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E. IRAOLA |
Zer da OxiMUN?
Oxfordeko Unibertsita-
tekoNazioBatuenelkar-
teakantolatzendueneki-
mena da. Bertan, Nazio
Batuen parte diren 193
herrialdeetakobatende-
legazio-lanak egiten di-
raedo,esperientziahan-
dia dutenpertsonak ko-
miterenbatekoburuizan
daitezke. Nazio Batue-
tako protokoloak guztiz
jarraitu behar dira eta
egokitu zaizun herrial-
dearen interes errealak
defendatu hasierako
eztabaidetatik azken
ebazpena bozkatu arte.
Zein balio dute gero
ebazpen horiek?
Oxfordeko Unibertsita-
teakNazioBatuetarabi-
daltzen dituzte, beneta-
koordezkariek irakurdi-
tzaten. Esperientzia ho-
nekpartehartzaileontzat
du balio gehien, Nazio
Batuetan zeharka bada
erepartehartzekoauke-
ra eskaintzen digulako.
Gainera, Nazio Batuen
funtzionamendu kon-
plexuari buruz eta ego-
kitutako gaiei buruz in-
formazio asko ikasteko
aukera ematen du.
Zerespero zenueneta
zerekineginduzutopo?
Mundu osoko jendea
egonen zela banekien,
baina ez nuen espero
EstatuBatuak,Txinaeta
Singapur bezalako he-
rrialde urrunetatik hain-
bertze jendeetorrikoze-
nik.Egiaerran,mailaoso
altukojendeatopatudut,

herrialde askotan esko-
lanbigarrenhezkuntzan
daudenean prestatzen
dituzte mundu mailako
halakoekitaldietarakoeta
noski, hori segituan na-
bari zaie. Politikari one-
nenmodura, izugarrion-
gi hitz egitendute, nahiz
eta askotan gaiari buruz
asko ez jakin.
Zer ikasi duzu?
Gauza asko ikasi ditut
egungutxitan,bainaba-
tezeremundukoherrial-
de desberdinen pisua
egiaztatu dut. Irani bu-
ruzko informazio asko
eskuratu dut, batez ere
natura-baliabide eta
ideologiarengarrantzia-
ri buruzkoak. Jendeoso
prestatuazegoennireko-
mitebarruanetahaieies-
ker, halako lehen espe-

rientziahonetaneztabai-
den eta erabaki-hartze-
en protokoloa ia-ia oso-
rik ikasi ahal izan dut.
Zeindalanegitekomo-
dua?
Komite bakoitzean he-
rrialde desberdinetako
delegazioak zeuden eta
bakoitzak, bere herrial-
dekogobernuareninfor-
mazioa baliatuz bere in-
teresakdefendatubehar
zituen. Nire komitean
(UNESCO) 25 delegatu
etahirubatzar-buru izan
gara eta egia esan, on-
domoldatugara.Goizez
lau orduko saioa egiten
genuen eta arratsaldez
bertze lau. Egia erran,
nahikogogorra dahain-
besteorduzgaiberdinen
inguruan eztabaidatzen
egotea, herrialdeen ar-

tean tentsioak eta aur-
kako interesak sartzen
direlako tartean.Gaual-
deragala,zeremoniaeta
afariak izan ditugu egu-
nero, estresa pixka bat
konpentsatzeko.
Prestaketa lan handia
eskatu dizu?
Hilabete askotako lana
egin behar izan dut.
UNESCObatzordeakbi
gai zituen eztabaidatze-
ko: ur-segurtasuna eta
urbaliabideenkudeake-
ta eta adierazpen aska-
tasunaren babesa han-
ditzea kazetari eta ko-
munikabide aniztasuna
babestuz. Gainera, Iran
ez da herrialde bereziki
gardena eta informazio
argia lortu eta eztabai-
datu behar nituen gaiei
buruzkogobernueraba-
kienberri izateko,nire la-
gun iraniarbat zen infor-
mazioiturribakarra.Gai-
nera, protokoloak ere
kontuan izanbehardira.
Hasiera batetik 30 bat
orrialdeko liburuxka bat
eman ziguten protoko-
lo-jarraibide guztiak
azaltzen zituena. Hauek
garrantzi handikoak di-
ra, protokolotik kanpo-
ko errandako eta egin-
dako guztia baliogabe-
kotzathartzenbaita. Ho-
rrelako gauzak ezin dira
liburuetatik ikasi, prakti-
katu beharra dago.
Errepikatuko zenuke?
Askodaukatikastekoeta
lehenesperientziabeza-
la ezin hobea izan de-
nez,heldudenurteanere
eginen dut saiakera.

Oxforden egin berri den OxiMUN ekimenean
parte hartu du Izaro Iriarte beratarrak.
Nazioarteko harremanak eta zuzenbidea
ikasten ari da eta teoriatik praktikara joz,

Nazio Batuen lan egiteko modua bertatik
bertara ezagutzeko aukera izan du. Mundu
guztiko unibertsitate ikasle eta profesionale-
kin batera aritu da lanean eta UNESCOren

baitan, Irango Islamiar Errepublikako
ordezkari lanak egitea egokitu zaio, herrialde
horren interes errealak defendatzea.
Esperientzia aberasgarria izan dela dio.

Izaro IRIARTE BAZTERRIKA | OxiMUNen parte hartu duen ikasle beratarra

«Munduko herrialde desberdinen
pisua egiaztatzeko balio izan dit»

PARISKO ERASOAK
«Halako gauzak
gertatzen direnean,
Nazio Batuek izaten
duten jokaerarekiko
nahiko kritikoa naiz.
Terrorismoarekin
bukatzeko diploma-
zia eta estrategia ona
behar da, indar soila
baino gehiago.
Nahiko argi geratu
izan da denok indarra
erabiltzeko gai gare-
la, baina biolentziari
ezin zaio biolentzia
gehiagorekin eran-
tzun. Badirudi ba-
tzuei bi Mundu Gerra
ondoren oraindik ere
etzaiela argi geratu».

ARGAZKIA: UTZITAKO ARGAZKIA

Azaroaren 12tik 16ra Oxfordeko Unibertsitateak antolatutako ekimenean parte hartu du.
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Eneritz IRAOLA |
Tximiniak martxan

jartzearekin batera, su-
hiltzaile parkeetan la-
rrialdi deiak ugaritzen
dira.Estatistikekereha-
la diote; negu partean
gertatzen dira eta urte-
an Estatuan izaten di-
ren suteen erdiak. Oro-
noz-Mugairin suhiltzai-
le lanetan ari den Iñigo
Orejarekin bildu da
TTIPI-TTAPA gaiaz so-
lastekoetahainbatahol-
ku emateaz gain, azpi-
marratunahi izandu«oi-
narrizkoena tximinia
garbi edukitzea» dela.

URTEAN BEHIN
GUTXIENEZ GARBITU
Tximinia zenbatero

garbitubeharko litzate-
keengaldetuta,urrezko
araurik ez dagoela dio
Orejak«erabilerarenara-
bera aldatzen da hori.
Norberak ikusibehardu
zein den bere tximinia-
renegoera,ezbaitagau-
za bera egun osoan

piztuta egoten den txi-
minia bat edo iluntze-
tan eta noizbehinka
pizten den bat. Dena
den, urtean behin be-
hintzatgarbitzeakome-
ni da eta tximinia zaha-
rra bada urtean bitan.
Egokiena,garbiketane-
gu amaieran edo udaz-
ken hasieran egitea da
horrelahurrengohotzak
hasten direnerako guz-
tia prest izateko. 20mi-
nutuko kontua da, bai-
na jendeak normalean
ez du hori egiten. Le-
hendabizikoaldizpiztu,
eta arazoak sortzen

zaizkie,etaorduanhas-
tendirakezkatzen».Gai-
nera «ez da ahaztu be-
har garbiketa egoki ba-
tekin segurtasuna ira-
bazi etakontsumoaeta
kutsaduraeremurrizten
dela».

SUTEEN ARRAZOIAK
Tximiniaksuhartzen

duela entzundakoan,
eraikin zaharbatdabu-
rura etortzen zaigun le-

henbizikoa.Errealitatea
bestea da ordea, «txi-
minia berriak izaten di-
ra gehiagotan su har-
tzen dutenak, askotan,
instalazioa bera ez de-
lakoegokia izaten»azal-
du du Orejak.
Sute hauek ekidite-

ko, tximiniaren irteera
berahartubehardakon-
tuan. Irteera horrek zu-
zena izan edo 45 gra-
duko inklinazioa eduki

beharko luke.Suhiltzai-
leakbeharbainogehia-
gotan ikusi dituzte go-
mendagarriak ez diren
bihurdurak edota lotu-
rak «hodia okertu, des-
bideratu... egiten dute
eta gero zikinkeria ber-
tan pilatu liteke». Bes-
te batzuetan berriz, ho-
di inoxidable horren in-
guruan dagoenari ez
zaioerreparatzen«egu-
rrezko soliberen bati

GIZARTEA� SUTE ARRISKUAK EKIDIN

Sutondo
goxoan
arriskurik
gabe
Urtean behin tximiniak garbitu eta
erabilera arau batzuk betetzea
aholkatzen dute suhiltzaileek

UTZITAKO ARGAZKIA

Urtean behin, tximinia barrendik ongi garbitzea aholkatzen da.

Hotza iritsi orduko, suaren ondoan hartzen du
aunitzek babesa. Sua piztu, itzali eta tximini
zuloak darama kea. Baina kontuan hartzen da
oinarrizkoena? Badakigu zein den tximiniaren
egoera? Kedarrez betetako hodiak, gaizki erai-
kitakoak tximiniak...izaten dira udazken-negu
parteko suteen eragileak. Gehienak, arduraz
jokatuta, ekidin litezkeen suteak.

� AHOLKUAK

DATUA

20-30
IRTEERA

egin zituzten iaz
Oronoz-Mugairiko

suhiltzaileek tximinietako
suteengatik

• Sua maiz pizten bada, urtero garbitu beharko litzateke tiroa, hodietan
itsatsia gelditzen den kreosota kenduz. Kreosota honek hartzen baitu su,
hodietan sugarrak sortuz.

• Egur lehorrak erretzea gomendatzen da, egur hezeek baino kreosota
gutxiago sortu eta bero gehiago ematen dutelako.

• Tximinia dagoen gelaren aireztapen egokia. Oxigeno sarbidea ahalbi-
detu eta karbono monoxidoa joan dadin.

• Su har dezaketen material edo altzariek sutik urrun egon behar dute,
gutxienezmetro bateko distantziara jarri.

• Tximinia aurrean ez jarri arropa lehortzen, su har dezake eta.

• Su eta ke detektagailuak jarri eta su-itzalgailua eskura eduki.

• Lotara joandakoan itzali edo apaldu sua.
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itsatsita jartzen da ho-
dia, aislante nahikorik
ez da jartzen... eta ho-
rrek luzera arrisku han-
diak dakartza, hodi
horrek tenperatura oso
altuak jasan behar ditu
eta zerbait berari itsa-
tsita badago su har de-
zake».
Tximiniazaharrenka-

suan, garbiketa falta
izan ohi da arrazoi na-
gusiena.Tximinietako
kebidearen hormei pi-
latutageratzendakreo-
sota, erretxina, eta ho-
rrek suteak sortzeko a-
rriskuak areagotu egi-
tenditu,material horrek
suhardezakeelako.Ur-
te batetik bestera kreo-
sotakristalduegitenda,
etaposibledaberriz, le-
hendabizikoaldizpizten
denean, eztanda egin,
eta sute bat piztea.

GARBIKETARAKO
PRODUKTUAK
Azken aldian tximi-

niakgarbitzekoproduk-
tukimikoakaskozabal-
du dira. Pastilla batzuk
izaten dira, egurrarekin
batera tximinia zulora
botatzen direnak. Ho-
riekerretzendituzteba-
rruko zikin guztiak «txi-
minia barruko tenpera-
turapilabat igotzendu-
te produktu kimiko ho-
rieketamaizeginezge-
ro funtziona dezakete.
Denaden, urteanbehin
egin beharreko garbi-
ketaezdutebaztertzen.

Mantentzeko balio du-
te baina tximinia barru-
tik eta osorik garbitzea
dagakoa,norberakedo
lan horiek egiten dituz-
ten enpresei eskatuta».

ERRETZEN DEN
EGUR MOTA
Garbitzeazgain,era-

biltzen den egur mota
etanolakoadenereoso
garrantzitsua da. Egur
lehorra bota behar da
beti sutara; moztu eta
handik urtebetera ego-
ten da ongien. Adituek
dioteeukaliptusaetapi-
nua direla bota litezke-
en egurrik txarrenak,
«jendeaskokerabiltzen
du pinua, gainerakoak
baino merkeagoa bai-
ta, baina aztarna uzten
dute gerora. Bero gu-
txiago ematen du eta
tximinia gehiago zikin-
tzen du». Haritza, pa-
goa eta artea dira gehi-
en gomendatzen dire-
nak.

Tximiniak su hartzen duenean,
zein izaten da arrazoia?
Egoera desberdinekin egiten dugu
topo sutearenberri emanezdeia ja-
sotzen dugunean. Batzuetan tximi-
niaren beheko aldean dagoen hau-
tsak sua hartu duelako izaten da.
Orduan arriskua ez da horren han-
dia. Teilatuak hartzen duenean, or-
dea, egoera zailtzen da. Inguruko
egituraren batek, teilatuko solibe-
ren batek adibidez, su hartu duela-
ko izan liteke.Kezkagarriada,azken
aldian arrazoi nagusia, tximinia be-
ra izaten dela, gaizki eraikia dagoe-
lako.
Egituran dago, beraz, arazoa?
Bai, hala da, lehengo tximini zaha-
rrak normalean lauki bat izaten zi-
ren, bloke bat, barrendik hutsa eta
kea arazo gabe joaten zen horrela
kanpora.Tximiniaberriek,hodi inoxi-
dable bat eramaten dute barruko
aldean. Berez, seguruagoak behar
lukete baina konturatu gara gaizki
eraikitzen direla askotan. Lehenbi-
ziko teilatua egin eta gero hasten
dira tximinia jartzen, ongi datorkien
tokian jarri eta ea aguantatzen du-
en, segurtasunneurri askobetega-
be. Beste batzuetan aislante nahi-
koa ez dute jartzen edo hodi inoxi-
dable hori teilatuko soluberen bati
itsatsita jartzen dutelako... tximinia
zaharrak baino arriskutsuagoak di-
ra askotan. Hodi horrek tenperatu
oso altuak jasan behar izaten ditu
etadenborarenpoderioz,hodiakal-
dameneko egurra berotu eta su har
dezake.

Zerk areagotzen du arriskua?
Erretzen diren gauzek. Pago, lizar,
haritz, gaztain... lehor eta ona ba-
duzu ez dago arazorik. Pinua eta
altzari zaharrak botatzen badituzu
sutaraordea, lakaetabarnizak,erre-
txina duen zerbait sartzen baduzu,
hori beti pegatu egiten da parete-
tara. Kea badoa gora baina pixka
bat hozten denean sekatu eta pe-
gatuta geratzen da, pareta edo tu-
bo inoxidablean. Egur zikin, solibe
zaharrak,mahaiak, tetrabrikkaxak...
Nere amonakdena sutara botatzen
zuen eta askok oraindik halaxe se-
gitzen dute, baina hori ez da zuze-
na. Plastikoa duten gauzak ere
arrisku handia dute, sobreak adibi-
dez. Plastiko, barniz, pintura, laka-
tuak... beti uzten du zakarra. Egur
lehorra eta garbia behar du tximini-
ak hezetasuna ere ez baita ona.
Nola jakin liteke tximinia zikina
dagoela?
Tximinia berrietan soinua aditzen
da, zakarrak erortzen denean de-
zenteko soinua ateratzen du.Baina
orokorrean suak ongi tiratzen due-
la ikusi behar da, barrura ez duela
egiten, kea ongi ateratzen dela...
Eta behin su hartutakoan?
Tximiniak su hartu eta kea etxe ba-
rrura sartzen ari bada, 112ra deitu
behar da ahalik eta azkarren eta txi-
minia dagoen gela aislatu. Ateak
itxi eta etxetik aterabeharda lehen-
bailehen. Suak beti ematen du bel-
durra baina ura duzu ondoan eta
ahalik eta lasaien hartu behar da
egoera.

«Tximinia zaharrek baino arrisku
gehiago dute aunitzetan berriek,
gaizki eraikiak daudelako»

� IÑIGO OREJA, ORONOZ-MUGAIRIN SUHILTZAILEA

HERRIGINTZAREN IKUR
«Garrantzia handia
du sutara botatzen
dugunak. Kea
gorantz doa baina
zikina tximiniaren
hormara pegatuta
geratzen da. Egur
lehorra eta garbia
behar du tximiniak,
hezetasuna ere ez
baita ona».

Iñigo OREJA



Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2005-XI-01 / TTIPI-TTAPA 411 zk.

Mindegiaren azken txapela, 56 urterekin
XX. mendeko azken bi hamarkadetan aizkorako izar handienetako bat izan on-
dotik, XXI. mendean ere Nafarroako txapel bat lortu zuen Miel Mindegiak,
2005eko Doneztebeko ferietan jokatutako finalean. Egia da Larretxea eta Na-
zabal falta zirela, baina horien hutsunea ederki aprobetxatu zuen, Barberena,
Lopez, Senosiain eta Vicente gibelean uzteko. Hiru egun beranduago Tolosan
Aizkolari Azkarrenaren Lehiaketa ere egin zen eta han ere txapela jantzi zuen
Mindegiak. Euskal Herri osoko 30 aizkolari baino gehiago aritu ziren eta berriz
ere zaharrena, Mindegia izan zen jaun eta jabe.

Apez ezagun batek, Greziako pentsalari han-
diek edo txinatar esaera zaharrek bezala,
buruan gelditu zitzaigun esaldia bota zuen:

Jendeaksupermerkatuko fedeadauka;Supermer-
katuan bezala, pasilloetan interesatzen zaiguna
hartzen goaz, eta gainerakoa bertan gelditzen da.
Egunkarietan bi artikulu irakurrita datorkit hau bu-
rura. Batek zioen Espainiako 20.000 bat familiek
beraien etxeko egongelan kapera edo santutegia
jarri dutela, IBI zerga ez ordaintzeko, kultu edo
gurtzarako lekuek ez baitute zerga hori ordaindu
beharrik. Bigarrena Florentzian gertatu da, Italian,
baina hemen ere gerta daiteke. Ikastetxe batek
museobateko erakusketara egin behar zuen txan-
goa bertan behera utzi du, kristauak ez diren fa-
milien sentsibilitatea ez mintzeko. Nonbait, Kristo
gurutziltzatua ageri den Marc Chagall-en La Cru-
cifixionmargolana zegoen erakusketan. Egunero-
koan gertatzen diren kontu sinestezinetako bat.
HauetakobatRiodeJaneirora joanetahangoKris-
toaren eskultura erraldoia ikusiko balu bizi guzti-
rako traumatizatua geldituko litzateke. Zer gerta-
tzen zaigu? Zein mundutan bizi nahi dugu?

Supermerkatuko fedea

Nire txanda
Ruben GARATE

Martin GOIKOETXEA
Argazkilariaren erretiroa

Azaroaren 30ean har-
tukoduerretiroaBerako
argazkilariak. 1974an
jarri zuen laborategia
etxean eta bi urte be-
randuago orain utziko
duen lokala hartu zuen
errentan.

Miren OTERMIN
Munduko txapeldun karaten

23 urteko leitzarra da
Mundukokaratemoder-
noko irabazlea. Beni-
dormen jokatuzen lehi-
aketa azaroaren 7-8an
eta italiar baten aurka
K.Obatekin irabazizuen
finala.

Tiburtzio ARRAZTOA
Kirol merezimendua

NafarroakoGobernuak
ematen duen Kirol Me-
rezimenduarenZilarrez-
ko Dominetako bat ja-
sokodu,AmaiaAzpiroz
leitzarrak eta Berako
Luis Irazokik bezalaxe.
Ongi mereziak denak!

Gerratik ihesi, Turkiako hondartza baten itota
agertu zen Aylan mutikoaren argazkiak Eu-
ropan 48-72 ordurako zimikoa eragin zigula

erran du kazetari batek. Baina Sirian, Iraken… ha-
lakoak egunean 40 aldiz bertatik bertara ikusiz, as-
paldian gainditua omen dute oinazearenmuga hori.
Parisko sarraskiari erantzuna, bonbardaketa gehia-
go… Beti oinazearen muga bilatu behar al dugu?

Non da oinazearen muga?

