MARI SAI2AR

Iñauteriak 5, 6 eta 7an 
ospatuko direnez, umeak ari 
dira dagoeneko mozorroak 
prestatzen. Ikusi behar hel- 
duok ere animatzen garen 
eta iaz baino mozorro ge- 
hiago ateratzen ditugun de- 
non artean iñauteri alaiagoak 
ospatzeko.

Errege bereziak
Oso modu berezian os- 

patzen dugu Errege eguna 
Areson, batez ere umeak. 
Erregeak etxeetara sartzen 
dira eta umeen eskuetan jar- 
tzen dituzte opariak. Ohitu-

ra duela urte asko hasi zen; 
aspaldian errege bakarra ai- 
legatzen zen eta berekin ba- 
tera ‘paje’ gisa gizon bat

kinkea eskuetan zuela. 
Azken urteotan arrats par- 
tean etxafuegoekin batera 
ailegatzen dira, orain hiruak.

Giroa alaitzeko, aurten 
erregeak soinujole eta 
guzi ibili ziren

eta jendeak laguntzen die 
etxez etxe koloretako kan- 
dela, zintzarri eta karrake- 
kin.
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L E I T Z A

Leitzarrak txapeldun Baztango pilota txapelketan
Aldaia-Barriola eta Buldain-Mariñelarena bikoteak, hain zuzen

JOSEBA AZPIROZ

Hilaren 6ean Iruritan os- 
patu zen Baztango finalean 
Leitzako bi pilotari bikotek 
jokatu zuten eta biak ere 
txapeldun atera ziren. Igor 
Aldaia eta Abel Barriolak 
infantiletan 18-7 irabazi 
zuten Agesta-Errandonea 
aranztarren aurka eta Jesus 

Buldain eta Antonio 
Mariñelarenak Jubeniletan 
22-13 Zabaleta-Esain Bur- 
latarren aurka.

Truke txapelketa
Datorren iganderarte da, 

laister jokatuko den Truke 
txapelketan parte hartzeko 
izena emateko epea. Txa- 
pelketa Aurreran jokatuko 
da larunbatetan arratsaldez. 
Bikote bakoitzak lau mila 
pezeta ordaindu beharko 
dizkio Peru edo Etxeberi 
izena ematerakoan. Txape- 
Iketa bukatutakoan, partai- 
de guztiak afari bat izango 
dute Aurreran.

•iS . X ,

f « l

j f . .

Neguko Futbol 
txapelketa

Larunbatetan hasiko dira 
jokatzen Neguko Futbol 
txapelketako lehendabiziko 
partiduak. Arratsaldez jo- 
katuko dira ordutegi hone- 
kin: 3etan Xarrak K.E.-Kir- 
tenak; 4etan No chingan 
Flores-Zingurutxo I; 5etan 
Juanthino 93- Metaziri eta 
6etan Zingurutxo II-Pu- 
takumeak. Igandean berriz

bestehauek; 11 tan Belarriko 
Zolda-Rossoneri eta 12etan 
Txikizion-Akerrak. Txape- 
Iketaeskolakofutbol zelaian 
jokatuko da.

D N I berritzea
Nortasun Agiri Nazio- 

nalaLeitzan berritu nahi ba- 
duzu, egun hauetan egin 
dezakezu, aldez aurretik 
Iruñean ordua eskatuta: ots- 
ailaren 12an, martxoaren 
12an, apirilaren 23an, maia-

Urte batzutako 
ohitura badu Leitzan 
Neguko Futboi 
txapelketak. 
Argazkia, 1989an 
ateria da Elbarrengo 
futbol zelaian

ARTXIBOA

tzaren I4ean, ekainaren 
11 an, irailaren 1 Oean, urria- 
ren 15ean eta azaroaren 
12an.

Anbulantzi berria
Udalak, Nafarroako 

Gobemuaren diru lagunt- 
zarekin, him miloi ingum 
balio dituen anbulantzi be- 
rri bat erosi behar du he- 
rriko hamabi boluntarioek 
eskeintzen diguten zerbi- 
tzurako.

SAGASTI
J3tetXG3
Bokadilo goxoak eta 

paregabeko bazkariak 

Tfnoa: 610637-LE IT Z A
Liburuak, opariak eta jostailuak 
■ Tfnoa:510405-LEITZA’ '

Pintxoak, kaxuelak eta bokotak

Tfnoa: 610864 •LEITTA

ETXE-TRESNAK

HIFI-TELEBISTA-ARGINDARINDUSTRIALA
ANTENAPARABOLIKOAK

tfnoak:510181-510208

LEITZA
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B A Z T A N

Laguntza ofizialeko 48 etxebizitza eraikitzeko akordioa
Zazpi kontzejalek alde botatu zuten (EA, HB eta PSN-PSOE), UBko seiak kontra

JOSEBA IGARABIDE

Baztango Udalak 
‘Ciaurriz-Ballarena’ pro- 
motorarekin Elizondon La- 
guntza Ofizialeko 48 etxe- 
bizitza eraikitzeko kome- 
nioa izenpetzea erabaki zuen 
urtarrilaren 8an egindako 
aparteko udal-batzarrean.

Komenio 
horren ara-
bera, 48

Lehentasuna 
dutenak

etxebizitza eraikiko dira 
Elizondon lehen fase hone- 
tan, eta etxebizitzak eskura- 
tu ahal izateko, ahalmen 
ekonomiko bajuenetakoek 
eta Baztangoak direnak ‘le- 
hentasuna’ izanen dute 
erosterakoan.