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Kolaborazioak

Azken urteotan nekazaritza bera aunitz aldatu da, ba-
tez ere lana egiteko moduarengatik eta nekazari ko-
puruarengatik,errandaitekegureeskualdeanbazterre-

ko sektore bat izatera pasatzen ari dela. Urtetik urtera ne-
kazari guttiago bizi da bere eguneroko lanetik eta gainera
ikusten da sektore zaharkitua dela, ilusio faltarekin, eta ia
ez dela belaunaldi aldaketarik ere ematen ari. Sozialki ere
erran daiteke ez dela aktibitate bat “prestijioduna”, gazte
gutti baitira lehenbiziko sektorean lan egin nahi dutenak.
Orokorrean inguruko nekazal etxeak poliki-poliki intentsifi-
katzen edo animali kopurua handitzen joan dira (eskualde-
ak ingurumenarekinduen loturaaldebaterautzirik),makina-
ria eta estrukturetan inbertsioak eginez, eta gainera hazi eta
pozoinendependentziarenzirrikansartugara,behinetabe-
rriz garapena hori dela erran baitigute. Europan sartu gine-
netik gehien errepikatu diguten hitza hauxe izan da: konpe-
titibitatea. Honek dakartzan ondorioak jasaten joan gara,
ekoizpenak neurriz handitu eta horrekin batera gizarteari,
bertako kulturari eta ingurumenari kalte handia egin diogu.
Teknikari,asesore,saltzaileetanolaezgureerabakiekegungo
egoerara ekarri gaituzte. Hainbertze jakintza mota bidean
utzi ditugu, honekin batera lanpostuak, paisaia sinplifika-
tua, kultura, haziak, arrazak eta belaunaldi gazteen ilusioa.
Uste dugu, nekazal munduan bertze bide batzuk posible
direla, horretarako heziketa garrantzitsua da. Argi baitago
gurea bezalako eskualdetan, ez dela bideragarria hainber-
tzetanaipatudiguten leihakortasunmotahori.Bideezberdi-
nak aztertu beharko lirateke, ekoizpenen dibertsifikazioa,
kalitatea kantitatearen aitzinean jarri behar dugu, nolabait
produktu ezberdinduak ekoiztu behar ditugu. Gure paisaia,
ingurumena, kultura, herriak, nekazaritza bera berreskura-
tu eta indartu behar ditugu, heziketatik abiatuta.
Lurralde garapenerako nekazaritzak tokia behar duela us-
te dugu, beraz nekazaritza ekologikoa izan daiteke aterabi-
de finko bat, horretarako heziketa oinarrizkoa izanik. Euro-
pako bertze herrialdetan nekazaritza ekologikoak badu to-
ki garrantzitsu bat eta hemen polikiago garatzen ari bada
ere, goitik doan sektorea da. Zenbait produktuetan eskae-
ra eskaintzaren gainetik dago, beraz pasatzen den trenera
upen behar dugu, berandu izan baino lehen. Ezin baitugu
atzenduazpiegiturakbaditugula(kooperatiba,hiltegia,albai-
tariak, sindikatuak etab...).
Ekoizpen eredu honek, pertsonak, herriak, kultura, inguru-
mena errespetatzen duenak, gainera bertze sektoreekin lo-
turazuzenadu.Hauda, landa turismoaerakargarriagoa iza-
nen da, jaki osasuntsuagoak lortzeko aukera gehiago iza-
nen dugu, herriak bizitzeko erakargarriagoak izanen dira,
lanpostu duinak sortukodira... Hortaz bada nekazari gazte-
ak hezi behar ditugu, ahalik eta lotura eta errespetu han-
diena izanik, ingurumenarekin, ekoizpenarekin, salmentan
eta nola ez pertsonengan. Beraz, agroekologiako lanbide
heziketa beharrezkoa ikusten dugu gure eskualdean, ber-
tze nekazaritza bat posible eta beharrezkoa dela erakutsiz.
Hortaz, agroekologiako lanbide heziketa eskualduna behar
dugu!!!!

Nekazaritzako lanbide heziketa
eskualdean
Aitor AZKARATE, Jesus Angel GARCIA eta Mikel SOBRINO
(Hazitik hozie, Baztango tokiko garapenerako elkartea)

Ikastolara doazen gaurko umeek ezer gutxi jakingo dutenoiz eta nola izan ziren ikastolen hasierak. Debeku oso lu-
zeetagogorbatetikgentozen.Noiztik?Gehienekustedu-

tenabainodenbora luzeagotik.Besteakbeste, hor agertzen
dira Jackes Belakoa (1586-1667) bere euskal gramatikaz,
(burrukenondoriozgaldua)etaAthanaseBelapeyreapezak.
Honek1696eneuskarazkoeskolak irekitzekoaginduaeman
zuen eta indarrez debekatu zioten. Geroxeago, XVIII. men-
dean, Borboi frantses dinastiako erregeek, agintzen hasi zi-
renean,politikazentralista indartuzuten.Beraiengogoagar-
bi agertzen da esaera honetan: "Fueroak kentzea ez da na-
hiko; hizkuntza ere kendu behar diegu". Denbora luze ho-
rretan euskara debekatua eta zigortua izan zen. Hainbeste
urtetan bizirik irautea harrigarria zen. Geure bizitza labu-
rrean ikusten ari ginen nola desagertzen ari zen lurraldez lu-
rralde, gero eta eremu mugatuagoetara. Gure aurrekoek
gauza bera gertatzen ari zela ikusi zuten. Eta haien aurre-
koek ere bai. (…)
Eskerrak ikastolen sorreran denok norabide berdinean egin
genuen arraun. Baztertua ez, hilzorian zegoen euskara, eta
geure eskuetan hartu izan ez bagenu, denbora gutxi barru
hilik izango zen, zeraman martxa ikusita. Eta hil edo biziko
erabakia hartu zen: Ikastolak sortzea. Ez zen erabaki samu-
rra izan.Diktadurabatenmenpeangeunden.Nondiketano-
la hasi? Kolore guztiko abertzaleek hartu zuten parte; batez
ere haurren gurasoek, irakasleek eta laguntzaileek. Lanera-
ko gogoa soberan zegoen, baina nola gainditu kontrako le-
gedia?Elizakorduan, gaur baino influentzia handiagoa zeu-
kan, eta bere eskolak sortzeko eskubidea zeukanez, bere
izenean sortu ziren ikastola asko. Horrela legea betez,traba
garrantzitsuena gaindituta zegoen. Baina beste asko zeu-
den bidean. Lokalak behar ziren eta horrek diru asko eska-
tzen zuen. Beste aldetik, gaiak euskaraz ikasteko liburuak,
eta euskaldun irakasle prestatuak behar ziren. Baina apur-
ka apurka, urtez urte, aurrera egin zen. Herri oso bat mar-
txan jartzen denean, ezina dirudiena posible gertatzen da.
Lehenengo ikastolak 1950-1960 urtetan agertu ziren. Eta
hurrengo hamarkadetan, herri gehienetan, sendotzen joan
ziren, gaurko egoera osasuntsua lortu arte. Zoritxarrez, Na-
farroan eta, batez ere iparraldean, egoera ez da ona. Une
honetan, Nafarroako Gobernu berriaren politika-aldaketaz
bideasamurragoaegingodelaezdazalantzan jartzen.Uler-
tezinabaitzenNafarroangertatzenarizena:Gobernuaketxe-
ko hizkuntza gorrotatzea. Egoera berriarekin normaltasuna
nagusituko da, eta euskararen presentzia lurralde guztira
zabalduko da. Iparraldeko egoera okerragoa da. erabakiak
hartzea ez dago bertako agintarien esku. PariskoGobernu-
ak, aspaldiko legeakaplikatuz, ezduonartzenofizialki, fran-
tsesa ez den beste hizkuntzarik. 1789ko Iraultza famatua-
ren ondoren, Askatasuna, Berdintasuna eta Anaitasunaren
izenean,euskaleskolahasiberriaketaargitalpenguztiakde-
bekatuak izan ziren; eta milaka euskaldun gogor zigortuz,
Landetara atzerriratu zituzten. Une honetan ere, egoera na-
hiko beltza da, baina garai batean, hegoaldean ere, egoera
berdina ezagutu genuen eta hemen posible izan dena ipa-
rraldean ere hala izatea espero dugu.

Ikastolen sorrera

Esteban IRUSTA MALLEA
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IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze
aldera, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutu-
nak bidaltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko. Gutunarekin
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dira gutunak.
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Badago beste modu
bat
Iñigo LARREA (ZUBIETA)

Doneztebeko Euskadiko
Kutxaren kontra borroka egin
behar izan dut bakarrik, ber-
tako zuzendariak Eroski Koo-
peratibak jalgitakoekarpensu-
bordinatuak aholkatu eta
komertzializatu ondotik.
Ezin izan nituen nire au-

rrezkiak berreskuratu, betira-
ko zirela enteratuondotik.Ha-
lere, kustodia gastuak kobra-
tu zizkidaten eta kobratu be-
harreko interesak 2,5 Euribo-
rrekoak ziren (2007an).
Epaitegietara jo behar izan

nuennirediruaberreskuratze-
ko. 2015eko apirilaren 22an
Iruñekobigarrenepaitegiko le-
hen instantziakoepaileakkon-
tratu hori bertan behera uzten
zuenepaiaemanzuenetaEus-
kadiko Kutxa dirua itzultzera
derrigortzen zuen, legezko in-
teres eta guzti.
Nire aldetik, orduraarte ko-

bratuak nituen interesak buel-
tatu behar izan nituen.
Sententzia irmoa zen eta

demandatutako erakundeak
ezzuensententziahori erreku-
rritu.
Dirua itzuli didate, bai, bai-

na denbora guzti honetan gal-
du dudan osasuna eta senti-
tu dudan inpotentzia ez dizkit
inorkbueltatuko.Aferahonen-
gatikeskualdeankaltetuak izan
direnei animatu nahi diet, be-
re diruarengatik eta duintasu-
narengatikborrokaegindeza-
ten. Zuen ondoan izanen nau-
zue.

Ama… bat,
esker 1000
Elena ZABALETA eta Iosune ORTE-
GA (Baztan Ikastolaren izenean)

Lagun agurgarriak,
Hilabete pasatu da Nafa-

rroa Oinez Baztanen ospatu
genuela. “Hama. . .bortz ,
Ama...bat” aldarriarenpean,
milaka euskaltzaleren elkarta-
suna eta atxikimendua nagu-
situ ziren egun horretan gure
bailaran.
Guztia antolatzeko, orain

dela hilabete batzuk harat eta
honat jo genuen laguntza es-
ke. Eta baita jaso ere. Zuen
ekarpenariesker,urriaren18an,
Elizondon,Nafarroako ikasto-
len besta ospatu ahal izan ge-
nuen. Lankidetzan. Auzolane-
an.
Auzolanhorretakopartaide

izan zareten guztiei, esker
1.000!
Esker 1.000 dendan aritu

zareten ama, amatxi eta la-
guntzaile guztiei; esker 1.000

urtean zehar egindako ekital-
dietan lagundu duzuenei; be-
laiakutzidituzuenei;diruaeman
duzuenei; muntaian lagundu
duzuenei; desmuntaian; osta-
laritzako txandakegindituzue-
nei; segurtasunean aritu zare-
tenei; eguneko jarduerak gau-
zatzeko lan-txandak egin di-
tuzuenei; Nafarroa Oinezera
etorri zaretenei... Modu bate-
ra zein bertzera, Nafarroa Oi-
nez aitzinet ateratzen lagundu
diguzuen guzti-guztiei.
Kontent gara, pozik. Gure

helburuak erdietsi ditugu. Gu-
re bailaran euskarari hauspo
berriaemandioguNafarroaOi-
nezi esker eta Baztan Ikasto-
laren azpiegitura beharretara-
kodiruaeskuratuahal izandu-
gu.
Zuei guztiei esker lortu du-

gu. Hortaz, gure eskerrik be-
roenak eman nahi dizkizuegu
adierazi diguzuen elkartasu-
narengatik. Izan ere, zuen ba-
besik gabe ezinezko zateke-
en gure ametsa errealitate bi-
hurtzea. Agur bero bat.

Irakurleak mintzo
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Prentsatik bildutakoak

«Bakarka sentitzen
naiz deserosoen.
Lehenbiziko kontzer-
tuak horrela izan
ziren, baino hagitz
guttitan ailegatu naiz
eszenatokian bakarka
hegan egitera. Argi
dut ez naizela kantau-
torea, musika lagune-
kin egitea gustatzen
zaidala. Eszenatoki
gainean musikaren
bidez ondokoarekin
lortzen duzun konpli-
zitate maila bezalako-
rik ez dago».

Joseba B LENOIR
Berako musikaria
Gaztezulo • 2015.11.12

«Negatiboarekin lane-
an ari zarenean,
argazkiaren konposi-
zioa pentsatzen duzu,
argia, eta argazki bat
edo bi ateratzen ditu-
zu gehienez.
Digitalarekin jendea-
ren mentalitatea da:
‘egin 18 argazki eta
ikusiko dugu zer ate-
ratzen den!’ Guk
negatiboaren mentali-
tatearekin segitzen
dugu, nahiz digitalean
atera. Pentsatu, espe-
ratu eta arrazoitu».

Martin GOIKOETXEA
Berako argazkilaria
D. NOTICIAS 2015.11.19

Nor da Karmen Prieto?
61 urteko emakumea: mendiza-
lea, aurre-jubilatua, abertzalea...

Noiz hasi zinen euskara ikasten?
Orain dela urte mordoxka bat.

Zerk bultzatu zintuen euskara
ikastera?
Gure hizkuntza delako hasi nin-
tzen ikasten.

Zenbatero elkartzen zarete eus-
karaz solaste-

ko?
As tean b i
egun, lau

ordu
guz-
tira.

Zein da zure ariketarik gustuko-
ena?
Gure artean solas egitea.

Eta klaseko ariketarik zailena?
Aditzak lehenaldian.

Norekin hitz egiten duzu euska-
raz?
Etxean,kuadrillan, lagunarteaneta
dendetan.

Gehien gustatzen zaizun euska-
razko hitza?
Hagitz ongi!

Eta gutxien?
Gaizki.

Zeinaholkuemanenzeniokeeus-
kaltegian izenaematenausartzen
ez denari?
Animatuzaitez,horrela jendegehia-
gorekinerlazionatzekoaukera iza-
nen duzu, euskaraz egiten diren
hitzaldietara joan eta edozein gai
ulertu ahal izanen duzu.

Amets bat…
Amets asko ditut: Euskal Herri li-
brea eta zoriontsua izatea, adibi-
dez.!

11 galdera labur

� Karmen PRIETO � Berako euskara ikaslea



10 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 651 zk.

2015.11.26

BERA

Bidazirekin
batera ‘Baratze
Kantutegia’
eginen dute
igandean

TTIPI-TTAPA
Ertz da, baina ez da

jaialdia. Halaxe labur-
biltzen dute, 15 urteren
ondotik orain arte Ertz
Bertze Musiken Jaial-
dia izandenaantolatzen
dutenekaurteneginna-
hi duten ariketa. «Gure
kultur jarduerari, etabe-
raukokatzendenerrea-
litateari buruzko haus-
narketa gisara, aurten
jaialdi izaeragaldukodu
Ertzek, bertze zerbait
bihurtzeko»,diote.Jaial-
di izaerakaisialdihutsa-

rekin duen lotura hau-
tsi eta «gure jarduera
bertze modu batean
ulertzeko gaitasuna da
jokoan jarri nahi dugu-
na» aipatu dute eta kul-
tura, gure inguruneare-
kin (soziala,ekologikoa,
politikoa…) ulertzeko
beharrazhausnartuna-
hi dute, jaialdia horre-
tarako eredu egokiena
ote den edo ez zalan-
tzan jarriz.
Ariketa hau zerbai-

ten amaiera baino,
«bERTZe zerbaiten ha-
siera izan daitekelako-
an», irailetik abendura
bitarteanzenbait ekital-
di antolatu dituzte, ge-
hienak filosofia antze-
koarekin lan egiten du-
ten bertze agente eta
aktoreekinelkarlanean.

ASTEBURUKO EGITARAUA
Jaialdi edo ez jaial-

di,egitarauzabalapres-
tatu dute azaroaren
27tik 29ra Beran.
Ortziralean 22:00-

etan zine gaualdia iza-
nen da Kultur Etxean,
Oskar Alegria zinegile
eta Iruñeko Punto de
Vista zine jaialdiko zu-
zendariak aurkeztuta.
Larunbatean 22:00-

etan, Züek heben iku-
sentzunezkoemanaldia
eskainiko dute Kultur
Etxean.Ortzegunetik la-
runbatera herrian bar-
na soinu eta irudi bil-

tzenarikodiraPatxiLas-
karai, Pierre Vissler,Mi-
xelEtxekoparetaJean-
ChristianGaltxetaburu.
Batez ere beratarren
euskalkiari eta solaste-
komoduari erreparatu-
ko diote, bertze herri
batzuetan egiten ari di-
ren bezalaxe. Larunba-
tean aurkeztuko dute
bildutako uzta.
Igandeko egitaraua

Bidazi elkartearekin ba-
tera prestatu du Ertzek.
10:00etan Baratzeko
Kantutegiaeskainikodu-
te, entzunaldia herriko
baratzeetan barna, Ja-

kobaErrekondoetaAlex
Mendizabalekgidatuta.
14:00etanbazkaribega-
noekologikoa izanenda
Bidaziren eskutik Iamo-
tenean. Izena ematen
duten lehen50 lagunen-
tzat bakarrik izanen da
tokia. Apuntatzeko e-
mail bat bidali behar da
info@bidazi.orghelbide-
ra. Prezioa 16 eurokoa
da. 17:00etan Bizi ba-
ratzea liburuaren aur-
kezpena eginen du Ja-
koba Errekondok. Gal-
dera-erantzun-solasal-
di tartea izanen da aur-
kezpenaren ondotik.

KULTURA � AZAROAREN 27TIK 29RA

Jaialdi izaera
galduko du
Ertzek aurten

ARGAZKIA: ASIER GOGORTZA
Irailetik abendura zenbait ekitaldi antolatu ditu Ertzek. Argazkia, Donostian ateria da.
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1936ko
errepresioaren
arduradunei
izen-abizena
jarri die liburuan

TTIPI-TTAPA
Fernando Mikelare-

na ZaragozakoUniber-
tsitatekoirakasleetahis-
torialari beratarrak, Sin
piedad. Limpieza polí-
tica en Navarra, 1936.
Responsables, colabo-
radores y ejecutores li-
burua kaleratu berri du.
Hamaikaartxibotaneta
iturritanarakatudu,bost

urtez, eta emaitza «Na-
farroakogizartearentzat
kolpemoral,politikoeta
etiko handia» dela dio
idazleak. 1936ko erre-
presioarenerantzule, la-
guntzaileeta gauzatzai-
leak nortzuk izan ziren
zehaztu du, «ardurak
banatubehardirelako».
Abenduaren 17an, Be-
ralandetan aurkeztuko
du liburua 19:00etan.

Nafarroako eguneko
kontzertua
Abenduaren 3an,

13:00etatik aitzinera,
Auzperri abesbatzak
(Aurizberri) kontzertua

eskainiko du Kultur
Etxean.NafarroakoGo-
bernuak antolatu du
saioa.

‘Olentzero datorrela’
emanaldia
IxabelMilletekaben-

duaren 11n 17:30ean

eskainikodu3-6urtebi-
tarteko haurrei zuzen-

dutakoemanal-
dia.

KULTURA � ABENDUAREN 17AN BERALANDETAN

Liburu berria
aurkeztuko du
Fernando
Mikelarena
historialariak

ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Lau hamarkadako ibilibide profesionalaren bukaera
1972ko maiatzaren 2an hasi zen argazkilari lanetan Martin Goikoetxea beratarra
eta 41 urteko jardunaren ondotik, hilabete hondarrean hartuko du erretiroa. Bide-
an negatiboaren erabilera, kolorea, argazkigintza digitalaren sorrera... denetarik
bizitzea egokitu zaio. «Argazkia pentsatu, itxaron, arrazoitu eta argazkia hau da»
erran ondotik klik egiten segi duela dio berak. Altzateko dendako argia betiko
itzaliko du baina bere kamera ez da itzaliko. Ofizioa afizio bihurtu berriz, eta han
hemengo ospakizunetan ibiliko baita momentu bereziak harrapatu nahian.

Ba al zenekien
Luis Irazoki Etxegaraik Nafarroako Gobernu-
ak ematen duen kirol merezimenduaren zilar-
rezko domina jasoko duela abenduaren 2an.
Gure Txokoako futbol taldea bultzatzeko egin
duen lana saritu nahi izan dute.

?
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Oraindik ez
dela Aldizkari
Ofizialean
argitaratu
erantzun du
Patronatuko
presidenteak

Aitor AROTZENA
Andra Mari Zahar

EtxekoPatronatuak,Jo-
se Luis Etxegarai alka-
tea lehendakari duela,
ez du aurreko Patrona-
tuarekin adostu eta lan
baldintzakaunitzhobe-
tzen zituen Lan Hitzar-
mena bete nahi. Horre-
la salatu du LAB sindi-
katuak eta kontzentra-
zioa ere egin zuen aza-
roaren 19an Plaza Za-
harrean.
2013ko abenduaren

6an Lan Hitzarmen bat
negoziatzeko hasi zu-
tennegoziaketa2015e-
ko apirilaren 23an bu-
katu zela jakinarazi du
LABek,eta langileen lan
baldintzak nabarmen
hobetzen zirela. Baina
sindikatuaksalatudue-
nez, «Patronatu berria
osatu eta hartu duten
erabakiaLanHitzarme-
na ez aplikatzea da».
Alkate den neurrian

Patronatuko presiden-
te den Jose Luis Etxe-
garaik, bere aldetik,
adierazidu lanhitzarme-
na ez dela oraindik Na-
farroakoAldizkariOfizia-
leanargitaratu, «etaho-
ri nahitaezko baldintza
da betetzen hasteko».

Bere erranetan, «16
hilabeteznegoziatuon-
dotik (badira hilabete-
ak), maiatzaren 1ean
indarrean jar zitekeen
hitzarmena, hori sinatu
zuen lehengo alkatea-
rekin,nikekainaren13an
hartubainuenalkatetza.
Eta ez zen egin. Ez al
duhitzarmenfamatuho-
nek arazo legalen bat
izanen?». Aferaz solas-
teko Andra Mariko lan-
gilerik ez dela berega-
na zuzendu ere aipatu
du Patronatuko presi-
denteak.

Keinu leihoak
antzerki zikloa
Keinu Leihoak An-

tzerki Zikloaren hame-
kagarren edizioa anto-
latu du Mairu Antzerki
Tailerrak. Abenduaren
4n,Gilkitxaro taldearen
Adarretatikzintzilik ikus-
gai izanenda22:00etan
Arranon. Abenduaren
5ean,MairuAntzerkiTai-

lerraren Talaka 20:00e-
tanHarriondoan.Aben-
duaren 6an, Monamu
Teatre, (Bartzelona/Le-
saka) 18:00etan Harri-
ondoan. Abenduaren
26an, azkenik, Bertso
atabikoak (edo norena
den basoa?) taularatu-
koduteTantirumairueta
Mairuk 20:00etan Ha-
rriondoan.

Nafarroaren
Eguneko kontzertua
Nafarroaren Egune-

koemanaldienbarrene-
an, Artearen Lagunen
Elkarteko Paulino Ota-
mendi Ganbera Orkes-
trakkontzertuaeskaini-
ko du abenduaren 3an,
arratsaldeko 1etan Ha-
rriondoa Kultur Etxeko
Txokobiko aretoan.

GIZARTEA � ELKARRETARATZEA EGIN ZUTEN

Zahar Etxeko lan
hitzarmena ez
dela betetzen
salatu du LABek

LESAKA

ARGAZKIA: A. AROTZENA

Ederki goxatu dira ttikienak Haurraren Egunean
Eskolako eta ikastolako Guraso Elkarteek azaroaren 14an antolatutako Hau-
rraren Egunean, jolasean, kirolean eta dantzan ederki pasatu zuten ttikienek.

A. AROTZENA
Beti-Gazte elkarteak Argazki

lehiaketaantolatuduaurtenere.
Guztira, 48 argazkilarik 140 ar-
gazki aurkeztu dituzte lehiake-
tara, iaz baino gehiago.
Azaroaren 7an erabaki zitu-

en sariak Arizkungo LanderGo-
ñik eta Irungo Lamia elkarteko
AitorLarrukertetaFernandoLa-
rrukert argazkilariek osatutako
epaimahaiak. Lehenbiziko saria
Bartzelonako Cornellá de Llo-
bregat-eko Diego Pedra Benzal
argazkilariak lortu zuen,Pájaros
izeneko argazkiarekin (goitian).
Honek 350 euroko sari bat eta

garaikurra eskuratu ditu. Biga-
rren saria (250 euro eta garai-
kurra), Gipuzkoako Soraluzeko
Carlos de Cos Azkonarentzat
izan da, The man izeneko lana-

rengatik. Kirol argazki onena-
rentzako saria, 200euro eta ga-
raikurra, Asier Castro de la Fu-
ente bilbotarrarentzat izan da,
La última ola argazkiarekin. Eta
azkenik, Jon Martinez Etxa-
barri argazkilariak, herriko egile
onenarentzako saria lortu du,
Mugimenduaargazkiarekin.200
euro eta garaikurra eskuratu di-
tu lesakarrak ere.
Aurkeztutako lanak ikusteko

azken aukera asteburu honetan
izanendakomentukoelizan: or-
tzegunetik larunbatera17:00eta-
tik 19:00etara eta igandean
11:30etik 13:30era.

48 ARGAZKILARIK PARTE HARTU DUTE, 140 ARGAZKI AURKEZTUZ

Beti Gazteren argazki lehiaketako lehen saria Kataluniara
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Beharrean
daudenei
laguntzeko
izanen da

Irune ELIZAGOIEN
Etxalarko parrokiak

antolatuta, beharrean
daudenei laguntzeko,
janari bilketa eginen da
aurten ere. Azaroaren
29tik abenduaren 13ra
bitartean bilduko da ja-
naria herriko bi janari
dendetanedotaelizako
arkupean.Elizakoarku-
pean abenduaren 5 eta
12anarratsaldeko6eta-
tik 7etara eta abendua-
ren 6ean go i zeko
11:00etatik 12:00etara

eginendabilketa. Hon-
datzen ez diren janari-
ak izanen dira bilduko
direnak; adibidez,olioa,
txokolatea, gailetak,
pasta, azukrea eta gisa
horretakoak.

Usategietako
boletoen zozketa
Azaroaren 6an egin

zenUsategietakobole-
toen zozketa eta hauek
dira usazaleen zozke-
takozenbakisaridunak:
1. Saria (12 uso bizi-

rik): 1.340 zenbakia.
2. saria (otorduaElu-

tsan): 2.154 zenbakia -
irabazleaagertuda,Ta-
fallara joan da saria
3. Saria (usategieta-

ko produktu lotea):
1.355 zenbakia.
Sariberezia (otordua

TafallakoTubalJatetxe-
an): 1.511 zenbakia.
Saridunek6902677

56 telefonora deitu be-
har dute saria eskura-
tzeko.

HERRIZ HERRI | 13

GIZARTEA � ABENDUAREN 5 ETA 12AN

Bigarren urtez
janari bilketa
antolatu du
parrokiak

ETXALAR

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN

I. Jardunaldi Gastronomikoa Usategietan
Azaroaren 6an egin zen Usategietako I. Jardunaldi Gastronomikoa Usategie-
tako etxolan. Jardunaldi honen helburu nagusia usoa prestatzeko era ezberdi-
nak ezagutzera ematea izan zen. Hagitz ezagunak diren bortz sukaldari Nafar
eta Madrileko bertze bat izan ziren parte hartu zutenak: Tafallako Tubal jatetx-
eko Atxen Jiménez, Alhambrako Iñaki Idoate, Roderoko Koldo Rodero, Maher-
ko Enrique Martinez, La Nuezko Julio Flames eta Pacharanes jatetxeko Pilar
Diaz de Bustamante. Sei sukaldariek erabili beharreko osagai nagusia usoa
zen eta modu ezberdinetan prestatu zuten: uso entsalada, txoloma zopa, usoa
Royale erara, usoa 2 aldiz egosia txokolate bizkotxoarekin, uso pate beroa eta
usomoussa. Sukaldari bakoitzak bere plateraren azalpenak eman ondotik das-
tatzea egin zen. Jardunaldi honetara, Euskal Herri osotik hainbat aditu etorri
ziren.

ARGAZKIA: ITSASO ELIZAGOIEN

Itsaso Elizagoien Vigon
Azaroaren 7-8ko asteburua Galizian pasa zuen Itsasok, Vigon hain zuzen ere.
Carlos Nuñez musikari ezagunarekin eta bertze hainbat musikarirekin, dato-
rren urtean aterako den pelikularako piezak grabatzen aritu ziren. Abenduaren
hasieran Carlos Saurak zuzentzen duen pelikularen filmazioa egitera joanen da
Itsaso Madrilera.
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Bortzirietako
lasterketa
herrian eginen
da aurten

Nerea ALTZURI
Euskara batzordea

guztia prestatzen ari da
larunbat honetarako.
Bortzirietako Euskaraz
Bizi Nahi Dut lasterke-
ta herrietan txandaka
egitendaetaaurtengo-
an, gure herriko karri-
kak eta inguruak hartu-
ko ditu.
Bi lasterketaherrikoi

prestatu dituzte. Hala
ere, helburua, parte
hartzaileguztiek,denek
elkarrekin akitzea iza-
nen da.
Goizeko 11etan, he-

rriko plazatik hasi eta
Azkilarrea auzoko itzu-
lia (4 km) egin nahi du-
tenkorrikalariakabiatu-
ko dira. Ordu laurden
beranduago,Larretaau-
zora bitarteko ibiladia
egin nahi dutenek har-
tuko dute lekukoa. Ho-
rrela,akabaila jendetsua
emanen zaio ekimena-
ri, lasterketabateanze-
inbertzeandabiltzanak
bidean elkartuko baiti-
ra.

Lasterketarenondo-
tik indarrak hartzeko,
guraso elkarteak pres-
taturiko hamaiketakoa
izanendapartehartzai-
le guztientzat.
Izen-ematea egun

bereaneginbeharkoda.
Lasterketa ttikian parte
hartu behar dutenek,
euro bat ordaindu be-
harko dute eta bertze
lasterkaldi luzeagoa
egin nahi dutenek,ber-
riz, hiru euro. Euskaraz
bizi nahi dut materiala
eta kamisetak ere sal-
gai izanen dira. Gaine-
ra, lasterketakodortsa-
len zenbakiekin opari-
ak zozketatukodituzte.

Jakoba
Errekondoren
solasaldia
Azaroaren 27an Ja-

koba Errekondo, bara-
tzeko kontuetan aditua
denaksolasaldiaeskai-
nikoduBaskulan19eta-
tik aintzinera.

Filmea Baskulan
Azaroaren25ekoge-

nero indarkerian kon-
trako egunaren harira,
azaroaren 28an, Lukas
Moodysson zuzenda-
riaren Lilja 4-Ever filma

emanen da arratsal-
deko 6etan Baskulan.
Filmazpitekin udalak
eginikohitzarmenaribu-
ruz, Filmazpitek utzi du
pel ikula, jatorr izko
hizkuntzan eta euska-
razko azpitituluekin.

Udal bandoak
Behin baino gehia-

gotan,udal informazioe-
tan, zakurrekin loturiko

berria errepikatzen da,
Zakurretazarduratzeko
eskatuz. Zakurren ja-
beei zuzenduz, zen-
baitgomendioemandi-
raudaletik.Hauetxek la-
burbilduz:
Zakurrak hezi, zain-

du eta identifikatu, eta
erantzunkizun zibileko
aseguru bat izatea ere
komenigarria da; ani-
malia ez utzi bere gisa-

ra,bakarrik,karrikaneta
parkean ez eta jendeak
ura edan dezakeen itu-
rrietatik edaten ere eta
bere kakak bildu.
Bertzetik, liztorasia-

tikoaren inguruko argi-
bideak emanez ere,
bandoa plazaratu du
udalak.Liztorbeltzaren
kabi bat harrapatuz ge-
ro,udaleanemanbehar
daabisua(948634005).

ARANTZA

KIROLA � LARUNBATEAN 11:00ETAN

Euskaraz bizi
nahi dut!
aldarria
lasterka

UTZITAKO ARGAZKIA

3.805 kilo elikagai Arantza eta Igantzitik
Joan den azaroaren 12an, Iruñean behartsuen alde lanean ari den Paris 365
Fundazioari bideratzeko, janari bilketak egin ziren Arantzan (goitian) eta Igan-
tzin (beheitiko argazkian). 3.805 kilo bildu ziren bi herrietan, iaz baino zerbait
gehiago eta biharamunean, hilaren 13an, Iruñera eraman zen bildutako jana-
ria. Paris 365 Fundaziotik, idatzi baten bitartez, eskerrak eman dituzte, bi he-
rrietanerakutsitakoelkartasunarengatik.Herritarrekegindako lanaestimatudu-
te eta bildutako janaria, Paris 365 jantokiko bazkaria euren sukaldetan hobeki
prestatzeko hagitz baliagarria izanen dela gaineratzen dute idatzian.
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Hainbat ekitaldi
antolatu ditu
Euskara
Batzordeak

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, Eus-

kara Batzordeak aben-
dukozubiaprobextudu
kultur ekitaldiak anto-
latzeko.Herrikohainbat
eragileren artean pres-
tatuduteprogramazioa,
ohi bezala.

LARUNBATA, ABENDUAK 5
• 11:00etan hasita, es-
kolako portxean mu-
ral batmargotuko du-
te herriko gaztetxoek.
Mural horretan ema-
nen denmezuaren bi-
tartez,batezeregura-
soak euskaraz solas-
tera animatu nahi di-
tuzte.
• 16:30ean, Baratzon-
don, herriko adineko-
ak eta haurrak elkar-
tukodira, hainbatma-
hai jokotan aritzeko
(partxisa, karta joko-
ak…). Ondotik gazta-
in jatea izanen da.

IGANDEA, ABENDUAK 6
•11:30eanherrikodan-
tzarienemanaldia. Irai-
leanegitendutenema-
naldian ezin izaten di-
tuztenezdantzaguzti-

akeskaini,oraingoho-
netan 12 urte bitarte-
ko dantzarien saioa
izanenda.Herriari bu-
eltanemanezeskaini-
ko dituzte beren dan-
tzak, eta bukaera pla-
zan izanen da. Herri
buelta ematen ari di-
ren bitartean, Barbe-
reneraailegatzean,es-
kolako ikasleek iaz
Usandizaga musika-
gileari buruz eta Bar-
berenea etxeari buruz
egindako panela pa-
ratu eta azalduko du-
te.
•16:30eanBaratzondo
elkartean,haurrentza-
ko Kontu eta kantu
emanaldia izanen da,
ipuina eta bertsoa na-
hastendituenemanal-
dia, FernandoAnbus-
tegireneskutik.Ondo-
tik txokolatada izanen
da guztientzat.

ASTELEHENA, ABENDUAK 7
•20:30eanBaratzondo
elkartean, Ramon
Agirre eta Inazio Tolo-
sak Kokakola eta ba-
rea antzerki emanal-
dia eskainiko digute.

ASTEARTEA, ABENDUAK 8
•12:00etanhasita, aur-
ten ere ajoarriero txa-
pelketa izanen da, iaz
hasitako bide beretik.
Nahi duenguziak izen

ematen ahal du txa-
pelketanpartehartze-
ko. Horretarako Bilto-
ki elkartekoekin har-
remanean jarri behar-
ra da, abenduaren 2a
baino lehen. Parte
hartzaileekajoarrieroa
prestatzen duten bi-
tartean, toka txapel-
keta ere izanen da.
• 13:00 aldera ajoarrie-
ro dastaketa izanen
da, nahi duen guzia-
rentzat.Herritarrekau-
kera izanendute, pro-
batzeaz gainera, ajo-
arrierohoberenarenal-

deko botoa emateko.
Eta horrela erabakiko
da irabazlea zein iza-
nen den. Botoa ema-
tendutenenarteansa-
ria zozketatuko da.
•18:30eanopil jateare-
kin batera Bertxotx
emanaldia izanen da.
Hiru motatako sagar-
doak probatzeko au-
kera izanen dute ber-
taratutako guziek. Bi-
tarteanenologobatek
horieiburuzkoazalpe-
nak emanen ditu, eta
bi bertsolarik osatuko
dute saioa.

KULTURA � ABENDUAREN 5ETIK 8RA

Prest dituzte
abenduko
kultur egunak

IGANTZI

UTZITAKO ARGAZKIA

Eskolako ikasle eta irakasleen auzolana
Eskolako ikasle eta irakasleek auzolana egin dute. Haur hezkuntzako ikasleek
frontoia, herriko karrika batzuk, zakarrontziak eta udaletxeko arkupeetan ziren
pipa-azalak garbitu dituzte. Lehen Hezkuntzakoek, berriz, Trenbidera joan eta
bertan ziren zaborrak bildu eta zegokien zakarrontzietara bota zituzten. Osota-
ra 26 zabor poltsa bete zituzten! Harrigarria! Ea hurrengo urtean garbiago iza-
nen den…

TTIPI-TTAPA
Maiatzeko hautes-

kundeetan hautagai-
tzarik aurkeztu ez zu-
tenudalerriekbigarren
deialdia izanen dute
abenduaren20kohau-
teskundeetan. Igantzin
hala ere, udala eta ku-
deatuko duen bizila-
gunenudalgestorabat
osatuko da Nafarroa-
koGobernutik, zerren-
darik aurkeztu ez du-
telako herritarrek.

UDALHAUTESKUNDEAK

Oraingoan ere
ez da inor
aurkeztuko
Herriko Etxean
lan egiteko
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Ituren, Saldias
eta Beintza-
Labaiengoekin
batera

Maider PETRIRENA
Azaroaren 8an abia-

tu eta herriko eskolako

6.mailako11 ikaslebe-
re irakaslearekineta Itu-
ren, Saldias eta Labai-
engoeskolakoak, Inge-
l e r ako I nme rs i on
Lingüística programa
dela eta Guadalajaran
ia aste bete pasatzeko
aukera izan dute, ber-
tan bertze komunitate-

ko ikasleekin elkartuz.
Honenhelburua ingele-
sa lantzea da jarduera
ezberdinak eginez.

Herreratarrak
Azaroaren 22an aki-

tu dituzte Diario de Na-
varra Openeko laster-
ketak Herrera anaiek.

GIZARTEA � GUADALAJARAN IZAN ZIREN

Ingelesa lantzen aritu
dira 11 ikasle astebetez

UTZITAKO ARGAZKIA

Sunbilla eta inguruko ikasleak Guadalajaran.

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Ezkontza berezia arbasoen herrian
Azaroaren 7an ezkontza hunkigarri eta berexi bat ospatu zuten elizan. Bill eta
Jessica Zugarramurdi Ameriketan bizi dira eta, Jessicaren atautxiren herrira,
gurera, ezkontzera etorri ziren. Hurbileko familikoen artean egun eder eta po-
lit hau ospatzeko aukera izan zuten. Eguraldi ederra, meza hunkigarria, abes-
tiz, irakurgaiaz eta txistuarekin Agur Jauna joz akitu zen elizkizuna. Ateratzera-
koan inguruko tradizioa den Aurreskua dantzatu zioten familiartekoek (Ane eta
Garazi Etxalar eta Lorea Barinagarementeria). Ondoren famili argazkiak egin zi-
tuzten. Zorionak bikote!

ARGAZKIA: BIDAL IBARRA

Ulibeltzak taldea Bi Ahizpak mendian
Ulibeltzak mendi taldeak bere geldialdiaren ondo-
ren berriro ere mendi irteera egiteari ekin zion aza-
roaren 15ean. Eguraldi paregabea aprobetxatuz
Irurtzungo Bi Ahizpak bisitatzera joan ziren. Hu-
rrengo irteera azaroaren 29an egiteko asmoa du-
te, Balerdira (Aralarko Mendia).

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Trikiti eta panderojoleak Aurtitzen
Herriko pandero eta trikitixa joleak Aurtizko besta-
tako emanaldian parte hartzeko aukera izan zuten
azaroaren 7an. Emanaldi ederra, ttikin ttikienetik
hasita taldeka banatuz bukaera haundienek eman
zioten ikasitakoa erakutsiz. Zorionak denei eta no-
la ez irakasle diren Arkaitz, Ainara eta Oihanari.
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Eguerdian
Malerreka
Kantuz eginen
da eta
Burrunba
Gazte taldeak
bazkaria
eginen du

Marga ERDOZAIN
Malerrekan ere eus-

karazbizi nahidut lema-
pean ospatuko da III.
edizio hau. Beste urte-
tan bezala, aurten ere
Kontseiluakbultzatuta-
ko ekimen hau elkarla-
nean antolatu da: eus-
kara batzordeko hain-
bat udal (Sunbilla, Do-
neztebe, Eratsun) Erre-
ka, DoneztebarrakMer-
katariek elkartea, Eus-
kaltegia,Burrunbagazte
taldea eta Doneztebe-
ko guraso elkarteak.
Lasterketa hau ez da
konpetitiboa, euskaraz
bizitzeko sentsibiliza-
zioa handitzea du hel-
buru. Aurreko urtetan

bezala, lau kategorie-
tanbanatukoda:0-6ur-
te, 7-11 urte; 12-17 ur-
te eta 18 urtetik aurre-
rakoena. 11etan abia-
tukodiragazteenaketa
11,15etanhelduentxan-
da izanen da.
Lasterketarenondo-

ren, Mankomunitateko
Euskara Batzordearen
laguntzaz, partaide
guztiei edariaetaboka-
ta txiki bat banatuko
zaie. Bukatzeko, hain-
bat sarien zozketa eta
banaketaeginendabai-
ta urtero egiten den fa-
milia argazkia ere. Ea
aurten aurreko edizioe-
tako jendekopuruabilt-
zen den, 100-120 lagu-
nekoa.

MALERREKA KANTUZ
Larunbat horretan

karrikakkorrikalarizbe-
teko dira, era txalo eta
izerdiei Malerreka kan-
tuz ekimenak lekukoa
hartukodie.Udaletxetik
12:30eaneuskalkantuz
lasterketa polita buru-
kodakarriketan.Hitzor-
du horren helmugan

Udalakeskainitakoape-
ritiboa izanen da. On-
dotik, Burrunba Gazte

taldeak txanda hartuko
du, kantuzbazkaria an-
tolatu baitu.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 5EAN

‘Euskaraz bizi
nahi dut’
lasterketa prest

DONEZTEBE

Errekako saskia
ErrekakoEguberrieta-
kosaskiaeskuratzeko
boletoak salgai daude
eurobatean.Bertzeur-
te batez, saski ederra
atondu du. Saski hau
elkarteko jarduera fi-
nantzatzeko hagitz
ga r ran tz i t sua da .
Zozketa abenduren
18an izanen da.

Azaroaren 28a
Larunbatean, Erreka-
ko eskubaloi taldeen
aurkezpena,Donezte-
barrakelkartearen500
e ta 1 .000 eu roko
estrenzozketakirolde-
gian eta 20:30eanFal-
t zesko e ta Mend i
Abesbatzen emanal-
dia elizan izanen dira.

� FLASH

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Giro ederra izan da aurten ere ferietan
Azienda ederrak, ehunka salmenta postu, herri kirol txapelketa eta erakustal-
diak… Aurten ere denetik izan zuen Udazkeneko Azienda Feriak.

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 12tik hasita Aparan lantokiko lan-

gileak greba mugagabean daude, beraien etor-
kizunaargitzeko.Gauregun37 langiledituen lan-
tokiak bideragarritasuna eta etorkizuna badue-
la uste dute langileek. Azaroaren 20an mani-
festazioa egin zuten beraien egoera salatzeko.
Greba mugagabea hasterakoan, Langileen Ba-
tzordeko hiru ordezkariak dituen ELA sindikatu-
ak igorritako idatziak zioenez, «azken urte haue-
tan, Aparango nagusiek, enpresaren etorkizuna
hobetze aldera, langileei esfortzu ugari eskatu
dizkigu, hala nola, soldaten%10eko jautsiera eta
lanorduak igotzeadoan».2015ean,soldatenatze-
rapenak nabarmenak izan direla salatu dute, 4
hilabete eta erdiko zorra izateraino langileekin».