Etxebizi- 
t z a r e k i n

Etxebizitza, 
aparkalekua 
eta trasteroa b a t e r a , 

erosleak , 
lur azpian eginen den apar- 
katzeko plaza eta trasteroa 
ere izanen ditu. Guziaren 
prezioa, Nafarroa mailan 
Laguntza Ofizialeko etxe- 
bizitzentzat 1992anzegoen 
normatibaren araberakoa 
izanen da. Modu berean, 
bajera komertzialak eroste- 
ko aukera etxebizitzen eros- 
leei eskeini zaizkie lehenik.

Segidan, Lino Plaza ar-

Patxi Oiartzabal: 
“Komenioa eta 

puntuazio 
baremoaren 

onartzearekin, 
Baztanen lehen 
aldiz Baldintza 

Berezietako 
etxebizitzak 

eraiki ahal 
izateko pausorik 
zailena eman da 

oraintxe".

kitektoak egindako urbani- 
zazio proiektua aztertua izan 
zen. Kasu honetan, kome- 
nioarekin bezala, kontzejal 
guziak bat etorri ziren ones- 
pena ematerakoan, UBko 
kontzejalak izan ezik.

UBko Pedrosak dioenez, 
komenioaren kontra daude 
“promotoreen interesak 
halizko erosleen interesen 
aintzinetikjartzen direlako” 
eta urbanizazio proiektuari 
dagokionez, “azaletik be- 
giratuta ere, Norma Subsi- 
diarioen kontrako hutsegite 
larri bat antzeman daiteke- 
lako”.

TT t t i p i - f  l a s h

□  Iñauteri giroan segi- 
tzen dugu Baztanaldean. 
Oilar-dantza, egun ttunttun, 
ortzegun gizen eta gainerako 
egunen zain daude gazte- 
txoenak orain.

□  Elizondoko igerileku 
eta aldagelen moldaketarako 
2 milioi pezetatako dirula- 
guntza luzatu du Nafarroako 
Gobemua.

□  Elizondon alkatea 
aukeratzeko hauteskundeak 
urtarrilaren 24ean errepika- 
tu ziren Administrazio Lo- 
kaletik horrela aginduta.

San Anton eguneko 
errifa

Errifaren sari nagusia 
Urdazubi aldera joan zen. 
Altzualdebereko Pedro Jose 
Tomasenaren 9.988 zenba- 
kiari tokatu zaio erresiden- 
tziak zozkatutako esnebehia, 
Elizondoko Andres Baylo- 
nek saldua.

Bigarren saria, zerria, 
Imritako Felipe Arretxeari 
tokatu zitzaion, 6.012 
zenbakia, Elizondoko ‘La- 
baien’ ostatuan erosia.

Himgarren eta laugarren 
sariak, bi bildots eta 
urdaiazpikoa, 15.537 eta 
12.318 zenbakien jabeei 
egokitu zaie. Hau idazte- 
rakoan jabeak nor diren ez 
da ezagutzen, dena dela ja- 
kina da lehena Batita Adi- 
nek saldua dela eta bigarre- 
na Imritako harategi batean.

Laguntzarik ez
Nafarroako gobemuak 

ez du lagunduko Balleko 
Etxeak egindako zenbait 
proiektu. Zehazki errateko 
udal camping bat, Erratzu, 
Arraioz, Otxondo eta Iturri- 
Ederran errekreo guneak eta 
turistendako libumxkak be- 
rriz egiteko eskariak luza- 
tuak zituen Udalak.

im i Z A T O Z  E T A  IK U S I

Santiago 88, Tfnoa; 580939 
ELIZONDO

M ER K EA LD IAK
arropa eta teletan
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B A Z T A N - B A S A B U R U A

Herri K irol Taldeko neska mutilak Euskadiko Txapelketan
Bertzalde, iñauteriak hasiak ditugu iada

PABLO MENDIBURU

Basaburuko herri kiro- 
leko partaideak Euskadiko 
T xapelketa jokatzen ari dira. 
Mutilek Lesakako batzure- 
kin batera, ‘Bidasoa’ taldea 
plazaratu dute, eta neskak, 
■ Basaberri ’ izenarekin atera 
dira Berriozarreko kirola- 
riekin batera.

Ligilla moduan jokatzen 
ari den txapelketa honetan 
goikaldeko postuetan ez 
egon arren, hor dabiltza he- 
mengo taldeak Euskadiko 
talde indartsuenen aurka jo- 
katzen.

Iñauteriak
Aniztareta Berroetarrek 

elkarrekin ospatu zituzten 
pasa den asteburuan. Al- 
mandozen eta Zigan, berriz.

India hauek agertu ziren iazko Iñauterian Atmandozen ARTXIBOA

otsailaren 12, 13 eta 14ean 
ospatukodira. Urterokogiro 
ona izanen da dudarik gabe.

M us Txapelketak
Aniz eta Berroetan urta- 

rrilaren 16an hasitako mus

txapelketan 24 bikotek par- 
te hartzen dute. Asteburutan 
jokatzen da eta finala mar- 
txoaren 19an eginen da.

Almandozen, Benito 
ostatuan antolatutakoan, 22

bikotek, Esteban Otxan- 
dorena eta Juanjo Atxa 
izan ziren garaile.

Bertzalde, Basa- 
buruko Kirol Elkarteak 
antolaturik pala txapel- 
keta hastear dagoela ere 
erran behar da.