AZAROAREN 20AN MANIFESTAZIOA EGIN ZUTEN

Greba mugagabean daude
Aparango langileak
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Larunbat
arratseko
bertso afarian
Alaia Martin eta
Jokin Uranga
ariko dira
kantari

Arkaitz MINDEGIA
Aurtengoan ere Itu-

rengo gazteek egitarau
luzea antolatu dute
abendukolehenastebu-
rurako. Aitzineko alean
aipatu bezala, Kultur
egunak baino lehen ar-
gazki lehiaketa ere an-
tolatu dute bigarren ur-
tez eta lanak aurkezte-
koepeaortziralhonetan
akituko da. Kultur Egu-
netako asteburuan ar-
gazki lehiaketara aur-
keztutako lanak ganba-
ranegonendira ikusgai,
jendeakberegustukoe-
na bozka dezan.

ORTZIRALA, ABENDUAK 4
• 16:00etan Haurren-
tzako berendua.
•Ondotik, Ameli, ipui-
nen jostuna eta Aur-
pegi margoketa.
•20:00etan Argazki le-
hiaketakoerakusketa-

ren irekiera.
•Ondoren, Ittungo luntx
interkulturala.
•23:00etanLaJodede-
ra Herriko ostatuan.

LARUNBATA, ABENDUAK 5
•Eguerdian:Pintxopo-
te izango da herriko
ostatuetan. (Toka txa-
pelketaherrikoplazan)
•17:30eanMus txapel-
keta Tresenean.
•21:30ean Bertso Afa-
riaAlaiaMartinetaJo-
kin Uranga bertsola-
riekin.

IGANDEA, ABENDUAK 6
•Eguerdian:Pintxopo-
te eta Mendaur Triki-
tixa Eskolako ikasle-
en kalejira. (Toka txa-
pelketa ere jokatuko
da herriko plazan)
•19:00etan Antzerkia:
Putinen guardasola.
Sarrera: Borondatea.

Maika Aizkoran
Pasa berri ditugun

Doneztebeko ferietako
herri kirol saioan, txa-
pelketa ofizialekin ba-
tera, emakumeen aiz-
kora saioa jokatu zuten
hiru emakume bikotek.
Maika Ariztegi herritar-
ra, Beintza-Labaiengo

Irune Izkuerekin bikote
eginez nagusitu zen,
Itxaso Onsalo-Alazne
Etxaburu eta Amaia
Garzia-NereaSorondo-
ren aitzinetik. Agerikoa
denez, Maikak kirolean
indartsu segitzen du,
lasterka, koxkor biltzen
baita aizkoran ere.

Emakumeen
Indarkeriaren
Nazioarteko eguna
Aza roa ren 25an

EmakumeenIndarkeria-
renkontrakoNazioarte-
ko eguna ospatu zen.
Udalak atxikimendua
azaldu eta pankarta ja-
rri zuenHerrikoEtxean.

Herriko hiru
bertsolari Xalto
Sariketan
13.XaltoSariketa jo-

katuzenazaroaren20an
GoizuetakoUmoreOna

elkartean. 8 bertsolari
buruz buru aritu ziren
txapela lortzeko borro-
kan, tartean herriko hi-
ru: Egoitz Gorosterra-
zu, Alazne Untxalo eta

Iker Gorosterrazu, lerro
hauek idazten ditugun
bitarteanoraindikemai-
tzarik ez daukagunez
hurrengoaleanemanen
dugu horren berri.
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ITUREN

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 4TIK 6RA

Kultur Egunak
antolatu dituzte
abenduko lehen
astebururako

UTZITAKO ARGAZKIA

Emakumeen afaria Herriko Ostatuan
Argazki hauurriaren24eanantolatutakoemakumeenafarikoada, Iturengoosta-
tuan. Giro ederra izan zen bai afarian, baita ondoren ere. Horrelako gehiago
antolatzea espero da.

UTZITAKO ARGAZKIA

Udako giroa Aurtizko San Martin bestetan
Giro ederrean joan zaizkigu aurtengo SanMartinak
ere. Nahiz eta udazken garaian sarturik izan, aur-
tengo eguraldiarekin uda giroan geundela zirudi-
en. Ekitaldi guzietan parte hartze handia izan da
eta jendeak ederki pasatu du. Orain 2016ko San
martinetarako guttiago falta dute aurtiztarrek.
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Publikoarentzat
gelditzen zen
eremu zabala
estutu eta
jantokia zabaldu

Fermin ETXEKOLONEA
Errandonea taberna

moldatzen ari dira. Mi-
kel Juanikorena nagu-
sia ari da zaharberritze
lanean. 40 urte dira ta-
bernamoduan ireki zu-
telaErrandonekosotoa.
Jangela ttiki xamarra
gelditu zaie, zenbait

otordutanpasabidees-
tuarekin eta hori zabal-
tzeko lanetan ari dira.
Publikoarendakogeldi-
tzen zen eremu zabala
estutu eta jantokia za-
baltzenari dira.Ea,ora-
ingomoldaketekinbes-
te 40 urte betetzen di-
tuzten!

Alix Gereka udal
langilea sei
hilabetez
Herri ttikietan lanak

egitekoGobernuarendi-
rulaguntzadeialdiari lo-
tu zaio Udala. Deialdia-

ren xedea, jende gaz-
teari herrian lanean ari-
tzekoaukeraeskaintzea
da, 30 urtez beheitiko-
ak izateaetabestezen-
bait baldintza bete be-
har izaten dituzte. Aldi
honetan, Udalak Alix
Gereka hartu du sei hi-
labeterako.Asmoa,ha-
sieran errota zaintzen
eta kudeatzen hastea
da. Edorta Murua erro-
tazaina hasia zaio lana
erakusten Gerekari.

Genero
indarkeriaren
aurka
Udala parte hartze-

koa da Emakumeen
kontrako indarkeriaren
aurkako nazioarteko
egunean. Oihal batzuk
margotzekoetabalkoie-
tan jartzeko ideia dute.
Txitxillo elkartean ere

egin dute haurrentzako
tailerra, oihalak presta-
tzeko.

Jaiotza
SagardikoMaddiEli-

zalde Telletxea jaio da.
ZorionakJoanesetaPi-
li gurasoei eta Juan eta
Lourdes Zubietako ai-
tatxi-amatxiei.

ZUBIETA

GIZARTEA � 40 URTE IREKI ZELA

Moldaketa lanak
egiten ari dira
Errandonea
ostatuko jangela
zabaltzeko

ARGAZKIA: JON MIKEL ARAGON
Moldaketa lanetan dabiltza
Errandonean.

Ba al zenekien
Izaskun Zubialde eta konpainiaren Euskal mi-
tologia haurrei kontatua liburuaren bigarren
argitalpena egin dutela (lehenbizikoa agortu-
ta) eta frantsesera ere itzuliko dutela.

?
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Emakumeen
aurkako
indarkeria
salatzeko
ekintzak eginen
dira igandean

Mattin LARRALDE
Xabier Irisarri herri-

tarrak hartu du Herriko
Ostatua kudeatzearen
ardura.Udalakeskatzen
zuen balditzetan sartu
da: hilabetean 10 euro
errenta ordaintzea eta
ura, argia, gasa eta or-
dutegia jartzeaberega-
in.Hortik aurreradator-
renadatorrela,ongieto-
rria izango da, herriari
mugimendua ematen
baitio ostatuak.

Udal langilea
Iosu Irurueta gaztea

hartu du udalak sei hi-
labetez herriko lanak
egiteko. Herria txukun
edukitzeaz eta bertze
lantxo batzuk egiteaz
arduratuko da.

Emakumeen
aurkako
indarkeriaren
kontra
Azaroaren 29an,

igandegoizeantailerbat
antolatu dute, haur,
gazteetaheldueizuzen-
dua. Emakumeen aur-
kako indarkeria sala-
tzekopintaketakeginen
dituzte eta udaletxeko
balkoianetaherrianbar-
na jarriko dituztemura-
la eta kartelak, hezike-

ta garaile izateko eta
emakumeek sufritu be-
har izaten dituzten hil-
ketak eta bertze basa-
keriak baztertzeko.

Gas naturala
Herria hankaz goiti

daukagu gas naturala

sartzekolanakdirelaeta.
Hodiak eta engantxeak
egiteko hautsi behar
izan dituzte karrikak,
baina gasa etxean izan
nahibadugu,ezinbeste-
koa da hori egitea. Ea
lehenbailehenbukatzen
dituzten lanak.

ELGORRIAGA

GIZARTEA � LEHIAKETARA ATERA ETA GERO

Xabier Irisarrik
hartu du
Herriko Ostatua

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urtero besta ospatu du Zorroilo elkarteak. Argazkian ageri
den toka apostuaren ondotik bazkari ederra izan zuten.
Bazkalondoan bingoa ere izan zuten eta umore ona
nagusitu zen.

TTIPI-TTAPA
Maiatzeko hautes-

kundeetan hautagai-
tzarik aurkeztu ez zu-
ten udalerri eta kon-
tzejuekbigarrendeial-
dia izanen dute aben-
duaren 20ko hautes-
kundeetan. Legasan
halaere,kontzejuaku-
deatuko duen bizila-
gunenudalgestorabat
osatuko du Nafarroa-
ko Gobernuak, herri-
tarrekzerrendarikaur-
keztu ez dutelako.
NarbarteetaOiere-

gikokontzejuetan,be-
rriz, zerrendakaurkez-
tu dira. Hauek aben-
duaren20anbozkatu-
kodiraetaurtarrilaha-
siera izanen da talde
berriakosatuetamar-
txan jartzeko garaia.
Narbarteko hautes-
le talderako hauta-
gaiak:
1. Jose Manuel Juan-
tonena Arambillet.
2. Jon Jaukikoa Or-
baiz.
3.EgoitzGamioMitxe-
lena.
4. Julen Iriarte Irazoki.
5.MariaRosarioJuan-
torena Arambillet.
Oieregiko hautesle
talderako hautaga-
iak:
1. Jose Javier Nosel-
las Zabalegi.
2. Carlos Zamora Tu-
rrillas.
3. Juana Paula Gala-
ñena Iriarte.
4.AlejoMindegiaMin-
degia.
5. Jose Maria Gala-
rregi Apeztegia.

HAUTESKUNDEAK

Narbarte eta
Oieregiko
kontzejuetarako
zerrendak
aurkeztu
dituzte,
Legasan ez

BERTIZARANA
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Herri bazkaria
eta trikitilariak
izanen dira
Herriko
Ostatuan

Martin BERTIZ
Urtero bezala, herri-

ko zaindariaren eguna
ospatuko da. Aurten,
azaroaren 28an herri
bazkari batekin omen-
dukozaio.Herrikoosta-
tuan izanendaetaEtxa-

larkotrikitilariakgiroalai-
tzeaz arduratuko dira.
Menua; zainzuriak,

magra, patea, ganba
tortilla, haragia edo
arraina aukeran, pos-
trea, kafea eta kopa 32
eurotan izanen da.

Pazientziari
buruzko hitzaldia
CarmenNietorenes-

kutikpazientziariburuz-
kohitzaldia izanzenaza-
roaren10eanherrikoes-
kolan. Guraso askoren

burukomina omen da
gaia eta erantzunbikai-

na izanzuen,17aitaeta
amaelkartuziren,gehie-

nakherrikoak,bainabai-
taLegasakobatzukere.

NARBARTE

OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 28AN

San Andres
eguna ospatuko
dute larunbatean

Dendako
karrikatik hasi
eta Arozkeneko
pisutako
karrikan
akituko dituzte

Martin BERTIZ
Duelahilabetebat ja-

da,herrikokarrikenmol-
daketa hasi zela. Den-
da ingurukokarrikanha-
si etaArozkenekopisu-

takokarrikanakitukodi-
tuzte lanak. Lanen ar-
dura Otegi eraikuntza
enpresarenadaetaBer-
tizaranakoUdaladaor-
daintzeko ardura due-
na. Lanek hilabete eta
erdi inguru iraunen du-
te.

Egur-loteak
Azkenengo egune-

tan,herrikoargazkiapix-
ka bat aldatu egin da.
Nonahi ohikoa bihurtu
zaigu egur-loteak ikus-

tea. Egurra ateratzeko
aurtengo lanak Made-
rasSantestebanenpre-
sariegokituzaizkio.Egur
guztia pagoa da eta Iri-
so alderditik atera du-
te. Lotearen zenbate-
koa 33 euro ingurukoa
da eta 15 kamioi inguru
atera dituzte.

LEGASA

GIZARTEA � HILABETE ETA ERDIRAKO LANA

Herriko karrikak
moldatzen
lanean dabiltza

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Arbol landaketa egin zuten azaroaren 15ean
Zuhaitz landaketa egin zenmendian azaroaren 15ean. Goizetik hasi zuten egu-
na, 10:00etan plazatik atera ziren, bakoitzak bere erreminta eraman zuelarik,
ailtzurra, palak... Goiz osoko lana izan zuten eta batzuk han zeuden bitartean
besteak Bertizen sua egiten eta bazkaria antolatzen zeuden. Eguraldia lagun
izan zuten eta egun ederra igaro ere. Lanen ondotik, patata tortilla, xingarra eta
xixtorra jan zituzten indarrak berritzeko. Ateraldi bikaina herriko haurrek eta gu-
rasoek elkarrekin egin zutena.

ARGAZKIA: M. BERTIZ
Egur loteak nonahi ikus daitezke. Negua
hurbil dugunaren seinale!

ARGAZKIA: M. BERTIZ
Herriko karrikak moldatzen
ari dira.
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Herrietako
ezaugarriak,
zerbitzuak eta
bisita daitezken
lekuak ageri
dira

Fernando ETXEBERRIA
Azkenean,Nafarroa-

koturismoarduradunak
Malerrekako herri ba-
tzuen existentziaz oroi-
tu dira eta kartel berri-
ak jarri dituzte Ezkurra,
Eratsun,SaldiasetaLa-
baienen.Karteletanhe-
rri bakoitzaren ezauga-
rriak,bertaneskaintzen
diren zerbitzuak eta in-
guruan bisita daitez-
keen ibilbide eta leku-
akazaltzendira.Aipaga-
rriada Irakurri izenaera-
biltzen dutela hemen
betidanik Erakurri ize-
nez ezagutzen dugun
mendia aipatzeko. Tar-
teka Eakurri bezala la-
burbiltzen duguna bai-
ta ere.

Ezkurra-Behobia
Zoritxarrezaurtengo

Behobia-Donostia las-
terketakorrikalaribaten
heriotzagatik eta beste
korrikalaribatzuek izan-
dako zailtasun eta ara-
zoengatik gogoratuko
da. Lasterketaren bez-
peran Burgos, Madril
etaKataluniako24per-
tsonek Ezkurra Landa
Ostatuan eta M. Txulo
aterpetxeanpasazuten
gaua.

Ehiza sasoia
Usoenehizadelaeta,

ehiztari bakoitzak bere
iritzia du. Batzuentzat
oso ona izan da, beste
batzuentzat eskasa eta

gehiengoarentzat ona,
besterik ez. Oilagorren
ehiza, berriz, oso ona
izaten ari da, oraindik
ehizahonetan jarraitze-
koegunakgeratzenbai-
tiraetadagoenekohain-
bat bota dira.
Batzuek platereko

ehizabezala izendatzen
duguna arront arrakas-
tatsua izatenari da.Ba-
rranka ostatuak 70 pla-
terbainogehiagozerbi-
tzatu ditu dagoeneko
etahilabeteamaierabai-
no lehen100platerbai-
nogehiagozerbitzatze-
ko asmoa du. Hemen
edo inguruanehizatuta-

ko usoak dira zerbitza-
tutakoak,horixedapla-
ter hauen ezaugarri na-

gusia. Parrilan erretako
arraigoxoarekinborobil-
tzendutemenuaaskok.

GIZARTEA � BAITA ERATSUN, SALDIAS ETA BEINTZA-LABAIENEN ERE

Malerrekako turismo
kartel berriak ailegatu
dira herrira ere

EZKURRA

ARGAZKIAK: F. ETXEBERRIA
Herriko ezaugarriak, zerbitzuak eta bertze zenbat azalpen
ageri dira karteletan.
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Eraikuntza-
materialak eta
elikagaiak
erosteko
baliatuko da

TTIPI-TTAPA
Joan den hilabetean

Saharako kanpalekuan
izan ziren uholdeek kal-
tehandiakeragindituzte:
etxeak,eskolak,ospita-
lak….suntsitudira.Hon-
damendi hori arindu eta
sahararrei bizimodua
berriz hasten laguntze-
ko, Saharaztan Elkarte-
ak diru-bilketa kanpai-
na jarridumartxan.Bild-
utakodirua,oso-osorik,
kanpamentuetarabide-
ratuko dute azaroaren
28an, janaria eta eraikin
berriakegitekomateria-
la erosteko.
Saharaztan elkarte-

akegitenduen lanaries-
ker, harreman zuzena
dagoeskualdeaetaSa-
hararen artean. Bere
ekarpenaeginnahidue-
nak Nafarroako Saha-
raren lagunen elkartea-
renkontuzenbakihaue-
tan egin dezake:

Euskaldiko Kutxa:
30350113591130021437

Rura l Kutxa :
30080001110700365729

Caixa:
21005319492100199896
Lortutakodiruarekin

egindakoerosketenfak-
turakpublikoeginendi-
tuzte eta gainera, nahi
izanez gero, errenta ai-
torpenean ematen den
aportazioaren %20a
desgrabatzeko aukera
dago.

GIZARTEA

GIZARTEA � SAHARAZTAN ELKARTEAREN ESKUTIK

Saharako uholdeetan
kaltetutakoei laguntzeko
diru-bilketa egiten ari da UTZITAKO ARGAZKIA

Kalte handiak sortu dituzte uholdeek Saharan .
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Bortziriak eta
Arano eta
Goizuetako
erabiltzaileei
eragiten die

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Osasuneko kon-
tseilari Fernando Do-
minguezek eta EAEko
haren homologo Jon
Darponek lankidetza-
hitzarmenbatsinatuzu-
ten azaroaren 11n Na-
farroakoJauregian;ber-
tan, Nafarroa eta Eus-
kal Autonomia Erkide-

goaren arteko zonalde
mugakideetako elka-
rrekiko osasun-lagun-
tzarenbaldintzak jasot-
zendiradatozenhiruur-
teetarako. Akordioak
Bortzirietakoudalerriak
hartzen ditu zehazki:
Arantza, Igantzi, Lesa-
ka,EtxalaretaBera;Ara-
no eta Goizueta; eta
Cabredoko kupoa.
Guztira, 10.000 bat

bizilagun dira, eta Irun
eta Hondarribiko osa-
sun-zentroetan (Bortzi-
rietako udalerriak), Do-
nostiakoOspitaleaneta
inguruko zentroetan
(AranoetaGoizueta)eta

Arabako osasun-zerbi-
tzuetan osasun-arreta
espezializatua jasoko
dute.
Hitzarmenak finka-

tzen du, modu berean,
Nafarroako Osasunbi-
deak Osakidetzatik bi-
deratutako bigarren iri-
tziko nahiz espezializa-
zio handiko eskaerei
erantzunendiela,hona-
ko hauei buruzkoak:
azterketa genetikoak,

anatomia patologikoa,
barne-medikuntza (fi-
bromialgiakodiagnosti-
koak),erradiologia inter-
bentzionista,baitaneu-
rokirurgiaetaonkologia-
ko espezialitateak ere.
Hitzarmenak,gaine-

ra, osasun publikoko bi
laborategien arteko el-
karlana jasotzen du,
etorkizunean sor dai-
tezkeen beharren ara-
bera, eta haien alderdi

zehatzak dagozkien
protokoloetan erabaki-
ko dira. Zehazki, Eusko
Jaurlaritzako osasun
publikoko laborategiak
laster Nafarroan ezarri-
koden jaioberriarenba-
hetzeari lotutakozehaz-
tapenanalitikoakegingo
dituelaaurreikustenda;
haiei esker, jaioberrien
metabolismoko gaitz
gehiago detektatu dai-
tezke.

OSASUNA � NAFARROA ETA EAE

Muga herrietako
osasun-arretaren
baldintzak
adostu dituzte

GIZARTEA

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun kontseilari Fernando Domínguez eta
Jon Darpón lankidetza-hitzarmena izenpetzen.

Oraingoz 16
talde osatu dira

TTIPI-TTAPA
Baztan,Bortziriaketa

Malerrekan egin dira
aurkezpen merenduak
eta denera 40 pertsona
hurbildu dira 2007an
sortutakoegitasmoaren
berri jakiteko. Saio

hauetan, euskarazko
mintzamenahobetuna-
hi duten hiztunak, eus-
kara txukun hitz egiten
dutenekin elkartzen di-
ra talde txikietan (nor-
malean launaka edo
bosnaka), asteanbehin
eta ordu betez. Gaur-
gero, 90 pertsona hur-
bildu dira eskualdean.
Ikasturtehonetan16

talde osatu dira gaur-
gero. Baztanen 8 talde
martxan dira eta 2 has-
tekoak. Malerrekan 2
talde martxan eta ber-

tze 2 hastekoak. Bor-
tzirietan, berriz, 2 talde.
Aukera zabala eskain-
tzen da eta izen eman
nahiduenguztiarentzat

ateak zabalik daudela
dioteantolatzaileek:Be-
ran,Lesakan,Zubietan,
Elgorriagan, Donezte-
ben eta Elizondon.

EUSKARA � BAZTAN, MALERREKA ETA BORTZIRIAK

Solaslaguna
egitasmoaren
aurkezpenak
egin dituzte

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan eta Malerrekako solaslagunek egindako aurkezpen berenduen irudiak.





� BAZTAN BKT: KADETEAK
Paula URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Laira DIAZ FERNANDEZ ERRATZU
Irune MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Ane KARRIKABURU REKARTE ARIZKUN
Aurkene PERURENA AGIRRE IRURITA
Maite SOBRINO ETULAIN ARIZKUN
Naroa BERHO SANTOS ORONOZ
Eider ELIZAINTZIN IRUNGARAI GARTZAIN
Ane BERHO MIGELENA ORONOZ
Maider ALTXU AIZPURU ORONOZ
Oihane IRIARTE ELIZAINTZIN ARIZKUN
Leire MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Miren GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Itxaso ETXENIKE BIGURIA IRURITA
Isabel BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Lucia TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Ent.: Julian BALDANTA ELIZONDO
Ofiziala: Rafa MITXELENA ELIZONDO

UTZITAKO ARGAZKIA

Kadete mailako neskek ere lauko finalerako sailkatzeko aukerak dituzte.

JoandenurteanNa-
farroako liga irabazi
zuen Baztango BKT
emakumeen eskubaloi
talde nagusiak. Iaz ez
zen jokatu, baina aur-
ten jokatuko den lauko
finalerakosailkatzeadu
helburu Enrique Petri-
renakgidatzenduental-
deak.Entrenatzailearen
ustez, «horretarako lau
lehenbizikoetansartzea
da lehenasmoa, bai ala
bai, eta horretaz gain,
hasierako fasehonetan
sailkapen buru izanez
gero, apirileko lauko fi-
nalhoriElizondonanto-
latzeko eskubidea ere
izanengenuke».Horiere
polita izanen litzateke,
nahiz eta ez jakin tal-

dearentzat mesedera-
koedokalterako izanen
den. «Aldebatetik, par-
tidak guri ongi datozki-
gun ordutegian jartze-
ko modua izanen ge-
nuke, desplazamendu-
rik egin beharrik gabe;
zaleen babesa ere iza-
nen genuke, baina aldi
berean presioa eta ur-
duri jartzekoarrazoiaere
izan daiteke».

Joan den urtet ik
bortz bat neskek utzi
dute taldea, «batzuk le-
sioengatik, bertzeak
norbereerabakiarenga-
tik, baina iazAtarrabian
aritu zen Ainhoa Astiz
lekaroztarrabueltatuda
BKTra eta kadetetatik
pasatutako hiru neska

ere gurekin ditugu».
Oraingoz ez dute parti-
darikgalduetabideho-
rretan segitu nahi dute,
«orain arteko joku ona
erakutsiz».

Taldenagusiaezezik,
infantilena ere gidatzen
du Petrirenak eta ha-
rrobian lan ona egiten
ari direla azpimarratu
du, «ttikitatik eskuba-
loian jokatzen ikasiz».
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ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: NAFARROAKO LIGA
Leire ORGANBIDE ELIZAGOIEN ARRAIOZ
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Maialen GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Jone URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ
Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Amaia LOIARTE LOPEZ ELIZONDO
Agnieszka PATYEWICZ ETXEBERRIA ANTSOAIN
Ainhoa IRAIZOZ CIRES ELTSO
Maria IRAIZOZ CIRES ELTSO
Ana IRAIZOZ CIRES ELTSO
Maite ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Ane ETXABE AIZPURUA ELIZONDO
Garaxi INZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Ane FAGOAGA IZQUIERDO ERRATZU
Uhaina APEZETXEA MURUA ERRATZU
Iratxe ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Lierni OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ
Jone LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Garazi SAGASETA URRUTIA IRURITA
Ent.: Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO

Baztango Kirol
Taldeko neskek
txapela dute
xede berriz ere
Ahal bada lauko finala Elizondora
ekarri nahi dute, lehen fasean
sailkapen buru izanda

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Kirol Taldeko lehen taldeak lauko finalera sailkatzea du lehen helburua.
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ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: INFANTIL
Nerea BARBERENA URRUTIA ERRATZU
Jone OTEIZA ALTZUGUREN ELIZONDO
Leire CHOUZA BLAS ORONOZ
Maialen ITURBIDE LAZARO ELIZONDO
Izaro DENDARIETA ESKUDERO IRURITA
Maria ORTIZ ESTABOLITE GARTZAIN
Elena SOBRINO ETULAIN ARIZKUN
Leire GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Haizea EUGI GAMIO IRURITA

Ainhoa MONTIEL GUTIERREZ NARBARTE
Nahia BAILON URTASUN IRURITA
Leire ARRAZTOA ALEMAN IRURITA
Haizea ISUSKITZA ARANBURU AMAIUR
Saioa ETXART ETXEBERRIA ERRATZU
Ane BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Amaia ARIZALETA ITURBIDE ERRATZU
Hana IRISARRI URRUTIA ELBETE
Ent.: Enrique PETRIRENA ELIZONDO

� BAZTAN BKT: ALEBIN A
Olatz ITURRALDE ARRETXEAZOZAIA
Naia IRIARTE ARRIETA ARIZKUN
Laura URTXULUTEGI ANTXORENA ERRATZU
Haize OIARTZABAL AIZPURU IRURITA
Ainara GOÑI ALMANDOZ ELIZONDO
Miren IRIGOIEN INBULUZKETA ELIZONDO
Lorea EUGI GAMIO IRURITA

Naroa IRIARTE ELIZAINTZIN ARIZKUN
Katixa OSPITAL LEIZA ERRATZU
Amaia ETXABE AIZPURUA ERRATZU
Irati IPARRAGIRRE MEOKI ELIZONDO
Naia GARAIKOETXEA LOBEIRAS BERROETA
Ent.: Maialen GOÑI ELIZONDO
Ent.: Lierni OTEIZA ORONOZ

� BAZTAN BKT: ALEBIN B
Patricia DEL CAMPO PELLICERELIZONDO
Amaia OLAIZOLA GOÑI ELIZONDO
Idoia MUNANGO MALES ELIZONDO
Maite USTARROZ ALTZUARTE ORONOZ
Kandela IBAIBARRIAGA AGRA ELIZONDO
Uxue REKARTE ITURRIRIA ERRATZU
Nagore URRUTIA REY IRURITA
Naroa BALLARENA GOIENETXE ELIZONDO
Cecilia ADIN URTASUN ELIZONDO

Naroa ELIZAINTZIN ALTZUARTE IRURITA
Celia GARBALENA BARRIO ELIZONDO
Julene BAILON URTASUN IRURITA
Maialen BERTIZ ORBEGOZO ELIZONDO
Elena GARCIA ELIZETXE ELIZONDO
Naiara ERASUN MUÑOZ ELIZONDO
Ainara DENDARIETA ELIZAINTZIN IRURITA
Ent.: Jone LARRALDE
Ent.: Paula URRUTIA ELIZONDO

� BAZTAN BKT: AURREALEBINAK
Meseletz IRISARRI URRUTIA ELBETE
Miren ARRAZTOA GABALENA GARTZAIN
Jon GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Izaro PAGAZUORTUONDUA AROZENA GARTZAIN
Lucia BALDANTA ARRUIZ ELIZONDO
Marina MENDIBURU OHARRIZ GARTZAIN
Ane MEZKIRITZ ORUBE ARIZKUN

Ainhoa MEZKIRITZ ORUBE ARIZKUN
Valeria ADIN URTASUN ELIZONDO
Leire BALLARENA GOIENETXE ELIZONDO
Maialen KARRIKABURU JAIMERENAELBETE
Ane TRANTXE MORENO ELIZONDO
Ent.: Idoia ARRUIZ ELIZONDO
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Hau idazterakoanhi-
rugarren postuan dago
Erreka eskubaloi talde
nagusia (8 partidetatik
6 irabazi ditu) eta lider
ere izan zen liga hasie-
ran. «Ez genuen horre-
la hasteaespero»aitor-
tudigu IbanEzkurraen-
trenatzaileak. Hortaz,
taldearen helburua «le-
hen fasean lau lehenbi-
zikoetan sartu eta txa-
peldunenfasea jokatzea
litzateke».Beraienmul-
tzoan, sailkapen hori
garbi xamar lortukodu-
ten hiru talde daudela
usteduEzkurraketabe-
raz, «laugarren postua
lortzea izanen da gure
borroka, iaznahikourru-
ti ibili ginen eta». Hasi,
arrasongihasidira,bai-
na bertze itzuli oso bat
falta da lehenbiziko fa-

sehoriakitzeko.«Urrats
handiaemandugu,bai-
na lan aunitz falta da
egiteko»,aipatudiguen-
trenatzaileak.

Talde zabala du aur-
ten bere erranetara Ez-
kurrak, «21 jokalari eta
horrek aunitz errazten
ditu gauzak. Iaz, lesio-
ak zirela, lana zela, az-
keneanpartidubatzue-
tara jendez justu xamar
joan ginen. Aurten, be-
ti14-15 lagun joatenga-
ra partidetara eta hori
nabari da». Izan ere, ez
dute jokalari bakar bat
ere galdu eta gainera,
oraindik jubenildirenhi-
ru jokalari ere ari dira.
«Emaitzak ez ezik –dio
Ezkurrak–, jokoaereona
egiten dugu eta parti-
dak borrokatuak doa-
zenean, azken minu-

tuetan pixka bat gehia-
goematekogaigaraeta
hori seinale ona da».

Aurten, lehen aldiz,
emakumeseniorren tal-
dea ere kantxaratu du
Errekak, eta «oraindik
emaitzaonikezdute lor-
tu, baina hori da guttie-
nekoa, gehienak lehen
urteko jubenilakdiraeta
ari dira jokoa hartzen
eta garaipenak ere eto-
rriko dira» uste du gi-
zonen entrenatzaileak.

Errekako senior
taldeak liga
irabazteko lehian
sartu nahi du
Lehen aldiz emakumeen senior
taldea ere kantxaratu du
Doneztebeko elkarteak

ARGAZKIA: CD ERREKA
Errekako talde nagusiak liga hasiera polita egin du.

ESKUBALOIA

� ERREKA A: 2. MAILA NAZIONALA
Adei IBARGARAI AGIRRE NARBARTE
Asier ARANGUREN OKIÑENA BARAÑAIN
Dani URROZ EIZAGIRRE GAZTELU
Emilio ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Iñigo URRA GOROSPE BARAÑAIN
Joseba LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Javier GAGO BALDA DONEZTEBE
Josetxo EZKURRA AROZENA DONEZTEBE
Ramontxo ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
Javier DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Julen INDA ZARRANZ DONEZTEBE
Kepa MIGUEL ETXEBESTE DONEZTEBE
Mario LOPEZ PAGAZARTUNDUA GARTZAIN
Mikel GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Oier BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Peio MITXEO TELLETXEA GAZTELU
Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Javier APEZTEGIA ITURRIA DONEZTEBE
Xabier IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Mattin JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Endika LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Ent.: Iban EZKURRA SALABERRI DONAMARIA
Ofiziala: Iban MINDEGIA ELIZAGA DONEZTEBE
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� ERREKA: KADETE MUTILAK
Joanes ALTXU URTASUN DONEZTEBE
Gogor ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Mikel ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Urtzi BEORLEGI PASCAL DONEZTEBE
Ander BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Unai IBARRA PEREZ DONEZTEBE
Xabier IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Urtzi JUANENA ETXEBERRIA DONEZTEBE
Patxi MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Iñigo OIARZABAL ZOCO DONEZTEBE
Andoni PRIETO ETXEGARAI BERA
Asier QUINTANILLA SAGARDIA DONEZTEBE
Asier AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Joseba BENGOTXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Otito ROQUE AGUILERA ELIZONDO
Oier URRUTIA BALLARENA ERRATZU
Ent.: Iban MINDEGIA - Txomin MINDEGIA
Of.: Patxi REKARTE - Julen ETXEBESTE

� ERREKA: SENIOR NESKAK
Ainara UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Amaia SUBIZAR TRANTXE LEGASA
Anabel SOBRINO ARTAZKOZ ELIZONDO
Cristina ZABALA USTARIZ DONEZTEBE
Desire VINAGRE PEREIRA ARRAIOZ
Ekhine TXOKARRO EZKURRA NARBARTE
Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Itziar GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Itziar JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Izaskun AIZPURU ETXEBERRIA ELIZONDO
Janire MIGELTORENA EZKURRA DONAMARIA
Karmele SANTESTEBAN BENDOIRO ZUBIETA
Maider JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Maider OMAR PORROY DONEZTEBE
Marta DORREGARAI OIAREGI IRURITA
Izaskun DANBORIENA URRUTIA AZPILKUETA
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Melanie TELLETXEA RIVAS DONEZTEBE
Noelia QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Olatz SUBIZAR TRANTXE LEGASA
Uxue IBARROLA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Virginia FDEZ. TELLETXEA DONEZTEBE
Ent.: Juan Mari ARTAZKOZ DONEZTEBE
Ent.: Javier DEL VILLAR NARBARTE
Of.: Andrea MINDEGIA DONEZTEBE

ARGAZKIA: CD ERREKA
Lehenbiziko aldiz emakume seniorren taldea kantxaratu du Errekak eta azaroaren 14ko par-
tidan lehen garaipena ere lortu zuen.

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Errekako mutiko kadeteak.

ESKUBALOIA
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ESKUBALOIA

� ERREKA: NESKA KADETEAK
Melanie TELLETXEA RIVAS DONEZTEBE
Michelle CRUZ PEGUERO DONEZTEBE
Alaia IRIBARREN GONZALEZ DONEZTEBE
Ane LARRETXEA LUKANBIO DONEZTEBE
Alaitz LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Ainhoa LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Andrea ZABALA PIKABEA DONEZTEBE

Inma IBARROLA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Itsaso ESTANGA OTXANDORENA DONEZTEBE
Izaro ALDABE TELLETXEA DONEZTEBE
Janire IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE
Maria IRIGOIEN TELLETXEA DONEZTEBE
Ent.: Javi APEZTEGIA ITURRIA DONEZTEBE
Of.: Endika LARRALDE-Oier BERASATEGI

� ERREKA: ALEBIN MISTOA B
Ioritz GONZALEZ GAMIO DONEZTEBE
Uxue ILARREGI ARIZTEGI DONEZTEBE
Maddi JUANENA ETXEBERRIA DONEZTEBE
Bidane LASA SAGASETA NARBARTE
Ane MARTINEZ ITURRALDE DONEZTEBE
David MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Saioa SAN MIGUEL ZELAIETA DONEZTEBE
Marko SAN MIGUEL GRANDE DONEZTEBE
Irune URROZ GONZALEZ URROZ
Josu ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA

Paula ZABALA SARASOLA DONEZTEBE
Yaiza GONZALEZ GAMIO DONEZTEB
Asier LANZA GARCIA SUNBILLA
Mikel PRIETO ETXEGARAI BERA
Nerea ARREGI ETXARTE DONEZTEBE
Saioa ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Unai BEORLEGI PASCAL DONAMARIA
Unai RUIZ LOPEZ SUNBILLA
Ent.: Lorena JUANENA, Amaia JORAJURIA
eta Uxue IBARROLA DONEZTEBE

� ERREKA: ALEBIN MISTOA A
Asier ARREGI PEREZ DONEZTEBE
Ane ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Eñaut SETOAIN DONEZTEBE
Iker LOIARTE ZUBIETA
Ilazki CRUZ OTXANDORENAELGORRIAGA
Nahia GANBOA ANTZIZAR DONEZTEBE
Naroa HUARTE JUANOTENA DONEZTEBE
Xuban ILARREGI ARIZTEGI DONEZTEBE
Saioa IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE

Ioritz MITXEO OSKOZ DONEZTEBE
Ainara OTXANDORENA PIKABEA ELGORRIAGA
Haritz SAGASETA URROZ DONAMARIA
Andrea SAN MIGUEL GRANDEDONEZTEBE
Maitane SUBIZAR QUISPE NARBARTE
Maialen URROZ GONZALEZ URROZ
Marina ZABALA SARASOLA DONEZTEBE
Xabier MARCOS MUGAIRI
Ent.: Matias URIOSTE-Gogor ATXALANDABASO

� ERREKA: INFANTIL NESKAK
Ainhoa ARRIETA BERGARA DONAMARIA
Ane ETXARTE JUANENEA DONEZTEBE
Ane IPARRAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Elisa URROZ KOVALIK DONEZTEBE
Elur IPARRAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Garazi ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Garazi SANTESTEBAN OTXANDORENA ZUBIETA
Goreti LANA ALBERRO DONEZTEBE
Itxaso OIARZABAL ZOCO DONEZTEBE
Janire IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE

Lucia IRIGOIEN TELLETXEA DONEZTEBE
Maialen LIZASOAIN ETXEBERTZDONAMARIA
Maialen SEIN IRIGOIEN DONEZTEBE
Mirian HUARTE SANZ DONEZTEBE
Nahia ETXEBERRIA URTXULUTEGI ZUBIETA
Naroa GERENDIAIN SARRATEA DONEZTEBE
Patricia GHIBANU ALINA DONEZTEBE
Olatz MUTUBERRIA MINDEGIA DONEZTEBE
Olatz SAN MIGUEL GRAGIRENA DONEZTEBE
Ent.: Maider OMAR PORROYDONEZTEBE
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BRT Menditarrak
Rugby Taldea euskal li-
gako lehen mailan ari
daaurtenere.Zortzi tal-
deko multzoan ari da
eta lehen itzuliko sail-
kapenaren arabera, lau
lehenbizikoek titulua jo-
katuko dute (txapeldu-
nak Ohorezko Mailara
igotzeko play-offa jo-
katzeko aukera izanen
du) eta lauazkenek jau-
tsiera saihestea. Aur-
tengoan aunitz berritu
eta gaztetu da Mendi-

tarrak BRT taldea, «jo-
kalari beterano batzuk
taldeautzidutenez,be-
heitiko kategorietatik
datozen jokalariak pro-
tagonismoahartzendo-
az».Entrenatzaileakere

etxekoakdiraaurten, Iru-
ritako Peio Obregozok
baitu talde nagusiaren
ardura, Antton Harispe
eta Poteto Iribarrenen
laguntzarekin. Kadete
mailan, iazbezala, Irun-
Zaisakoekinbategindu-
te baztandarrek eta he-
men ere Peio Obrego-
zo da arduradun.

Honetaz gain, Herri
Kirol-errugbieskolak la-
nean segitzen du, or-
tziraletanLarraintzarren
eta Lekarozen.

ERRUGBIA

� BAZTAN RUGBY TALDEA SENIORRAK
Ander OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Iban MUTILBA RUIZ DE AZUA ELIZONDO
Manex AIZPURU IRIBARREN MUGAIRI
Julen LIZOAIN EUGI IRAGI
Fermin LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Egoitz GAMIO MITXELENA NARBARTE
Javier BORDA REDIN UHARTE
Ion ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Iñaki ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Mikel EUGI ILUNDAIN BEUNTZA
Oscar VILLABONA ZENOZ LATASA
Iñaki PERURENA IRIGOIEN ELIZONDO
Imanol GOIENETXE ITURBIDE IGANTZI
Ion IRIARTE ARRIETA ARIZKUN
Mattin APEZETXEA BERHO ORONOZ
Ruben OZKARIZ MARTINEZ OLAGUE
Joseba ARIZMENDI APEZETXEA ORONOZ
Gorka LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Iñaki IRAIZOZ PEREZ ESAIN
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Beñat ETXEKOLONEA DIEZ ZUBIETA
Jokin MAIA DAGERRE ELIZONDO
Josu MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Dario TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Aritz PERURENA ARIZALETA ELIZONDO
Gorka ALTZUARTE ARREGI ALMANDOZ
Jokin URREAGA ETXENIKE ELBETE
Entrenatzailea: Peio OBREGOZO IRURITA
Ent.: Antton HARISPE AMAIUR
Ent.: Jose Miguel IRIBARREN IRIGOIEN ELBETE

Menditarrak-BRT taldea
Euskal Herriko ligan ari da
Seniorrez gain, kadete mailako taldea ere zelairatu du
Zaisa-Irungoekin batera � BAZTAN RUGBY TALDEA KADETEAK

Iñigo LOPEZ LARRAZA IRUN
Aleix SANTESTEBAN OPOKA IRURITA
Sebastian DENIS O’NEIL IRUN
Aritz ARRIETA DEL ARCO ELGORRIAGA
Iñaki BARRENETXE MIÑANA ELIZONDO
Julen IRIARTE AZKARRAGA ARIZKUN
Oier NEOL BURLADA ARIZKUN
Kaiet IRIARTE GOIENETXE ARIZKUN
Johannes MOLINUEVO URRUTIA ELBETE
Aitor MARTIN SERRANO ELIZONDO
Jon ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Migeltxo SOBRINO ETULAIN ARIZKUN
Joseba MITXELENA LARZABAL IRURITA
Luciano ETXEBARRIA ROMAN IRUN
Jon POMBAR ARRIETA IRUN
Iker ARIAS SANTA CRUZ IRUN
Joao Louis COSTER VALIENTE IRUN
Ent.: Peio OBREGOZO ISTILART IRURITA
Ent.: Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Menditarrak-BRT errugbi taldeko seniorrak Lekarozen, denboraldiko lehen partidan.
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SASKIBALOIA

Berako Toki Ona-
Bortziriaksaskibaloi tal-
dearen izenean42nes-
ka ari dira Nafarroako
ligan aurten, lau kate-
goriatanbanatuak.Mu-
tikoak ere konpetitzen
hasiko dira bigarren fa-
sean, urtarrilean.

Imanol Etxeberriak
aipatu digunez, «joan
denurtetikaldaketana-
bariena, juniorren tal-

derikezdugulada. Ikas-
ketak direla eta kanpo-
ra joaten baitira».

Talde berri bat ere
badute, astean behin
entrenatu eta saskiba-
loipixkobategitekoau-
kera ematen duena.
«Guraso talde bat ere
badugu –dio Etxebe-
rriak– kanasta batzuk
sartzen saiatzen dire-
nak. Horrela beharba-

da, gehiagobaloratuko
dute seme-alabek egi-
ten dutena».

Beran bortz
talde saskipean
42 neska ari dira Toki Ona
Bortziriak taldearen izenean eta
12 mutiko ere hasiko dira

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Kadeteak dira aurten Toki Ona Bortziriak saskibaloi taldeko handienak. Behean, infantilak.