Uraren  
klorazioa...

dela eta, Berroeta eta 
Zigako alkateek kexak 
jaso dituzte Iruñetik. Ai- 
patu behar hemengo ur- 
depositoen instalakun- 

. tzak txarrak direla eta 
klorazio ona egitea arront 
zaila izaten dela, horretarako 
ia egunero kontrolatu behar 
izaten baita. Udalak instala- 
zioak hobetzea izanen da 
soluzioa.

O S K O R R I
LIBURUDENDA

Petrinea Tfnoa.: 592245 
ORONOTZ-MUGAIRI

KIWIBAZTAN, S. A.
F rutondoak eta Landare O rnamentalen 

ZuZENEKO S a LMENTA

MINDEGIA eta BULEGOAK:
Sutegia Etxea 

31795 LEKAROTZ
S  (948) 58 11 01 

Fax-a: (948)58 11 01

FOTOetaBIDEO 
Erreportai on bat

ELIZONDO S  580491 
DONEHEBE S  450364

M.\RK0EN T.MLERR,\ ela zure 
karreteak ORDU B.\TEZ REBEL.\TZEN 

DITL’GL' “R ’JT ' kalitatearekin.

BISZTON
A LTZA R IA K
zurgindegia

121 errepide nazionala, 54..krp

Tfnoa; 45 23 74 - IR U R IT A

f ’ Sukalde, logela, jangela eta 
egongelarako mobleak 
Estiloko mobleak: Luis XV, 
Regence, L.Felipe, Napoleon 
Haritz eta gerezi egurretan 

Vegindakoak_______________ ^
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H errizherrI

U R D A Z U B I

Mugen desagertzea ospatu zuten Dantxarinean
Hilaren 16ean, Nafarroa, Euskadiko Autonomi Elkartea eta Aquitaniako lehendakariek

ALIZIA OLAIZOLA

Juan Cruz Alli, Jose 
Antonio Ardanza eta Jac- 
ques Valade lehendakariak 
Dantxarineara hurbildu zi- 
ren hilaren 16ean, mugen 
desagertzea ospatzeko. Be- 
raiekin batera, Urdazubi, 
Zugarramurdi, Baztan eta 
inguruko bertze zenbait he- 
rrietako alkate eta kontzeja- 
lak egon ziren bertan. Dis- 
kurtsoak bota (bakoitzak 
hizkuntza batean) eta «Ain- 
hoako deklarazioa» sinatu 
ondoren Menta jatetxean 
bazkaldu zuten.

Lehendakariek, hiru he- 
rrialdeak mugen gainetik 
elkartzeko gogoa azaldu 
zuten.

Dantza ikuskizuna eskeini zitzaion Dantxarineara bildutako jendeari mugan bertan

M us txapelketa hasi 
da Indiano-Baitan

Hogeitabi bikote dira 
Indiano-Baitan mus txapel- 
ketan jokatzeko izena eman 
dutenak hiru kategoritan

banatuta. Muspartidakegun 
gehienetan izaten dire arra- 
tsetan.

San Anton eguna
Urtarrilaren 17an San 

Anton egunean, goizeko

1 letan meza nagusia izan 
zen eta gero, ohidura den 
bezala, bazkaria Indiano- 
Baitan, nekazari andana bat 
bilduz.

E R R A T Z U
OKINDEGIA
zure  eguneroko  ogia  

453168 - ERRATZU

ARM UA
Jatetxea

Zugarramurdiko karretera 3. Km 
Tfnoa.:59 9131-URDAZUBI

Santiago 71, S  580166 - ELIZONDO

O S T 2 tT U 2 t
MENUAKetaKARTA

San Andres 1 • NARBARTE

) 4 u \A irA R lT ^Z ^ S.A.

Aita Donostia 7 Tfnoa: 452111 - Faxa: 580980 
E L IZ O N D O

«ZALDUBI»
SUKALDE
MOBLEAK

Altzari fabrikazioa eta 
muntaia

Zaldubia Poligonoa, Tfnoa: 58 05 62 
IRURITA- BAZTAN

22 ttipi-ttapa 102. z b k ,/93-1-28



H errizherrI

SARA

Bertsularien eguna burutuko da otsailaren 14ean
Ihauteriak, bertzalde, otsailaren 20 eta 21ean ospatuko dira

MIXEL ETA JACaUELINE

Azken hamarkada hun- 
tako ohidurari jarraikiz 01- 
hain elkarteak Bertsu saioa 
antolatzen du heldu den 
otsailaren 14ean. Aurten 
saioa berezia izanen da; Laka 
eta Etxegoin bertsulariek 
bertsu zaharrak kantatuko 
dituzte, dudarik gabe biziki 
aberatsak eta berriro abes- 
tuak izaitea merezi dutenak. 
Bertze bertsulariak hauek 
izanen dira: Xanpun,
Ezponda, Alkat, Arzallus, 
Nagore Eemandez eta gure 
auzoan daudenak, Bittor 
Elizagoien eta Estitxu Aro- 
zena. Daniel Landart izanen 
da gai emailea. Ez ahantz 
beraz Olhain elkarteak 
e I karteak eskaintzen daukun

hitz ordua, Omordian otsai- 
laren 14ean: bertsularitzak 
badauka gure sustenguaren 
beharra Iparraldean.

Egitaraua 'O-^Oeta,,
---------------  meza nagu-
sia bertsulariekin elizan.

11,30etan aperitifa He- 
rriko Etxeko edantegian.

Oren batean bazkaria 
Omordian (deitu lehenbait- 
lehen lekuen atxikitzeko 
595420 47 telefonorat).

Arratsaldeko 4etan ber- 
tsu saioa Omordian arestian 
aipatutako bertsulariekin 
(sarrera 30 libera edo 600 
pezeta izanen da).

Iñauteritan parte hartu 
nahi dutenak 
Gaztetxeko arduradu- 
nekin harremanetan 
sartu behar dute

ARTXIBOA

Ihauteriak
Abisu gisara, ez ahantz 

aurtengo Ihauteria heldu den 
otsailaren 20 eta 21ean os- 
patuko dela.

Parte hartu nahi dutenek 
Gaztetxeko arduradunekin 
harremanetan sartu behar 
dute.

Juan Meoki naiz:
balin baduzue trasteak etxe barrenean edo 

ate ondoan eta buruko mine maten badazue 

hek ikusteak, abiso emanzazue Iruritako tele- 

fono hontara

4520 35
eta kendiko dut gusto edenean eta ezautzen 

gaielaik seguno nago, zuek eta ni izain gaiela 

betiko lagun ederrak.

Zuek hor zate, ni hemen nago. Zuen deia 

esperuan nago. biher baino neietako gaur 

hobiago.

BEMMftOETXEfeO EPMlTECia
. rflaAc/ c&c

Tfnoa:59 54 25 19 
64310 SARA

ARGENTZA - E T X E G IN TZ A
S A R L  A R G IN
Pedro AMOREN A

“Hemen Ongi" - 64310 SARA 
Tel: 59.54.27.77

L A IST E R IK U SI eta IRAKURRIKO D U ZU
ttipi-ttapa 92 URTEKARIA

.000 pezetatan izanen duzu salgai ohizko lekuetan
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[ " H errizherrI

EZKONTZAK

Felix Mendikoa Etxenike eta 
Juana M- Etxegarai Mendikoa,
Iruritakoak, urtarrilaren 8an.
Luis Otermin Fagoaga eta M- 
Teresa Motos Izeta, Irurita eta 
Donostiakoa, abenduaren I9an.

JAIOTZAK

Eneko Jaunsaras Migeltorena, 
Almandozkoa, urtarrilaren 3an. 
Andrea Karrikaburu Ripa, Iruri- 
takoa, urtarrilaren 8an.
Josu Inda Irigoien, Doneztebekoa, 
urtarrilaren 7an.
Josu Telletxea Garmendia, Do-
namariakoa, urtarrilaren 13an. 
Jaime Mindegia Otxandorena,
Beintza-Labaiengoa, urtarrilaren 
12an.
Iker Altzugarai Zubiri, Le-
sakakoa, urtarrilaren 15ean.
Maddi Taberna Etxeberria, Le- 
sakakoa, urtarrilaren 8an.
Andoni Zubiri Irigoien, Le- 
sakakoa, urtarrilaren 18an.
Regina Muruamendiaraz Del 
Puerto, Berakoa, urtarrilaren 4ean. 
Iker Rojo Txoperena, Igantzikoa, 
urtarrilaren 9an.

HERIOTZAK

Juan Okiñena Gorostegi, Elizon- 
don, urtarrilaren 2an, 73 urte. 
Migel Azkarraga Ariztia, Urda- 
zubin, urtarrilaren lOean, 63 urte. 
Concepcion Irigoien Inda, Eli- 
zondon, urtarrilaren lOean, 75 urte. 
Juana Rosario Goñi Desgrans, 
Elbeten, urtarrilaren lOean, 74 urte. 
Gaudencia Labalde Etxegoien, 
Elizondon,urtarrilaren 13an,74urte. 
Benito Iriarte Domec, Elizondon, 
urtarrilaren 15ean, 78 urte. 
Martina Urrutia Irisarri, Elizon- 
don, urtarrilaren 15ean, 83 urte. 
Francisca Telletxea Elizalde, 
Narbarten, urtarrilaren 5ean, 90 urte. 
Elena Etxeberria Elizondo, Bein- 
tza-Labaienen, urtarrilaren 9an, 86 
urte.
Juan Jose Etxegarai Zozaia, Le-
sakan, urtarrilaren 1 lan, 90 urte. 
Celestina Bertiz Albiasu, Le- 
sakan, urtarrilaren 15ean, 59 urte. 
Francisco Soria Ariztegi, Beran, 
abenduaren 27an, 61 urte.
Donato Urtxegi Iraola, Beran, ur- 
tarrilaren 5ean, 79 urte.
Miguel Azkarraga Ariztia, Urda- 
zubin, urtarrilaren lOean, 63 urte.

sJjA^KAITZ
I fontaneria 
I oalefacol6n o

Empresa cdaboradora de

Era guztietako instalazioak: 
Etxekoak, industrialak__

Santiago 55 • Tfnoa: 581171* E L IZ O N D O

NEURKETAK • PLANOAK

LLiU>erri£ak 
L la n ta -Z io c ik c , eta.1^.

Santiaao68.3.Esk.«g580143 • ELIZONDO

NISSAN NI5SAIM
L .

SALMENTA,MEKANIKA
etaARREGLOGUZTIAK

Zalaingo Pol Ind. - Tfnoa 631445 
B E R A
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-KirolaK
Berako IV. Mendi Bizikleta Bilkura

Urtanilaren 31an ospatuko da eta bi ibilbide izanen ditu

Goizeko 9,30etan ema- 
nen zaio hasiera ibilbide 
ezberdinetan parte hartuko 
duten txirrindulariei. ‘A’ 
ibilbideak 28 kilometro 
izanen ditu guzira eta iazko 
lasterketan, errate baterako, 
zirkuito hau aukeratu zuten 
parte hartzera animatu ziren 
gehienak. ‘B’ ibilbideari 
dagokionez, 12,4 kilome- 
trotako luzera izanen du.