� TOKI ONA-BORTZIRIAK: INFANTILAK
Leire RUIZ ALTZUGUREN BERA
Eider MOLINERO BARRETO BERA
Oihane ZELAIETA LAZKANO BERA
Ekhiñe ZAPIAIN ARLEGI BERA
Kattalin BERASAIN GOIA BERA
Lorena PEREZ CUEVA BERA
Miren Lizar ELEXPURU MITXELENA BERA
Katti IRASTORZA URDANITZ BERA
Eneritz ZAPIAIN ABUIN BERA
Eloisa RODRIGUES FERREIRA ARANTZA
Julia ARTIEDA VILA BERA
Entrenatzaileak:
Egoitz EIZAGIRRE BURLADA BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA

� TOKI ONA-BORTZIRIAK: KADETEAK
Itxaso ERAUSKIN RUIZ BERA
Saioa UGALDE ELTZAURDIA BERA
Ane OSUA CABIDA BERA
Arantxa SESE AGARA BERA
Olaia OTXOTEKO TELLETXEA BERA
Maialen RUIZ ALTZUGUREN BERA
Onintza ZAPIAIN ABUIN BERA
Irati FAGOAGA EUGI BERA
Neskur ETXENIKE IGANTZI LESAKA
Entrenatzaileak:
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA
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� TOKI ONA-BORTZIRIAK: MINIBASKET
Nahia ITURRIA GARCIA BERA
Mendi ZUBIETA ITURRIA BERA
Leire ARNAIZ PIZZIO BERA
Irati ELIZONDO BENGOETXEA BERA
Leire UGALDE GARCIA BERA
Katixa SARALEGI ZUBIETA BERA
Zuriñe SARRATEA JABALERA BERA
Uxune OTXOTEKO TELLETXEA BERA
Amaia LAGOS OIARTZABAL BERA
Izaro MARISOL ESPARZA BERA
Ainhoa ALTZUGARAI GARRO BERA
Entrenatzailea:
Jon IRAZOKI MARTIKORENA BERA

� TOKI ONA-BORTZIRIAK: PREMINIBASKET NESKAK

Ihintza UDAETA ZUBIETA BERA
Ihintza DAGUERRE DIEGUEZ BERA
Uxia DAGUERRE DIEGUEZ BERA
Zaira RICO IGOA BERA
Ziortza GOIA MITXELENA BERA
Naroa OTAMENDI ABRIL BERA

Iraia ZAPIAIN ARLEGI BERA
Maddi NAVARIDAS CUESTA BERA
Ane MOLINERO BARRETO BERA
Saioa LAGOS OIARTZABAL BERA
Nahia PIKABEA ELIA BERA
Ent.: Esther MENTABERRI BERA

� TOKI ONA-BORTZIRIAK: PREMINIBASKET MUTIKOAK
JoanesARIZTIMUÑOMUTUBERRIA BERA
David BERGMAN ETXALAR
Aimar ETXEBERRIA CASTEIGBERA
Ekai ETXEBERRIA CASTEIG BERA
Oihan GOIA SIMON BERA
Iker GOIKOETXEA GOIA BERA
MikelHUARTEMENDIAELTZAURDIABERA

Oihan PIKABEA ELIA BERA
Joel PRENDES PIKABEA BERA
Asier RUIZ GONZALEZ BERA
Xabi RUIZ MARTIKORENA BERA
Oier SAROBE ROMAN BERA
Entrenatzailea:
Roger BERGMAN ETXALAR

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Ttiki-ttikitatik hasten dira Berako saskibaloi taldean treba-
tzen. Orri honetako argazkietan,minibasket neskak eta pre-
minibasket neska eta mutikoen taldeak. Mutikoak bigarren
fasean hasiko dira konpetitzen.
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FUTBOLA

Preferente mailara
igo da Leitzako Aurre-
ra futbol taldea, baina
denboraldi hasiera ez
da ona izaten ari. Hale-
re, horrek ez du uste-
kabeanhartuaspaldiko
urteetan entrenatzaile
den Jose Luis Arrizu-
rieta: «Joan den urteko
talde titularretik hiru jo-
kalarikbakarriksegitzen
dute eta horiek ere fal-
ta izan ditugu partida
askotan».

Aurredenboraldiaere
berandu hasi zuten eta
jendea ezin bilduz, tal-
dea atera ez atera za-
lantzan izanzirenazken
orduraarte.Honelagau-
zak, jautsiera postue-

tan daude orain leitza-
rraketahortiknekezate-
rakodirelausteduArrik:
«Zerbait hobetzea es-
pero dut, baina jubeni-
lenbigarrenmailatiketo-
rridirenentzatbatezere,
salto handia da, zaila
dago kontua. Gainera,
aurrelariari zirenakatze-
lari ari dira, batzuk se-
kula aritu ez diren pos-
tuetan; lehen zegoen
borrokarako grina ere
asko galdu da».

Taldearen etorkizu-
na ere ez du batere ar-
gi ikusten entrenatzai-
leak. «Futbolean pano-
rama beltza dago Lei-
tzan, afizioa asko gal-
du da. Lehen, jubenilen

taldetiksaltohandiaba-
zen, pentsa orain ka-
detetatik!» Beste adibi-
debat jarriduArrik:«Do-
neztebeko feriak zirela
etaasteburukopartidua
igandera atzeratu ge-
nuen. Gu aritzen gine-
nean hori pentsaezina
zen, ezta herrian pesta
baldin bazen ere!».

Nekez ari da
Leitzako Aurrera
Preferente maila
berrian
Joan den urteko taldetik hiruk
bakarrik segitzen dute eta geroa
beltz ikusten du entrenatzaileak

ARGAZKIAK: PABLO FEO
Preferenterako itzuleran ez da ongi hasi Aurrera futbol taldea.

� AURRERA FUTBOL TALDEA: KADETEAK
Eneko FEO MIGUELA LEITZA
Oier GOIKOETXEA SAGASTIBELTZA LEITZA
Hegoi TXOPERENA ZABALETA LEITZA
Asier BARRIOLA ZOZAIA LEITZA
Egoitz SANCHEZ LIZEAGA LEITZA
Joseba ESCUDERO NAVASCUES LEITZA
Koldo HERNANDORENA ALCARAZ LEITZA
Aritz CAMPOS SAGASTIBELTZA LEITZA
Jon Mattin SUKUNTZA TELLETXEA LEITZA
Aitor SAGASTIBELTZA ALDUNTZIN LEITZA
Patxi CLAUDIO AZPIROZ LEITZA
Asier JUANENEA LABAIEN LEITZA
Anartz RAMAYO IPARRAGIRRE LEITZA
Luken CASARES ARRETXE LEITZA
Julen ZABALETA ZABALETA LEITZA
Xabat ILLARREGI MARZOL LEITZA
Mikel ZABALETA UNANUA LEITZA
Diego BIURRARENA ORTIZ LEITZA
Entrenatzaileak:
Iñaki PERURENA ARIZTIMUÑO LEITZA
Tomas SAGASTIBELTZA AIERTZA LEITZA

� AURRERA FUTBOL TALDEA: PREFERENTE
Ioritz OIARTZABAL CEBALLOS LEITZA
Mikel SAGASTIBELTZA EGUES LEITZA
Iñigo ZABALETA HERNANDEZ LEITZA
Mañel WOISCHWILL BIGERA LEITZA
Unai ARIZTETA BENGOETXEA LEITZA
Jabier ARTOLA MAZO LEITZA
Jon Denis KALONGE AZPIROZ LEITZA
Jon VAZQUEZ URANGA LEITZA
Joanes LASARTE ARRUZA LEITZA
Markel BARRIOLA HERNANDORENA LEITZA
Martxel KALONGE AZPIROZ LEITZA
Asier GIL ZUBILLAGA LEITZA
Imanol ARRATIBEL JIMENO BERROBI
Oinatz MARIEZKURRENA BALDA LEITZA
Beñat ZABALETA ALDUNTZIN LEITZA
Jon PERURENA LABAIEN LEITZA
Unai TIJERO ZABALETA LEITZA
Joanes CEBALLOS MITXELENA LEITZA
Ent.: Jose Luis ARRIZURIETA BILDARRAZ LEITZA

ARGAZKIA: PABLO FEO
Aurrerako futboleko mutiko kadeteen taldea.
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ARETO-FUTBOLA

� AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO INFANTIL A
Enaut CRAAMER LEITZA
Aritza CRAAMER LEITZA
Alain HERNANDORENA LEITZA
Eñaut ZUBIRI LEITZA
Joseba AZKUE LEITZA
Aimar LIZARRAGA LEITZA

Iraitz AZURMENDI LEITZA
Aitor PERURENA LEITZA
Omar UGARTEMENDIA LEITZA
Eñaut GOIKOETXEA LEITZA
Mikel MARTINEZ BARRANCO LEITZA
Ent: Asier GIL eta Joanes LASARTE

� AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO INFANTIL B
Ekaitz MUTUBERRIA LEITZA
Aimar OTERMIN ARESO
Ander GARRO LEITZA
Egoi BARAIBAR ARESO
Adei ZUBILLAGA LEITZA
Egoitz BARAIBAR LEITZA

Ibai SAGASTIBELTZA LEITZA
Aitor ARRARAS LEITZA
Entrenatzaileak:
Iñigo ZABALETA
Amets CAMPOS

� AURRERA ARETO FUTBOLA: NESKA INFANTIL A
Joana CLAUDIO LEITZA
Ainitze TXOPERENA LEITZA
Nerea ZABALETA LEITZA
Eider APEZETXEA LEITZA
Jenifer WILSON LEITZA
Nora PEREZ LEITZA

Iraia LANSALOT LEITZA
Maider AZURMENDI LEITZA
Haizea ARRARAS LEITZA
Elena ARANBURU LEITZA
Irati ZABALETA LEITZA
Ent.: Tomas SAGASTIBELTZA LEITZA

� AURRERA ARETO FUTBOLA: NESKA INFANTIL B
Irati ZABALA LEITZA
Irati TURRIOTZ LEITZA
Uxue SANCHEZ LEITZA
Itxaso SAENZ LEITZA
Haizea BELAUNTZARAN LEITZA

Maria SAGASTIBELTZA LEITZA
Maria FEO LEITZA
Ainhoa ARANBURU LEITZA
Joana SAGASTIBELTZA LEITZA
Ent.: Patxi SAENZ LEITZA
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FUTBOLA

JoandenurteanMai-
la Autonomiko berrira
igotzea zuen helburu
BaztanFutbolTaldena-
gusiak. Baina hori lortu
eta gero, Izarra taldea
Bigarren Bmailara igo-
tzeakHirugarrenmaila-
ra igotzekoaukeraeman
zion Baztani. Beraz, bi
kategoriako koxka sal-
to bakarrean eman du
Baztanek eta salto ho-
rigogorrasuertatzenari
zaio. Orain artean joka-
tutako 13 partidetatik 2
bakarrik irabazi ditu eta
azkenaurrekoa da. Ja-
vierAmianoentrenatzai-
leak dioenez, «salto bi-
koitza mortala izan da,
hori egia da eta horre-
taz gain, jende guttire-
kin gaude, batzuk ezin
izan zuten aurredenbo-
raldirikegin, jokalari ga-
rrantzitsu batzuk den-

bora luzerako min har-
tuak daude… Ez gau-
de iaz bezala. Hiruga-
rren mailan edozein
akats ttiki ordaindu be-
har izaten da».

Halere, ez du ezi-
nezkoa ikusten mailari
eustea:«Horretarako le-
hen itzulian15puntu lor-
tu beharko genituzke,
bertzela arras zaila iza-
nen dugu. Horiek lortu
eta bigarren itzulirako
lesionatuak berresku-
ratzenbaditugu,zerbait
egitekoaukera izande-
zakegu». Joko ona egi-
ten duten jokalariak di-
tuela uste du Amianok,
«baina jarraipena falta
zaie, sufritzen ikasi be-
har dute. Goi mailako
taldeei aurre egin die-
gu, partida onak joka-
tu ditugu, baina azke-
nean, xehetasun tti-

kiengatikgalduegindu-
gu».

Gazteenen taldeei
dagokienez, jubenilak
lehen mailara igo dira
eta ongi ari dira lehian
kategoria berrian. Ha-
lere, aipagarriena, klu-
baren 90 urteko histo-
rian, lehen aldiz nesken
taldea zelairatu duela
da. Futbol 8an ari dira.

� BAZTAN F.T.: 3. MAILA
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Julen GARMENDIA IRIARTE ELIZONDO
Iñigo BERHO SANTOS ORONOZ
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Beñat ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Xabier GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Mikel UNANUA ARIZMENDI ELIZONDO
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Andoni GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Luis ITURRIRIA EGURROLA ELIZONDO
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Asier LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Iñaki AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Antton ASTIZ IZETA ELIZONDO
Patxi SARRATEA SANZBERRO ALMANDOZ
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Javier URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Entrenatzailea: Javier AMIANO «Zurdo» eta Igotz GARDE

Hirugarren
mailako saltoa
gogorra egiten
ari zaio Baztan-i
90 urteko historian lehen aldiz
emakumeen taldea ere zelairatu
dute aurtengoan

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Liga hasieran kosta egin zaie baztandarrei kategoria berrira egokitzea.
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� BAZTAN F.T.: JUBENILAK
Mikel SAGASETA URRUTIA IRURITA
Asier BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Jon BALLARENA AROZENA ELBETE
Unai CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
David SUAREZ DEL MORAL ELIZONDO
Imanol IRIBARREN JAURENA URDAZUBI
Manex MEOKI IPARRAGIRRE LEKAROZ
Julen AGIRRE URSUEGI ZIGA
Elur MEOKI MARTINEZ DE ICAYA ELIZONDO
Jokin ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Alejandro SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Unai AMORENA URTEAGA ELIZONDO
Xabier DANBORIENA BIKONDOA ELIZONDO
Javier MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Suchy ELIAS SELGUERA AMAIUR
Luis URRUTIA IÑARREA ELIZONDO
Imanol AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Iñigo DENDARIETA ELIZAINTZIN IRURITA
Entrenatzaileak: Jesus PILAR eta Fermin PILAR

� BAZTAN F.T.: KADETEAK
Jaime QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Imanol BURGUETE GOIENETXE ELIZONDO
Jaime EGURROLA OLABE ELIZONDO
Josu ETXANDI SANZBERRO ARRAIOZ
Unai BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Iban ALTZUGARAI GONZALEZ ELIZONDO
Oier CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Adrian BURGETE GOIENETXE ELIZONDO
Carlos GONZALEZ JAIMERENA ELIZONDO
Jon MAYORDOMO SOBRINO ELIZONDO
Ander BALLARENA AROZENA ELBETE
Mikel BALLARENA TELLETXEA ELIZONDO
Unai BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Alvaro FERNANDEZ DEL PUERTO ELIZONDO
Oscar ELORZA SALABERRI ORONOZ
Hegoi ZELAIETA GAMIO ELIZONDO
Josu DAGUERRE MARTIRENA ELIZONDO
Gilen QUERTIER AMIANO ELIZONDO
Xuban ZALDAIN ARRIBILLAGA AMAIUR
Ibai MERINO FAGOAGA ELIZONDO
Xabier PEREZ LOPEZ ELIZONDO
Unai GOÑI ALMANDOZ ELIZONDO
Jaime URRUTIA IÑARREA ELBETE
Entrenatzailea: Miguel Angel PEREZ

ARGAZKIA: CD BAZTAN

Baztango jubenilak Nafarroako lehen mailara igo da aurten eta sailkapen buruan dago.

ARGAZKIA: TOTU ITURZAETA

Kadete taldea Nafarroako lehen mailan ari da, eta sailkapenaren aitzinean dabil.

� BAZTAN F.T.: NESKAK FUTBOL 8
Naroa BLAS IRISARRI ORONOZ
Ainize SAN MILLAN SOBREVIELA ARIZKUN
Naiara ZALDAIN ARRIBILLAGA AMAIUR
Garazi SAROBE SANSIÑENA ELIZONDO
Ana QUEVEDO ZIAURIZ ELIZONDO
Leire REKALDE LAZARO ELIZONDO
Mireia ALEMAN AZKARRAGA IRURITA
Isabel PEREZ AZKARRAGA IRURITA
Maitane ETULAIN BIDEGAIN ARIZKUN
Nerea SALABURU ETXANDI LEKAROZ
Amaia IRIARTE AZKARRAGA ARIZKUN
Olaia ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Kattalin ARIZMENDI BEREAU ELIZONDO
Miren ALTXU AIZPURU ORONOZ
Andrea AMORENA URTEAGA ELIZONDO
Entrenatzailea: Gema MARTIARENA eta Pello SAN MILLAN

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL

Lehen aldiz neskak ere ari dira Baztan Futbol Taldearen izenean.
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� BAZTAN F.T.: INFANTIL LEHEN MAILA
Ibai GARAIKOETXEA ARRETXEA ELIZONDO
Aaron SALABURU ETXANDI LEKAROZ
Jokin ETXART VERDU URDAZUBI
Aitor REKALDE LAZARO ELIZONDO
Urki ARISTU VIELA ELIZONDO
Aritz MAISTERRENA LARREGI AMAIUR
Aaron DANBORIENA BIKONDOA ELIZONDO
Unai ETXEBERRIA GOÑI ELIZONDO
Asier IRIGOIEN ELIZALDE ELIZONDO
Ugutz GOÑI PASCUAL ELIZONDO
Aritz NUÑEZ GOÑI ELIZONDO
Lizar URRUTIA MARIEZKURRENA ELIZONDO
Miguel NUÑEZ BAILON ELIZONDO
Julen TRANTXE MORENO BERRIOZAR
Beñat ERRO MUJIKA ELIZONDO
Oier ERRO MUJIKA ELIZONDO
Haritz URZAIZ CUARTERO ELIZONDO
Diolindo VIDES ALVES ELIZONDO
Oihan GARAIKOETXEA LOBEIRAS BERROETA
Cristhian ORTEZ HERRERA ELIZONDO
Entrenatzailea: Oier ZELAIETA
Laguntzailea: Ivan SAN JOSE

� BAZTAN F.T.: INFANTIL BIGARREN MAILA
Imanol DEL CAMPO PELLICER ELIZONDO
Urki NEOL BURLADA ARIZKUN
Unai BALLARENA TELLETXEA ELIZONDO
Julian URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Aitor VERDE MUGIRO ELIZONDO
Martin MUGIRO ESEBERRI ELBETE
Xuban OSKARIZ URSUEGI ELIZONDO
Ivan Pedro GONZALEZ ALMANZA ELBETE
Unai ELORZA SALABERRI ORONOZ
Oihan KARRASKEDO ARREGI ELIZONDO
Xabier LOPEZ ZABALETA ELIZONDO
Aitor PLAZA MARTINEZ LEKAROZ
Aritz ELIZONDO URRUTIA LEKAROZ
Abdesamad EL HAOUI LHISSEN ELIZONDO
Unai BENGOETXEA AGERRE ERRATZU
Pello FAGOAGA IZQUIERDO ERRATZU
Gorka JAURENA IRISARRI ARIZKUN
Oier ARIZTIA AZKARRAGA AZPILKUETA
Aitor ADIN BIDEGAIN ARIZKUN
Unai URRUTIA BALLARENA ERRATZU
Unai ARBURUA FAGOAGA ZUGARRAMURDI
Jon ARRETXEA ZIAURRIZ ELIZONDO
Mikel ARIZTIA GOIENETXE AMAIUR
Entrenatzailea: Mikel ADIN
Laguntzailea: Victor DEL CAMPO

ARGAZKIA: TOTU ITURZAETA

Lehen urteko infantilek, alebinetatik pasatutako jokalari aunitz dituzte eta kosta egiten ari
zaie kategoria berrira egokitzea.

ARGAZKIA: TOTU ITURZAETA

Bigarren urteko infantilak, beraien multzoko sailkapen buruan daude.

FUTBOLA
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75.urteurrenaospa-
tzenari daaurtenLesa-
kako Beti Gazte elkar-
tea, baina horrek ez dio
helburua aldarazi. Gi-
puzkoako Ohorezko
mailan ari den taldeak
kategoriari eustea iza-
nen du erronka nagu-
sia. Taldea gidatzen hi-
rugarren denboraldia
duen Ibai Amezketa
irundarrakhaladio,«bai-
na hortik aurrera, beti
jartzen dizkiogu bertze
helburu ttikiagoak tal-
deari.Azkenbiurteetan
bederatzigarren buka-
tu dugu eta hori hobe-
tu nahi genuke aurten».

Liga hasiera hone-
tan, etxean hobeki ari
dira kanpoan baino,
«baina egia da zelai be-
reziak eta talde indar-
tsuak bisitatu ditugula,

berazesperodugukan-
poan ere emaitza onak
lortzenhastea», dio en-
trenatzaileak: «Puntu
kopuruak erakusten
duena baino joko ho-
bea egiten dugula da
gure sentsazioa».

Joan den urtet ik
bortzbajadituzte, «bai-
na jubeniletanurteonak
egindituenkintaere igo
da lehen taldera, kalita-
tezko jokalariak, eta
plantilla osatzeko Irun-
dik bertze jokalari pare
bat ekarri ditugu». Za-
leek «partiduak zail jar-
tzen direnean» Maste-
gineskaintzendutenbe-
rotasunaereazpimarra-
tu du entrenatzaileak.

Jubenil nahiz kade-
te mailako Gipuzkoako
Ohorezkomailahandian
ari dira aurten eta ho-

rrekerakustenomendu
taldeak «urteetan egi-
ten duen lan onaren
emaitza». Jubenilek,
«pisuzko jokalariak igo
direnarren»,mailaman-
tenduko dutela uste du
Amezketak eta kadete-
ak «aurten igoera lortu
eta lehen postuan dau-
de. Etorkizuna bada!».

Iaz zelairatu ez zen
infantilen taldeaereba-
du aurten Beti Gaztek
eta 32 neska, Gipuzko-
ko ligan eta Nafarroako
futbol-8 liganbanatuak.