Dena dela, joan den ur- 
teko ediifioak orainarteko

marka guziak gainditu egin 
zituen. Guzira 331 txirrin- 
dularik hartu zuten parte bi 
ibilbideen artean, horietatik 
gehienak, %65a gipuzkoa- 
rrak zirelarik.

Ikusi behar zenbatjende 
animatuko den aurtengo 
edizioan parte hartzera. 
Nolanahi norbait apunta- 
tzeko asmotan baldin bada- 
go, 500 pzta. balio du izene- 
mateak eta Gure Txokoako 
tfnoa. 630314a da.

Altura
400
350
300
250

1
1

200 Zamarrenek

150 borda ^

lOO
B̂era

50i— <

S a r r a i t ^

IBILBIDEAK
A . - 2 8 K m .  —

B . -  12,4  K m  I

Elizalde Landagaita Ardanbide

Etxeberrii 
borda

26 28 km

Gure Txokoa elkartea dugu IV. Mendi Bizikleta Bilkuraren antolatzailea

Zubieta - A ran ibar  
pilotari beratarrak  

garaile Irunen

Zubieta eta Aranibar 
Berako pilotari benjami- 
nak txapeldun suertatu zi- 
ren Irunenospatutako Joxe 
Lopetegi txapelketan, fi- 
nalean Baztango Jaurena 
eta Rementeriari 16 eta 7 
irabazi ondoren.

Bidasoaaldekohainbat 
pilotarik parte hartzen du- 
ten txapelketa honetan 
maila polita erakutsi du 
Berako bikote honek eta 
Zubietari pi lotari onenaren 
saria eman diote gainera.

Eskubaloian ere bikain
B a z ta n g o  e m a k u m e z k o a k  o n g i  a r i  d i r a  l ig a n

Argazkian ageri zaigun Baztango emakumezkoen eskubaloi taldea 
liga bikaina egiten ari da.

Hamabostaldiko
jokaldiak

Beti Gazte-Gure Txokoa 
parliduko kiroltasuna.
Bai bi ekipotako futbola- 
rien aldetik eta baita Le- 
sakako Kristo-Enean bil- 
du zen jendetzaren aldetik 
kiroltasun haundia izan 
zen, norberaren taldea ani- 
matuz, noski. Bikain.

Juantxo Sein Iganlziko 
mendi txirrindularia.
Istripu larria izan zuen 
Agiña inguruan, mendi 
bizikletan San Antonera 
zihoala., belauneko liga- 
mentoak puskatuz eta es- 
kumuturrean mina hartuz. 
Abudo senda dadila.
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E r r e p o r t a iA

700 lanpostutik goiti galdu dira hamar urteotan 
eskualdeko lau lantegi haundienetan

Aldi bateko lan kontratuak nabarmenki igo dira epe honetan

G a u rk o  la n  m im -  

d u a ren  e g itu ra k e ta  e ta  

a in tz in a  h e g ira  iza n  

d e za k e e n  e h o lij^ o a  
id e r tzeh o , h is to r ia n  

z e h a r  iza n  d u en  a l-  

d a k e ta , a z a le t ik  h er-  

tz e r ik  e z  h a d a  ere, 

a z a ltz e a  h e h a r  h eh a -  

r re zk o a  id u r itzen  za ig u .

A tz e r a  g e h ie g i  itzu li  

g a h e , g e r r a  ira g a n  e ta  

d e x e n te  u r te  g e r o a g o  

a r te , g u re  h e r r ie ta k o  

p o p u la z io a r e n  g e h ien -  

g o a k  n e k a za r itza n  

e g ite n  zu en  lan . (G e r r a  

o n d o k o  u r te  g o g o r  

h a ie ta n  h a s e r r i ta r r a  

iza te a  p r ih ile g io a  zen , 

h ir ie ta n  g o s e  izu g a rr ia  

h a itze g o e n ).
Lantegi erraldoien garaia hisloriara pasatu dela erran daiteke

Hirurogeigarren 
hamarkadaren 
hasieran, eskual- 
dean industrigin- 
tzak ikaragarriz- 

ko hazkundea izan zuen. 
Hori dela eta, ekonomiaren 
egituraketa aldatzen joan 
zen. lada ez zen nekazaritza 
eskulan gehien enplegatzen 
zuen sektorea, industrigin- 
tza baizik. Horrela, «fabrica 
ciudad» deituriko lantegi 
erraldoiak hedatzen joan zi- 
ren ( «Sarrio» eta Lesakako 
Laminategia). Langile au-

nitzen beharra zeukaten eta 
lortzeko zailtasunak zituz- 
tenez, beraien inguruan 
etxebizitzak langileei alo- 
katzeko, jangelak, koopera- 
tiba-dendak... eraiki zituz- 
ten langileak erakartzeko. 
Zegoen lan demanda homi- 
tu ezin zenez, emigrante au- 
nitz etorri zen gure eskual- 
dera euren luiraldea utzita.

Hogeitamarren bat urte 
iragan direnean, 90. hamar- 
kadan, bertze aldaketa baten 
aurrean aurkitzen gara. la 
aspalditxotik, industriak

ezin du dagoen lan deman- 
da homitu eta gainera aipatu 
ditugun lantegi erraldoi 
haiek gainbera hasiak dira. 
Leitzako Sarriok, adibidez, 
gtmiirik onenean enplega- 
tzen zituen langileen erdiak 
enplegatzen ditu eta Le- 
sakako Laminategiaere bide 
beretik doa. Serbitzu sek- 
torea deiturikoa hazten joan 
den arren, ez du nekazaritza 
eta industrian galtzen diren 
lanpostuak estaltzen. Lan- 
tegi erraldoien garaia (mila 
edo bi milakoena) historiara

pasatu dela erran daiteke.
Lantegien egoera
Gure eskualdean sei lan- 

giletik gora dituzten lante- 
giak 103 dira eta hauetatik 
ehun langile baino gehiago 
enplegatzen dituzten lante- 
gietara murrizten bagara, lau 
bakarrik geratuko zaizkigu. 
Lesakako Laminategia, 
«Sarriopapel», «Alco» eta 
«Funvera».

Lantegiok gure eskual- 
dean kokatuak egoteak ez 
du erran nahi bertan lanegi- 
tenduten langileguziakgure
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E rreportaiA

Langile kopuruaren eboluzioa (100 langiletik gorako lantegietan)

m ^m  Lanpostuak guzira 

Kontratu finkoak 

Aldibateko kontrat.

«AICO»k azken 
zortzi urtetan langile kopurua 

mantentzea lortu ez ezik, 
zertxobait haztea ere lortu du, 

nahiz eta aldibateko kontra- 
tuak ezagutu duen hazkun- 

deari esker izan.

'«Funvera»ren
kasua bitxia da, zeren 86. 

urtetik 89ra bitartean ia % 33a 
hazi bazen, azken lau urtetan 
bertze horrenbertze jeitsi da.

Lan erregulazio prozesu 
batetan sartuta dago gainera.

eskualdean bizi direnik. 
Aginte postuetan eta solda- 
tarik haundienak dituzten 
gehienak inguruko hirietan 
bizi baitira.

1200
«Sarriopapel»

1.069
1.003

600

400

200

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

‘̂ «Sarriopapel»ek lanpostu aunitz murriztu ditu, hiru 
langiletik bat galdu egin baitu azken hamabi urteotan. Egun, KIO 
taldearen afera dela eta, zalantza egoera batean murgilduta dago.

Lesakako Laminategian i982tik90rabitartean
391 lanpostu galdu dira, % 19a. Bertze datu nabarmena zera da: 
1982. urtean langile guziak lan kontratu finkoa bazuten ere, 
1990an 238 langilek aldibateko kontratua zutela, % 14a, hain 
zuzen ere.

o
c

CD
m3■D
O
C/)0)
oB
CD

Hau dela eta, bi ondorio 
bederen atera ditzakegu: 
Alde batetik, erabakiak 
hartzen dituzten pert.sonen 
bizitza pribatua lantokitik

urruti egiten dutela, presioa 
ekidinez eta anonimatoa 
gordez.

Bertzalde, herrietan es- 
trakto apaleko jendea bizi

dela, lantegietan agintea eta 
dirua kontrolatzen dutenak 
hirietaraaldegitendutelako.

PATXI LARRETXEA
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E l k a r r iz k e t A

Xabier Dutey-Harispe, «famosoen» medikuak 
Donezteben jarria du kontsulta gaur egun

Quiropmktikan espezialimturik dago

Donibane Garazitik 
zortzi kilometrotara 

dagoen Lacarren 
sortu zen Xabier, bere 

osaba eta Napoleon 
Ill.aren mariskala 

izan zenaren 
gazteluan. 

1964ean Estatu 
Batuetara joan zen 

ikasketak egitera, 
Iowa estatuan dagoen 
Palmer Unibertsitate- 

ra hain zuzen ere. 
I972an ikasketak 
bukatu ondoren, 
lanean hasi zen 

Frantziako Pau-n. 
Bere mediku lagun 
batek eskeini zion 

Arabiako Khashoggi 
haundikiaren mediku 
izatea. Horrela, bere 

familiaren medikua 
izan zen 7  urtez eta ia 

mundu guzian barrena 
ibilia da. 

Urte hauetan pertsona 
ospetsu gehiago aten- 
ditzea ere tokatu zaio, 
Jordaniako Hussein, 

Zaireko Mobutu, 
Elisabet Taylor, Lizza 

Minneli, Seveñano 
Ballesteros...

Xabier bi seme alaben 
aita dugu, bata 24 urtetakoa 
eta bertzea 15ekoa, eta an- 
tza denez, harat honatean 
ibili beharrak familia ara- 
zoak sortu dizkio. “Seme- 
alabek aita ondoan hehar 
dute eduki” dio Xabierrek. 
Hori dela eta, 1988an Mia-

rritzen kontsulta ireki eta 
bertara bizitzera etortzea 
erabaki zuen. Handik den- 
bora guttira zerataz kontu- 
ratu zen: Miarritzeko kon- 
tsultara joaten zen jendea- 
ren ia erdia naparra zela. 
Horien bitartez Donezteben 
kontsulta irekitzea erabaki

Xabier
Harispe,
eskuinaldean
dagoena da.
Ezkerrean
dagoena
Jaime de
Mora y
Aragon
ospetsua.

zuen. "Leku polita izateaz 
gain geografikoki ongi 
kokatua haitago”.