� BETI GAZTE: GIPUZKOAKO OHOREZKO MAILA
Aitor ALTZUGARAI ZUBIRI LESAKA
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Joseba BERTIZ ETXARTE IGANTZI
Mikel CHAMORRO OSES IRUN
Ion ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Xabier ETXENIKE IGANTZI LESAKA
Mikel Aitor FLORES COMPAINS LESAKA
David GONZALEZ MONTES IRUN
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Ander ORDOKI AYNETO LESAKA
David PATIÑO HONTECILLAS IRUN
Andoni RIOPEDRE HUIZI BERA
Iker RODRIGUEZ DE LOS FRAILES IRUN
Gorka SANJURJO ALTZURI LESAKA
Josu SANJURJO ALTZURI LESAKA
Ibon TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Entrenatzaileak:
Ibai AMEZKETA LIZARRALDE IRUN
Alain ARRIBA GONZALEZ IRUN
Endika MENDEGIA IANTZI LESAKA

Ohorezko maila
mantentzea da
Beti Gazteren
erronka 75.
urteurrenean ere
Azken bi urteetako 9. postua ere
hobetu nahi lukete ARGAZKIA: A. AROTZENA

Etxean ongi jokatzen ari da Beti Gazteko talde nagusia baina kanpoan ez du irabazi.

FUTBOLA
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� BETI GAZTE: JUBENILAK OHOREZKO MAILA
Jonan ARBELAITZ HERAS LESAKA
Iñigo ARRETXEA GARATE LESAKA
Andoni ARRIOLA ALAVA LESAKA
Beñat CONDE ORUBE LESAKA
Martin ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Jon ERRO FAGOAGA LESAKA
Joel GIL GOIENETXE LESAKA
Jokin HUIZI PRADANOS BERA
Ibon IRAZOKI PETRIRENA LESAKA
Andoni IRIBARREN INDABURU ETXALAR
Goiatz ITURBIDE MARTIN ETXALAR
Ixaka LABADIE GARCIA ETXALAR
Igor LANZ URTXEGI BERA
Joseba MARIZKURRENA APEZTEGIA BERA
Joseba PAGADIZABAL IGARTZABAL LESAKA
Javier PARRA ENETERREAGA LESAKA
Iker PIKABEA MADARIAGA LESAKA
Paulo RAMOS ZUMALDE LESAKA
PeIlo TELLETXEA IGOA LESAKA
Julen TELLETXEA PERUGORRIA LESAKA
IJon UBIRIA SARASOLA LESAKA
Entrenatzailea: Ignacio LARREA IMAZ ZUBIETA
Laguntzailea: Juan Jose IRAZOKI ZOZAIA LESAKA
Delegatua: Jose Antonio UBIRIA MAIA LESAKA

� BETI GAZTE: GIPUZKOAKO EMAKUMEEN LIGA
Alaia ALTZUGARAI LEGAZKUE LESAKA
Maddi ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Paula ARTIEDA VILA BERA
Vanessa CARDOSO DA SILVA LESAKA
Uxue ESKUDERO GARMENDIA LESAKA
Nahia GARCIA IRAZOKI BERA
Sonia GARCIA MALLO IRUN
Olaia IANTZI ORDOKI LESAKA
Raquel LASAGA MIGELTORENA LESAKA
Paula LEKUBERRIA ARIZTEGI LESAKA
Jasone MAIA AIZPURUA LESAKA
Garazi MITXELENA TOLOSA ETXALAR
Maider OLAZIREGI URKIOLA BERA
Ainara OTXOTEKO LARRARTE LESAKA
Haizea TXOPERENA CONDE LESAKA
Olaia TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Naiara TRIGUEROS TOMASENA BERA
Entrenatzailea:SaulRODRIGUEZCONTRERAS (Errenteria)
Laguntzailea: Jon GURRUTXAGA HERNANDEZ ARGAZKIA: A. AROTZENA

Gipuzkoako ligan ari diren emakumeek iaz baino emaitza hobeak lortu dituzte.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Taldea aunitz berritu da jubenil mailan eta maila mantentzea izanen dute helburu.

FUTBOLA
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� BETI GAZTE: KADETEAK OHOREZKO MAILA
Jorge AGIRRE DE CESPEDES LESAKA
Julen ARAKUES MIKELAJAUREGI LESAKA
Jon ETXEPETELEKU BURGUETE LESAKA
Josu ELIZONDO GOIA LESAKA
Joel ESPINO MENESES LESAKA
Mikel GALARDI TXOPERENA LESAKA
Ander GOIZUETA BARRIOLA LESAKA
Iker IRIARTE ALTZUGARAI LESAKA
Xabier LARRETXEA ALTZUGARAI LESAKA
Jon LEIZA IGARZABAL LESAKA
Unai LEIZA PEREIRA LESAKA
Bogdan MARIAN MARTON LESAKA
Julen OTXOTEKO ARLEGI LESAKA
Aimar OTXOTEKO LARRARTE LESAKA
Antton PETRIRENA APEZTEGIA LESAKA
Igor RODRIGUEZ LANZ LESAKA
Aimar TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Beñat IGANTZI ETXARTE LESAKA
Jon ZABALA IPARRAGIRRE ARANTZA
Aimar ZAMORANO DUARTE LESAKA
Ent: Miguel TXOPERENA MENDIGUTXIA IGANTZI
Lag.: Mikel Aitor FLORES COMPAINS LESAKA
Delegatua: Manuel ZAMORANO AGUILAR LESAKA

� BETI GAZTE: NESKAK NAFARROAKO F-8
Olatz ARAKUES MIKELAJAUREGI LESAKA
Maddalen AROZENA FRESNEDA LESAKA
Naroa BERTIZ ARANBURU LESAKA
Natalia GOIENETXE GONZALEZ LESAKA
Raphaela GOMES VIEIRA BERA
Olaia IGANTZI ETXARTE LESAKA
Medhanit IGARZABAL ELIZALDE LESAKA
Izaro IPARRAGIRRE IRIGOIEN LESAKA
Irati IRIARTE ALTZUGARAI LESAKA
Garazi IRIARTE GOIENETXE LESAKA
Maddi ITURRIA POMBAR LESAKA
Maialen JAURENA ETXART URDAZUBI
Nerea ORDOKI ETXEPETELEKU LESAKA
Ane ORDOKI TELLETXEA LESAKA
Ane RENAUD ANTZIZAR LESAKA
Entrenatzaileak: Juan Angel ORDOKI LESAKA

� BETI GAZTE: INFANTILAK NAF. LEHEN MAILA
Unai ARBURUA ITURRIA ETXALAR
Enaitz AROZENA FRESNEDA LESAKA
Jonan BERROZPE MITXELENA LESAKA
Koldo BIZENTE MAIA ETXALAR
André Allan DA COSTA SILVA LESAKA
Markel ETXARTE LEIZA ETXALAR
Oier ETXARTE SUNSUNDEGI LESAKA
Joritz EUGI URTXEGI IGANTZI
Xuban FERNANDEZ GUTIERREZ IGANTZI
Xabier IGARZABAL JAUNSARAS LESAKA
Asier LARRALDE KORTA LESAKA
Peio LARRALDE ROSA LESAKA
Mattin LEKUONA OIARTZABAL LESAKA
Lander MITXELENA MITXELENA LESAKA
Manex RAMOS ZUMALDE LESAKA
Garikoitz TXOPERENA SALDIAS IGANTZI
Imanol UGALDEBERE ZUBIZARRETA LESAKA
Entrenatzailea: Kotte IANTZI AIERTZA LESAKA
Lag.: Julian Mari ORDOKI FAGOAGA LESAKA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Nahiz eta aurten mailaz igo, hau idazterakoan partida bakarra galdu dute kadeteek.

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Iaz ez zuen infantil mailako talderik zelairatu Beti Gaztek, baina aurten ongi ari dira.

ARGAZKIA: JUAN MARI ONDIKOL
Futbol 8an ere ari dira Beti Gazteko neska gazteak.
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FUTBOLA

Liga hasiera bikaina
eginduDoneztebeFut-
bol Talde nagusiak Na-
farroako Erregionaleko
lehenmailan.Hau idaz-
terakoan, jokatutakoha-
mar partidetatik baka-
rra galdu du eta 2. da-
go. Luis Gutierrez da
Doneztebe Futbol Tal-
denagusiaren entrena-
tzaile eta kirol koordi-
natzaileakdioenez«es-
pektakularra izandaha-
siera, gauzakberez da-
toz eta taldea arras on-
gi ari da jokatzen, joan
den urteko bigarren er-
diko ildoarisegituz».Na-
farroakokategorienbe-
rregituraketarengatik
hainbat talde igo ziren
iazetaDoneztebekdoi-
doi ez zuen hori lortu.
«Egia da talde onenak
igo zirela –dioGutierre-
zek–bainaguk iazkodi-
namikarekin segitzen

dugu, talde berdintsua
mantentzen dugu bai-
na jokalariek urte bat
gehiagokoesperientzia
dute, Iruña aldetik au-
nitz laguntzen duten bi
jokalari ere ekarri ditu-
gu… Baloi jabetza eta
dominatzea gustatzen
zaion taldea gara, joko
polita egiten duena».

Halere, entrenatzai-
leakezduoraindik igoe-
raz solastu nahi. «Jo-
kalariennahizzaleeneu-
foria jautsi nahi dut, ez
baitut azaroan igo den
talderik ezagutzen eta
igoerahelburubakarbe-
zala jartzea akatsa li-
tzateke. Ongi jokatzen
segitzenbaduguetaba-
tez ere, ongi entrena-
tzen segitzen badugu
etorrikodagoizedobe-
randuago, baina horre-
taz otsail-martxo alde-
an taldea non dagoen

ikusi eta solastu behar-
kogenukehelburuetaz».

Kontuakkontu,mul-
tzobakoitzeko lehenbi-
zikoazuzenean igotzen
da eta bigarren eta hi-
rugarrensailkatuekpro-
mozioa jokatu beharko
lukete.Zuzenbidean, le-
sioek errespetatzen
badute, ez da postu
horietatik urrun ibiliko.

� DONEZTEBE F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Iker IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Jaime SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Andoni SAN MARTIN ZINKUNEGI DONEZTEBE
Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Irail ZESTAU CASTRO DONEZTEBE
Jon SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Beñat LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Eduardo BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Ibon LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Aitor BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Andoni IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Iban ITURRIA AGINAGA ZIZUR NAG.
Adrian GOÑI MIRANDA IRUÑA
Xabi LOPEZ DE EGUILAZ ECAY IRUÑA
Eduardo DEL CARMEN MAYAYO IRUÑA
Mikel RETEGI URROZ (jub.) DONEZTEBE
Julen RETEGI URROZ (jub.) DONEZTEBE
Javier OSTIZ ESCALADA (jub.) DONEZTEBE
Entrenatzailea: Luis GUTIERREZ POVEDANO
Atezainen entrenatzailea: Carmelo BASTANTE BENITO

Liga hasiera
bikaina egin du
Doneztebe
Futbol Taldeak
Halere, helburu bezala igoera
jartzea akatsa litzatekeela dio
Luis Gutierrez entrenatzaileak

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA
Doneztebe futbol taldeak liga hasiera bikaina egin du eta partida bakarra galdu du.
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� DONEZTEBE F.T.: KADETEAK 2. MAILA
Xabier BENGOTXEA REKARTE DONEZTEBE
Haritz BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Iñigo BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Goio MINDEGIA ELETA DONEZTEBE
Ander BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Oier ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Aimar JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Gorka eta Asier ANTUÑA ZELAIETA SUNBILLA
Julen MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Jon OIARTZABAL TELLETXEA OIZ
Aimar LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Mikel LIZASOAIN ETXEBERTZ DONAMARIA
Unai SAN MIGUEL ZELAIETA DONEZTEBE
Aimar SARRATEA ETXEKOLONEA DONEZTEBE
Enaitz IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Jon Mikel GAZTELUMENDI JORAJURIA SUNBILLA
Aimar ZESTAU CASTRO DONEZTEBE
Josu ARRASTIO PERIS DONEZTEBE
Gabriel RIBEIRO CORDEIRO SUNBILLA
Andoni OTXOTEKO PERUGORRIA ETXALAR
Oier MIKELARENA ARIZTEGI ITUREN
Entr.: Oier BELTRAN

� DONEZTEBE F.T.: NESKAK FUTBOL 8
Alazne AIZPURU IRIARTE NARBARTE
Andrea DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Idoia GARDE GARDE DONEZTEBE
Enara ARIZTEGI BEREAU ITUREN
Izaro ALDABE TELLETXEA DONEZTEBE
Irati OIARTZABAL SOLABARRIETA DONEZTEBE
Itziar AIZPURU IRIARTE NARBARTE
Uxuri ETXEGIA ETXEBESTE SUNBILLA
Iraia LOPEZ PAGAZAURTUNDUA GARTZAIN
Naroa HUARTE JUANOTENA NARBARTE
Ent.: Maider SOLABERRIETA eta Koro ZELAIETA

� DONEZTEBE F.T.: JUBENILAK 1. MAILA
Javier OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Mikel eta Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Imanol DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Marcos AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Jon BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Diego Armando ROJAS OLANO DONEZTEBE
Julen JUANKORENA IPARRAGIRRE SUNBILLA
Eloy GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Xabier ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Mikel GERENDIAIN SARRATEA DONEZTEBE
Haritz NARBARTE BARANDIARAN DONEZTEBE
Julen LARRETXEA ELIZONDO DONEZTEBE
Aitor AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Iñaki MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Beñat MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Ander eta Julen OIARTZUN SARASIBAR ALKOTZ
Hodei AIOROA APEZTEGIA ITUREN
Eneko LORENTE AGIRRE GAZTELU
Xabier MARIEZKURRENA SOROZABAL SUNBILLA
Oier BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Jon MARITXALAR eta Garikoitz URROZ

� DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK 2. MAILA
Aritz ZULAIKA IRIGOIEN DONEZTEBE
Ivan LARRAZA GALLEGO DONEZTEBE
Oier RODRIGUEZ GOIENETXE DONEZTEBE
Joseba JUANOTENA EZKURRA DONEZTEBE
Txomin OMAR PORROY DONEZTEBE
IbaI SANTOS LUZURIAGA DONEZTEBE
Ander AROZENA OTXANDORENA ELGORRIAGA
Endika TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Aimar ARIZTEGI SALABERRI OIZ
Telmo BASTARRIKA GOMEZ DONAMARIA
Oihan MARTINEZ LEIZA ITUREN
Iker LASA SAGASETA NARBARTE
Oier PETRIRENA ANTZIZAR SUNBILLA
Ekaitz BERTIZ APEZETXEA SUNBILLA
Oier AGESTA JORAJURIA DONEZTEBE
Xabier APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Mikel AGIRRE SAGASETA DONAMARIA
Oihan IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Eneko MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Koldo HERRERA URROZ SUNBILLA
Zorion ZELAIETA ILARREGI OIZ
Ent.: Fernando QUIMBIAMBO eta Imanol DE RUEDA

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA
Jubenil, kadete, infantil eta emakumeen futbol 8ko taldeak lanean gogoz ari dira.



44 | KIROL GEHIGARRIA
ttipi-ttapa | 651 zbk.

2015.11.26

Gure Txokoa futbol
talde nagusiaren ardura
Angeltxo Aranibarrek
hartu du aurten. Iaz ju-
benil mailako taldea
prestatu zuenetaentre-
natzaileberriarekingaz-
te aunitz igo dira lehen
taldera ere. «Jubenilen
talderako –dio Araniba-
rrek– hamar bat jokala-
ri bakarrik gelditzen zi-
ren, beraz, talderik ez
duteateraeta jubenilho-
riek erregionaleko tal-
deanaridira.Hortaz,be-
teranoenetagazteenar-
teko nahasketa dugu».

27 jokalariko planti-
lla zabala dauka lanera-
ko,«bainaoraindik,gau-
za batengatik edo ber-
tzearengatik, lesioak, la-
na… aurten ez dut lortu
hamekakoa errepika-
tzea, eta gustatuko li-
tzaidake egitea, bloke
hori izatea».

Helburuei dagokie-
nez, lehenbizikoa igoe-
ra faserako sailkatzea
izanen litzateke. Horre-
tarako, beraien multzo-
ko hiru lehenbizikoan
sartu beharko lirateke.
Igoera fase horretan bi
lehenbizikoek lortzen
dute igotzea, «eta hori
zailagoa izanen da, bai-
na ikusi egin behar! Jo-
kalari garrantzitsuaksa-
soioneanailegatzenba-
dira izan daiteke auke-
raren bat».

Orain artean, gazte-
enesperientzia falta so-
matu du («batzuk 16 ur-
tebertzerikezdute»)eta
Beran hobeki jokatzen
omendutekanpoanbai-
no. «Kanpoko talde
gehienek belar artifizia-
leko zelaia izaten dute
etaMatzadakobelarna-
turaleraezdiraongiego-
kitzen… Hori guretzat

abantaila ttiki bat da»
onartu du Aranibarrek.

Nahiz eta aurten le-
hen taldean aritu, heldu
den urtean, kadeteeta-
tik pasatzen direnekin,
berriz ere jubenil maila-
kotaldeaaterakoduGu-
re Txokoak, eta aurten
lehen taldean ari diren
batzuk gazteekin ariko
dira, Federazioak hala
behartzenduelako.«Ba-
tzuk urte aunitz dara-
mazkiteetahandien tal-
derik izanen dugun ez
dakit!» dio Angeltxok.

� GURE TXOKOA: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Jon DE LA CRUZ ETXEGARAI BERA
Josu LARRETXEA LARRALDE ARANTZA
Jokin PINATXO OLAZIREGI BERA
Ekhiotz ZUBIETA BERTIZ BERA
Xabier ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Jon ETXEPARE TABERNA BERA
Imanol MAYORDOMO IRIGOIEN BERA
Manex ZAPIAIN ABUIN BERA
Iban TELLETXEA IRIBARREN BERA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Ruben PEDROSA MEDINA BERA
Jeremias PEREZ CONTELL BERA
Ugaitz LARRALDE IBARRA BERA
Asier OSES GAINZA BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Iker GARCIA IRAZOKI BERA
Unai AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Unai IPARRAGIRRE OSKOZ ARANTZA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
Fermin BERRUETA PEREZ LUCAS BERA
Entrenatzailea:
Angel ARANIBAR ALMANDOZ BERA
Javier ESCAGUES DOZAGARAT BERA

Gure Txokoako
talde nagusiak
igoera faserako
sailkatu nahi du
Jubenil mailako talderik zelairatu
ez duenez, gazte aunitz sartu
dira lehen taldean ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Gure Txokoak taldea gaztea dauka aurten Gipuzkoako Erregionaleko lehen mailan.

FUTBOLA
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ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako kadeteak Gipuzkoako lehen mailan ari dira eta oraingoz sailkapenaren erdi-
tsuan daude.

ARGAZKIA: A.AROTZENA
Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako lehen mailan ari dira eta hau idazterakoan partida ba-
karra galdu dute.