Mintzairetan, frantzesa 
eta ingelesa ongi mendera- 
tzen ditu eta nahiko ongi 
defenditzen da euskara, es- 
painola eta alemanieraz.

28 ttipi-ttapa 1 0 2 .zbk ./93-1-28



E lkarrizketA

Ezkerretik eskuinera Khashoggi, bere emaztea den Shaparri eta Xabier Dutey-Harispe

ttipi-ttapa.—Zf';/7c/ozwe
espeziaUtatea?
X. H A R IS P E .-Quiro- 
praktikan espezializatua 
naiz. Quiropraktika bizkar 
hezurreko arazoetaz ardu- 
ratzen da gehienbatean, eta 
baita juntura edo artikula- 
zioetaz. Gorputzaren nerbio

guziak bizkarreko hezurre- 
tatik ateratzen dira... biho- 
tzera, biriketara, hertzeeta- 
ra... gorputzaren atal 
guzietara azken finean. Ho- 
rrela bada, nerbioek bixita- 
sun aski ez badute, bizkar 
hezurra aztertzen dugu es- 
kuekin ukituz eta hezurren

bat oker badago bere lekuan, 
Jartzen dugu. Sendatzeko 
modu naturala da hau, eta 
pazienteen arabera landare 
naturalekin egindako pro- 
duktuak errezetatzen ditugu. 
\\\p \-\\B pB .—Kontsultara 
datorkizun jeñdeak zer iza- 
ten du normalean?

X. HARISPE.-Gehiene-
tan lunbagoa, ziatika, bizkar 
hezurreko mina eta antze- 
koak izaten ditu normalean. 
Halabaina, bigarren edo hi- 
rugarren kontsulta egin on- 
dotik Jendearen osasuna 
hobetuz Joaten da; Janariak 
hobeki digeritzen ditu, loa 
normaltzen zaio, buruko- 
mina desagertu, mareoak 
baita... Horrela, Jendeak 
bertze arazoak ere badituela 
ikusten daeta hauek ere omo 
edo bertebra manipulazioen 
bitartez aztertzen ditugu. Ez 
dira masajeak, manipulazio 
zehatz batzuk baizik, inon- 
go minarik gabe. Hortaz 
gainera Pilota Eskoletako 
haur pilo bat ere Joaten zaiz- 
kit kontsultara eskuetako 
problemak sendatzera. Ni 
neu pilotazale amorratua 
naiz. Estatu Batuetara Joan 
baino lehen Donibane Ga- 
raziko ‘Goizeko Izarra’ pi- 
lotalekuan Jokatzen nuen eta 
orain hemen nagoenez, prest 
nago hemengo pilota esko- 
lako gaztetxoei eskuetan, 
bizkar hezurrean edo ar- 
tikulazioetan dituzten ara- 
zoak debaldeko kontsultan 
atenditzera. Dena dela gus- 
tatuko litzaidake honetaz 
Pilota Eskolako arduradu- 
nekin solastea. 
ttipi-ttapa.-Ze egunetan 
lan egiten duzu hemen?
X. HARISPE.— Asteazken 
eta ohzegunero goizeko 
9etatik letaraetaarratsalde- 
tan 3etatik aintzinera. Nere- 
kin arituko den Bouchet 
medikuak atautxi Elizondo- 
koa zuen eta amatxi Do- 
nostiarra.

TXEMA ALDABE
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-MERKATUniKlA

E t x «  b i t z a  k

• Bidasoa edo Baztan 
aldean baserri baten bila 
gabiltza, alkilerrean edo 
erosteko. 450454 (Setatik 
3etara).

• Iruritan 142 m^tako 
pisua, kalefakzio, bi bainu 
eta ganbararekin salgai, far- 
maziaren gainean. ® 
451518.

• Baztanen etxe edo ba- 
serria erosiko nuke. 20 mi- 
lioi baditut.®' 451518.

• Elizondon pisua sal- 
gai, 5.600.000.® 451518.

• Narbarten pisua gara- 
je eta baratzarekin alokatzen 
dut.®  451518.

•Lesakan lOOm-kopisu 
amueblatua salgai. ® 
637034 - 226747.

L a n a

• Publizitate eta arte 
enpresa batek komertziala 
behar du Nafarroarako. In- 
teresatuak Curriculum Vi- 
tae eta argazkia bidali: Pu- 
bliart, Alarde 3, l.A,203(X) 
Irun.

• Neska bat eskeintzen 
da zaharrak edo haurrak 
zaintzeko Lesaka inguruan

edo Irunen. Esperientzia 
asko badut. ® 627623.

• Haurtzantza edo 
Puerikultura tituluaeta EG A 
duen neska batek Beran edo 
Lesakan haurrak zaintzen 
edo arratsaldetan Lesakan 
edo Igantzin 5-10 laguneko 
talde bati euskara klaseak 
ematen lan eginen luke. ® 
637911. Edume Goia.

S a l e r o s k e t a k

• Sukalde mixtoa salgai, 
egoera eta modu onean. ® 
5I03I8.

• Hogeitabost ardi sal- 
gai.® 514229.

• Suzuki Vitara JLX 
osoa salgai prezio interes- 
gairian. ® 637890.

• T rak to rea  42 zal- 
dikoa, kasik berria eta gutti 
ibilia salgai prezio onean. ® 
453430 (ilunabarrean).

• Kawasaki KX 125 
cross motoa salgai, gutti ibi- 
lia., 235.000 pztatan. (Pika- 
bea).® 450163.

• Tapiz edo alfonbra, 
saloirako egokia, salgai.® 
581023.

• Bederatzi berogailu 
edo erradiadore salgai. Pro- 
pano eta su-egurrerako ba-

lio dute. ® 581212.
• Virago 535 motorra 

salgai. ® (943) 612886 
(gaueko lOetatik lletara).

• R-5 GTL kotxea NA-
M salgai, 70.000 pztatan. 
Leitza. ® 510320._______
f  ■ b b h ™

• Lesakan toki onean 
denda traspasatzen da. Dei- 
tu 637401 ®ra.

• Etxalarren Azkua al- 
dean ahari bat agertu da, lau 
marka eta Joarea dituena. 
Jabeak dei dezala ® 
635159ra (Joseangel Goie- 
netxe).

• Elizondon tailerra 
izandako bajera alokatzen 
da. Tailerra, aroztegia edo 
mueble almazena egiteko 
prestatua. Informazioa Do- 
neztebeko Ezkalo.

• Akordeoi eta baju 
elektr ikoko klaseak ematen 
ditut. Akordeoilari tituludu- 
na naiz. ® 510192.

• Ingeles klaseak ematen 
dira. Merkeak, esperientzi- 
duna. ®  637095 (Mikel).

• Lesakan garaje bat al- 
kilatzen da Antoiu 39an. ® 
585059.

• Emakumezkoen erlo- 
Jua aurkitu da Lesakan. ® 
637229.

YKEnaSEEED
• Urrozko Antonia Ar- 

zuagari zorionak bere iloba, 
alaba eta suhiaren partetik.

• Zorionak ttipi-ttapa 
100. alea zara dagoeneko 
eta. Horrelajarraitu dezazu- 
la luzaroan. Josune.

• Leitzeko Iñaki Aldun- 
tzineri: kontuz, azkarregi 
hazten ari zara eta. Zuk ba- 
dakizu zeinen partez.

• Ipar Euskal Herriko 
adiskideoi; Eguberrijaietan 
zuengandik urrun egotera 
behartu naute, bainan halere 
nere pentsamenduetan oso 
hurbil edukiko zaituztet. 
Izan ongi eta urte berri on. 
Errota.

• Ezkurrako gazteen- 
tzat. Camavalak oso ongi 
pasatzea eskeintzen dizue- 
gu bihotz bihotzetik. DT, 
EB.

• Arizkungo Romiri: 
zorionak eskolan ongi Joa- 
teagatik. Ea nongo bestetan 
elkar ikusten garen. Sorgin 
baten partez.

• Legasako Unai E-ri: 
zorionak zure 16. urtebete- 
tzean eta muxuak. Zure 
neska.

ORRIALDE HONETAKO IRAGARKIAK DEBALDEKOAK 
DIRA. TESTUA IDATZI ETA IGORRl GURE BULEGOETARA 
EDO TELEFONOZ DEfTU.

Testua:------------------------------------------------- ---

-----------------------------------------------------------------------------------
ttipi-ttapa ZEURE e t x e a n  d e b a l d e  

HARTU NAHI BADUZU, EMAN ZURE IZENA!!

L
ttipi-ttapa
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n

IZEN-DEITURAK 

HELBIDEA 

HERRIA........................................ Tftioa:.

J  L
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D enborapasA

Ahari
Itolpea
Itxura 

ederrekoak

n j

Ordotsak

Da,
niri

Arabeen
azoka

Uarojaren
etxea

Koldarra

Argigabe
Ipurtzuloa

Nor plurala Modua

Joaki
naiz Errekak

Edo Kontso-
nantea

Rbntgen Suge tzar

Haurdun

Erronkari- 
ko ibaia

Pare bat

Famatu

Basa
animalia

Bokala

Inter-
jekzioa

Behizain

Andere
zaharra

Kantoi

Gipuzke- 
raz. zen

Kontso-
nantea

Ero Lakarra

Azkena
birritan500

Goi
aldekoa

Karrika

Lehor Bokala

Atzizkia ^

"BarazET
mota

(Errep.)
Distira

Rutenioa

Auzo, 
hitz eikar. 

Euskal 
fonema

Zero

Mila
Kontso-
nantea

Itsasoko
likidoa

Kargak

ttipi-ttapa eremuan. Lanbide Heziketa eta BBB nahiz UBIrako ikastetxeak dituzten herriak

102. z b k ./93-1-28 rrip/-«apa 31



ttipi-ttaparm 92  urtekaria

ttBTE OSOA LIBUBO BATEAN BHDOA

Urteko berririk garrantzitsuenak herriz heni 
Elkarrizketak eta erilziak 
Erreportaiak 
Mahai-inguruak
Eskualdeko kirolei errepaso zabala 
Telefono Agenda bete betea

tttpi-ttapaxm 92 urtekaria

Herri guzietan salgai egonen da

ZURE BAINURAKO BEHAR DUZUN GUZTIA:
/M O B L E A K  /A Z U L E J O A K
/G R IF E R IA K  /S A N IT A R IO A K  ^  . - r
X M A N P A R A K  X O S A G A R R IA K

ALMACENES
E T X A N ilsA .
Lesakako Iturriaanaiak

URTARRILANERE
E S K E IN TZA B E R E ZIA K

\

W

7 /Armairu lakatua^
7  lababoa + grifoa + ispilua 
G uztia, 28 .500  pztai 

BEZ bame

a, 3
Tfnoa eta faxa: (943) 611767

IRUN
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