� GURE TXOKOA: GIP. KADETEEN 1. MAILA
Mikel MAYORDOMO ALTZUGUREN BERA
Ibon IRASTORZA URDANITZ BERA
Unax ELEXPURU MITXELENA BERA
Mikel IRAZOKI ZELAIETA BERA
Xabier ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Imanol IGARTUA FAGOAGA BERA
Jon ETXENIKE PRIETO BERA
Mikel IRIGOIEN IRAZOKI BERA
Eneko SANZBERRO TELLETXEA BERA
Gaizka ZANDIO PAGOLA BERA
Ethan GARCIA CURTO BERA
Xiker LIZARDI ARTOLA BERA
Aitor LAZKANOTEGI MATXIARENA BERA
Mikel ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Iñaki PRIETO GARMENDIA BERA
Markel ESCAGUES MARTIARENA BERA
Ion ETXALAR ALTZUGUREN BERA
Roberto ARNAEZ PIZZIO BERA
Xumar BIURRARENA BERTIZ BERA
Aleix PEDROSA MEDINA BERA
Aimar LEKUONA LAZKANO BERA
Ivan AZKARATE SEBASTIAN BERA
Entrenatzailea:
Jose CANTERO VEGA BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA

� GURE TXOKOA: GIP. INFANTILAK 1. MAILA
Haitz TELLETXEA ANDUEZA BERA
Ekai ANZIZAR SENPER BERA
Martxel ARTIEDA ARRIETA BERA
Jabier ETXALAR ALTZUGUREN BERA
Urtzi FAGOAGA ALVAREZ BERA
Eneko GARCIA SAN MIGUEL BERA
Gaizka ORTEGA ALTZUGUREN BERA
Markel OIARTZABAL ELORRIAGA BERA
Aimar PIKABEA IRAZOKI BERA
Iñaki RUIZ MARTIKORENA BERA
Alexander ALZUGUREN GOIA BERA
Alvaro CUADRADO HIGUERAS BERA
Unai ETXEGARAI ELGORRIAGA BERA
Iraitz IÑIGO LEAL BERA
Andoni MAZIZIOR MITXELENA ARANTZA
Alvaro MARTIN SEBASTIAN BERA
Josetxo SESE AGARA BERA
Asier TELLETXEA APEZTEGIA BERA
Iker BENITO MARTOS BERA
Ganix AGUILAR MATXIARENA BERA
Josu ALZUGARAI ETXEBESTE BERA
Asier LATORRE OSUA BERA
Urko TELLETXEA ETXANDI BERA
Jokin TELLETXEA REYES BERA
Unax VILLAMEA IZAGIRRE BERA
Entrenatzaileak:
Javier ESCAGUES DOZAGARAT eta Joseba MTNEZ GUERRA
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� BAZTAN F.T.: ALEBINAK A
Unai MONTIEL GUTIERREZ (Narbarte), Imanol ZOCO
ARGAIN, Jon SAGASETA URRUTIA, Beñat MARIEZ-
KURRENA ELIZAINTZIN, Hodei ALEMAN AZKARRAGA,
JulenURREAGAESKUDERO, Beñat VIELAMENA,Gaiz-
ka VIELA MENA, Garai DENDARIETA ESKUDERO, Aritz
ARRAZTOACARBAJO (Irurita); Javier GUTIERREZCAL-
DERON (Elizondo); Iñaki JUBERA IDOATE (Lekaroz)
Entrenatzailea: Javier GUTIERREZ

� BETI GAZTE F.T.: ALEBINAK A
Kennet ABUIN OSAMEDE, Orti AROTZENA PORTU, Mikel MA-
RITXALAR GARAIAR, Asier TABERNA LIZASO, Julen URDAN-
GARIN TABERNA, Xuban ELIZONDOGOIA, Aimar IGARZABAL
JAUNSARAS, Beñat RENAUD ANTZIZAR, Jontxu URROSOLO
ELGORRIAGA, Jon IRIGOIEN UBIRIA (Lesaka); Beñat ANDUE-
ZA GOROSTIZA (Arantza); Joseba TELLETXEA IPARRAGIRRE
(Etxalar); Mattin ALTXU ORTEGA, Lizar SEIN ARBURUA (Igan-
tzi), Oier ALMANDOZ GARMENDIA (Zugarramurdi)
Ent: Unai GURRUTXAGA - Jabier MAIA

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK B
OihanOBREGOZOMARTIARENA,EnekoDAGERREMAR-
TIRENA, Aritz URRUTIA ITURRALDE, Iker OTEIZA ALTZU-
GUREN, Angel TELLETXEA KARRIKIRI, Ander ZELAIETA
GOÑI, Aimar VAZQUEZ AZKARATE, Beñat MORTALENA
LIBANO (Elizondo); Iraitz ITURRALDEARRETXEA (Zozaia);
Iñaki URTXULUTEGI ANTXORDOKI, Xabier BENGOETXEA
AGERRE (Erratzu); Beñat ZAMORA ZELAIETA (Oronoz)
Entrenatzaieak: Iñaki TELLETXEA-Pello URRUTIA

� BETI GAZTE F.T.: ALEBINAK B
IkerAGIRRETXEBIKONDOA, IraiaETXARTETELLETXEA,BeñatETXA-
BIDE OLAZABAL, Unax ORDOKI ETXEPETELEKU, Jon Ander RUIZ
SARASOLA, Josu ZUBIETA ENETERREAGA, Xabier APEZTEGIAGRA-
SSA, JonAPEZTEGIA LARRALDE, Yander S.CHAMBAALVAREZ,Mar-
kel ERKIZIACONDE, Aitor PAGADIZABAL IGARZABAL, Eloi SANCHEZ
ARAKUES, Ainara SEMPER IRASTORZA,Miguel UBIRIA ALZATE, Ibon
URROSOLO ELGORRIAGA (Lesaka), MIKEL ITURRIA MARTINEZ, Ke-
menANSALASARBURUA,EnekoZUBIETAGONZALEZ (Etxalar), Eñaut
LAKA MITXELENA (Igantzi) • Ent: Justo AGIRRETXE-Javier ZUBIETA

� GURE TXOKOA F.T.: ALEBINAK A
UnaiALZUGURENARANBILLET,UnaiLLUZIABEORLEGI,Adur
HUIZI MATXIARENA, Ismael BENSAID BIURRARENA, Beñat
IRAZOKITELLETXEA,AmetsLIZASOPIKABEA,AndoniTELLE-
TXEAAPEZTEGIA,Aingeru etaMikel VALDESZABALO, Jeffer-
sonFELIXRICHARSON,IkerOSUAMARTIN,NereaIPARRAGI-
RRE IGOA, Unai GARRO UNSION, Gorka ARAKUES ARRIBI-
LLAGA, Julen UBIRIA MENDEZ, Julen ITURRIA GARCIA, Mi-
kel ERRANDONEA GARBALENA (Bera) • Ent.: Javier UBIRIA

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK C
Unax BIDEGAIN ELIZALDE, Unai MUGIRO LARREGI,
BeñatNEOLBURLADA,AnttonFERNANDEZBIDEGAIN,
Beñat ETXEBERRIA JAUNARENA (Arizkun), Martin RO-
QUE AGUILERA, Unai OLAIZOLAGOÑI (Elizondo); Mar-
tin ETXABE AIZPURUA, Oihan ALTZUART ARANBURU
(Erratzu); IkerAZKARRAGAMENDIBURU,Aitor ITURRAL-
DE GOÑI (Elbete); Unax ELIZAINTZIN IRUNGARAI (Gar-
tzain) • Ent.: Javi URRUTIA

� GURE TXOKOA F.T.: ALEBINAK B
Urtzi ETXEGARAI TABERNA, Aimar SAROBE ROMAN, Suharri
IRATZOKISENPER,EnekoLOIARTEOIARTZABAL,AnddeMA-
RITORENATAPIA,NahikariGOIKOETXEAURROZ, IvanNUNEZ
PEREZ,EkainZABALAORTIZ,AdeiVILLAMEAIZAGIRRE,Beñat
ITURRIA ALZUGUREN, Imanol ARANIBAR IPARRAGIRRE, Ke-
nai GARCIACURTO,Oier LASAGAMARTIKORENA, Ekai PON-
BAR HERNANDORENA, Joanes ARISTIMUÑO MUTUBERRIA
(Bera) • Ent.: Raul GARCIA eta Angel GOIKOETXEA

� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK A
Aimar DELMORAL ZARATIEGI, Xuban ZELAIETAALEMAN,
Javier EGURROLA OLABE, Patxi ERASUN MUÑOZ, Mikel
GOROSTEGI MORAL, Iker TELLETXEA DIAZ, Julen BER-
TIZ ORBEGOZO, Alvaro ALZUGARAI ZABALZA (Elizondo);
Imanol GOIENETXE JAEN, Zena IRISARRI URRUTIA, Ber-
ta MUGIRO ESEBERRI (Elbete), Amets LAKOSTA DANBO-
RIENA (Aniz), Aritz ZOCO ARGAIN eta Ibai ALEMAN AZKA-
RRAGA (Irurita) • Ent.: Peito GOIENETXE-Carlos IRISARRI

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK D
Iñaki LAZAROGARMENDIA,Mikel LIZARDIURTSUEGI,An-
tton IPARRAGIRREITURZAETA,MattinORGANBIDETELLE-
TXEA, Mikel PRUAÑOGOÑI, Julen TRANCHO AZKARATE,
Jon VERDE MUGIRO, Julen MEOKI BALLARENA, Xuban
TELLETXEA KARRIKIRI (Elizondo); Xuban BLAS IRISARRI
(Oronoz);ElurMURATORIUNANUA(Erratzu);Xabier ISUZKI-
ZAARANBURU(Amaiur),MikelARRETXEAZIAURRIZ (Berro-
eta) • Ent.: Josetxo GALARREGI eta Manolo LIZARDI

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK C
Oihan ELIZONDO OLLO, Julen ELIZONDO OLLO, Markel
JABALERA JUANENA, Ekaitz SANMARTIN MAYLIN, Joritz
IRIBARREN LIZARDI, Jokin AROZENA ILLARREGI, Ugaitz
ALDABE TELLETXEA, Eki ZULAIKA IRIGOIEN (Doneztebe);
XubanERBITIBALEZTENA(Donamaria);EneitBERTIZAPE-
ZETXEA, Aimar MIGELTORENA MUGIKA (Sunbilla), Aitor
AGESTAMENDIBURU, Aritz ARAGONGARROTE (Zubieta)
Ent.: Beñat MIGELTORENA eta Eneko LORENTE
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� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK A
Oier APEZETXEA GOÑI, Pello SEIN IRIGOIEN, Ander
RUIZ JUANENA, Odei MARIEZKURRENA FLORES, Mi-
kel JUANOTENA EZKURRA, Erik GARCIA OTXANDO-
RENA (Doneztebe); Enaitz PORTU ZELAIETA, OIER AGI-
RREARRETXEA, Xuban ZELAIETA INDAKOETXEA (Sun-
billa); Egoitz IBARRA IRISARRI (Elgorriaga); Mikel BA-
BAZE BULDAIN (Urroz); Unai MUTUBERRIA OTERMIN
(Saldias) • Ent.: Iñigo AGIRRE eta Andoni IRAZOKI

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK B
Julen PIKABEA OIARTZABAL, Asier GELBENZU MAIS-
TERRENA, Urko OIARTZABAL SOLABERRIETA, David
MITXEOZOZAIA (Doneztebe); IraitzAIESAREKARTE,Mi-
kel MARIEZKURRENA SOROZABAL, Manex IPARRA-
GIRREZUNDA (Sunbilla);Markel LEATXEPORTILLO,Xa-
bier MIGELTORENA MARITXALAR (Donamaria), Jokin
OTEIZA OLLO (Narbarte)
Ent.: Julio SANCHEZ, Eloy GARCIA eta Mikel RETEGI
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� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK B
Iker ETXEBERRIA JAUNARENA, Oihan ZAPATA ZEBRIAN,
Eneko IRIARTE ITURZAETA (Arizkun); Xuban BENGOETXEA
BIDEGAIN (Erratzu); Antton URRUTIA DENDARIETA, Eneko
IRIBARREN ALEMAN, Asier ARIZTIA GOIENETXE (Amaiur);
Xabier SAROBE HERRERA, Jon GARBALENA BARRIO, Ai-
mar OBREGOZO MARTIARENA, Ugaitz APEZTEGIA BIDE-
GAIN (Elizondo); Urko JUBERA IDOATE (Lekaroz), Julen
URRUTIA TELLETXEA (Arraioz) • Ent.: Mikel LARREGI

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK B
Unax BEREAU IRIGOIEN, Beñat CRIADO ARRUABARRE-
NA, Beñat ETXEPARE AIESTARAN, ENEKO IRAZOKI CA-
RAMAZANA, Ibai LEKUONAHUIZI, UrkoOLAIZOLAMEN-
DEGIA, Oier ORDOKI FAGOAGA, Enaitz eta Unax OSKOZ
ANTZIZAR, IbonRUIZSARASOLA,HegoiSILVEIRAARRIE-
TA, Julen UBIRIA SUNSUNDEGI, Xabier VALVERDE LEI-
ZA, Beñat ZELAIETA EGIA (Lesaka)
Ent: Ibon TXOPERENA eta Jon UBIRIA

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK A
Oihan SARRATEA ETXEKOLONEA, Aimar ESPERANTE
MARIEZKURRENA,EkiERASUNEZKURRA,AsierARRE-
GI PEREZ, Oier OIARTZABAL AGIRRE (Doneztebe); Ai-
tor eta Mikel LORENTE AGIRRE, Alain SARRATEA FA-
GOAGA (Gaztelu); Iraitz IPARRAGIRRE ZUNDA, Oihan
LUJANBIOPEREZ (Sunbilla);MikelSANTESTEBANGOI-
ZUETA (Zubieta), Beñat OIAREGI SAGASETA (Narbarte)
Ent.: Mikel GERENDIAIN eta Haritz NARBARTE

� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK C
IzaroURRUTIA ITURRALDE,EkaiMARITORENAAPEZETXE,An-
tton TELLETXEAQUERTIER,Mikel BAYLON ITURRALDE,Ugaitz
GARAIKOETXEA ARRETXEA, Mateo LERTXUNDI FLORES, Ma-
ttin MAIORA AZANZA, Mattin MARITORENA AGERRE (Elizon-
do); Oihan ALEMANAZKARRAGA (Irurita), Haritz BIDEGAIN ELI-
ZALDE(Arizkun),MarkelTORRESALEMAN, IbaiMINDEGIAETXE-
NIKE,AitorBARAIBARGORTARI (Oronoz),Urko ISUSKIZAARAN-
BURU (Amaiur) • Ent.: Roman GARAIKOETXEA-Ignacio LOPEZ

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK C
Iker IRIGOIEN UBIRIA, Gerard eta Joel OROZKO RODRI-
GUEZ, Aimar OTXANDORENA MITXELENA, Iker ROBLE-
DO PACCINI, Mikel URDANGARIN TABERNA, Eneko UR-
KIOLA MARTIN, Goiuri, Peru eta Olarixu URRA IEKORA
etaAlexURROSOLOELGORRIAGA(Lesaka);UnaxETXAR-
TE ETXEBERRIA, Gaizka SEIN ARBURUA (Igantzi)
Ent:Beñat IGANTZI, Iker IRIARTE,AimarOTXOTEKOeta
Aimar ZAMORANO

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK B
Argoitz ERASUN, Aimar BERASATEGI, OihanORBEGOZO,
Unax ZULAIKA, Aitor SEIN,OrlandoMarianGHIBANU, Ale-
jandro IRIGOIEN, Iban BAQUEDANO, Nerea AGESTA, An-
thony MUQUINCHENATA (Doneztebe); Mikel BASTANTE,
Aitor IGOA (Sunbilla); Hodei IRIARTE, Ugaitz ERBITI (Do-
namaria); Oinatz IBARRA (Elgorriaga); Mikel URROZ (Ur-
roz), Zaira BENDOIRO, Uxue SANTESTEBAN (Zubieta)
Ent.: Julen LARRETXEA eta Xabier ERASUN

� GURE TXOKOA F.T.: BENJAMINAK A
LukaTRILLOGOIA,EnaitzERKIZIALASAGA,AIMARMAR-
TINEZSEOANE, Iker IPARRAGIRRE IRIARTE, Iker PETRI-
RENA PIKABEA, Aimar RIOS AGILA, Ion ERRANDONEA
GARBALENA, Jokin IRAZOKI TELLETXEA, Andoni LA-
TORRE OSUA, Aitor ETXEBERRIA OSUA, Eneko ETXE-
BERRIA OSUA, Kemen RUIZ, Joel PRENDES, Joel AL-
VAREZ VILARES, Hugo ALVAREZ VILARES (Bera)
Entrenatzailea: Juan Luis IRAZOKI ALZUGUREN

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK A
Aritz ARANBARRI GOIA, Beñat ESCUDERO GARMENDIA,
Josu ETXEPETELEKU BURGUETE, Jon eta Aitor GALARDI
TXOPERENA, Jon LARRETXEA BALLESTER, Oier MITXE-
LENA ZUBIETA, Nerea PETRIRENA APEZTEGIA, Naiara RO-
BLEDOPACCINI, Iker TELLETXEAOIARZABAL,Manex UBI-
RIA GARCIA, Oihan URROZ OIARZABAL (Lesaka); Aritz LI-
ZARRONDO ETXARTE, Luken URTXEGI URRA (Igantzi)
Ent: Unai TELLETXEA

� GURE TXOKOA F.T.: BENJAMINAK B
Urritz ANZIZAR SENPER, Hegoi LLUZIA BEORLEGI, Urko
RUIZ MARTIKORENA, Garazi HUIZI MATXIARENA, Erlaitz
LASAGA MARTIKORENA, Mikel PONBAR HERNANDORE-
NA,MikelZOZAIA IÑARREA,UnaxCASTILLOFRANCO,Nim-
beLIZARDIARTOLA,LukaALZUGURENGOIA,AimarARAN-
DIAELIZONDO,NoahUBIRIAMENDEZ,XantiAGIRREGONZA-
LEZ, Ion URKIOLA REBOLLO, Aiora PIKABEA SANTAMA-
RIA,UnaiSANZCRIADO,MixhelGONZALEZ,PeioMARTIKO-
RENA ETXANDI • Ent.: Oskar URKIOLA eta Julio ANZIZAR

BENJAM
INAK

FUTBOL-8
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ARETO-FUTBOLA

� GURE TXOKOA ARETO FUTBOLA (2. MAILA)
Joao Marco RIBEIRO MAESTRE BERA
Fernando GOMEZ COLINA BERA
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Iñigo ZELAIETA ALONSO BERA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Fermin Jose BERRUETA PEREZ-LUCAS BERA
Aitor CEREZO BASELGA LESAKA
Asier GARCIA ERRANDONEA BERA
Sabino GOMEZ DOMINGUEZ BERA
Edwin Ivan JIMENEZ AVILES EKUADOR
Unai LARRETXEA MATXIÑENA BERA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Gorka RETEGI ERRANDONEA BERA
Jose Manuel RAMIREZ BURGUILLO IRUN

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Umore Ona areto futboleko taldea, denboraldiko etxeko lehen partida irabazi zuenean.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako areto-futbol taldeak maila mantentzea du helburu aurtengoan ere.

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA
Lehen aldiz gizonezko seniorren areto-futbol taldea kantxaratu du Doneztebek.

� UMORE ONA ARETO FUTBOLA (3. MAILA)
Vlad DORIAN MORAR GOIZUETA
Ekaitz LOIARTE VILLAR GOIZUETA
Ander APEZETXEA ANSA GOIZUETA
Patxi ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Iñaki ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Beñat LEKUONA ANSA GOIZUETA
Mikel HUIZI LOIARTE GOIZUETA
Urko APEZETXEA LUJANBIO GOIZUETA
Eder AGUILAR HUIZI GOIZUETA
Del: Xabier ZUGARRAMURDI ELIZALDE GOIZUETA

� DONEZTEBE ARETO FUTBOLA (NAF. 3. MAILA)
Ander ANDUEZA ETXEBESTE DONEZTEBE
Fernando QUIMBIAMBO SOLARTE ELIZONDO
Xabier OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Ibai IRIBARREN LARRETXEA URROZ
Jon MIKELARENA SUBIZAR LEGASA
Unai JUANENA IRIARTE DONEZTEBE
Aurelio BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Aritz TAJADURA CABELLO LEGASA
Koldo ORDAX INBULUZKETA ELGORRIAGA
Josetxo OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Daniel Pio GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Oier BEREAU ELIZALDE ITUREN
Entrenatzaileak: Mikel IBARRA eta Xanti MANTEROLA

Nagusiak ere
futbol ttikian
Gure Txokoa eta Umore Onaz
gain, Doneztebe ere ari da aurten

Leitza aldean, infantil mailan ari dira neska-mu-
tikoak areto-futbolean. Baina Beran eta Goizue-
tan urteak daramazki nagusien kirola ere izaten.
Gure Txokoak Gipuzkoako bigarren mailari eus-
tea izanen du aurtengoan ere erronka eta Umore
Onak hirugarren mailan ahalik eta goitien buka-
tzea. Iaz baino hasiera hobea egin dute goizueta-
rrek. Aurten, lehen aldiz, Doneztebek ere atera du
areto-futboleko taldea. Orain arte ez dute emaitza
onik lortu, baina ari dira pixkanaka trebatzen.



Ostiralean
‘Amama’ filma
ikusteko aukera
izanen da
Ganbaran

TTIPI-TTAPA
Hamabigarren edi-

zioa izango du aurten
Kultur Taldeak, Gazte
Asanbladak, Gurasoak
Guraso Elkarteak eta
Umore Ona elkarteak,
Udalaren laguntzaz an-
tolatzen duten Goizue-
takoazienda,artisaueta
nekazaritza Feria egu-
nak eta aurten ere eki-
taldiz beteta dator aza-
roko azken larunbata.
10etan emango zaio

hasiera feriari. Azien-
dek, artisau eta neka-
zaritza postuek beteko
dute herria eta tartean
hainbat ikuskizun izan-
go dira, hala nola, triki-
tilariak, joaregileak, sa-
gardogileak, txurrogile-
ak, sifoiaedo labadero-
an jarriko den koadro
erakusketa. 11:00etan
ardierakustaldiaeginen
da.12:30ean InaxioPe-
rurenaharrijasotzaileak
erakustaldia eskainiko
du.

BAZKARIA FRONTOIAN
14:00etan bazkaria

izango da goiko fronto-
ian.TxartelakAmaiaka-
fetegian daude salgai.
8 urte bitarteko umeek
doandute sarrera. 9 ur-
tetik16urteartekoek10
eurotan, 17 urtetik aur-

rerako langabetu eta
ikasleek 18 eurotan eta
langileek21eurotan.Ur-
tero giro ederra sortzen
daetaseguruaurtenere
halaxe izangodela.Hor-
tazarduratukodiraElu-
txa txarangakoak, baz-
kalondoa eta 18:30etik
aurrera eginen den po-
teoa alaituko baitute.
Azaroko Kulturaldi-

ko azken ekitaldia iza-
nen da larunbateko fe-
ria. Bezperan, ostiral
arratsaldeko 7etan
Amama filma ikusteko
aukera izanen da Gan-
baran. Sarrera 2 euro
kobratuko da.
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OSPAKIZUNAK � AZAROAREN 28AN

Larunbateko
Azienda Feriak
borobilduko du
Kulturaldia

GOIZUETA

UTZITAKO ARGAZKIA

Jubilatuen Eguneko mus eta truk txapelketako saridunak
Mus eta trukeko txapelketak jokatu zituzen jubilatuen egunean. Musean, Miel
Sukuntza eta Eustakio Zubieta suertatu ziren txapeldun eta Ixabel Etxeberria
eta Juan Joxe Apezetxea azpitxapeldun. Trukean, Dolores Eskudero eta Ma-
ria Pilar Arratibel izan ziren txapeldunak, Milagros Goizueta eta Pakita Huiziren
kontrako finalean gailenduta. 78 jubilatu bildu ziren Umore Onako bazkarian.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Ura eta zura erakusketa labaderoan
Azaroko Kulturaldiko lehen asteburuan, Jubilatuen Egunaz gain, beste hainbat
ekitaldi egin ziren. Alde batetik, ostiralean Yaman-en Irrifarrak dokumentala es-
kaini zuten Yaman-ek (Joseba Elizegi) eta Ander Olaizolak. Beste aldetik, la-
runbatean umeen jokoak eta txokolatada izan zuten frontoian eta Mikel Illarre-
giren Ura ta zura argazki erakusketa, olerki errezitaldia eta ikusentzunekoa la-
baderoan (argazkian).

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE

Duela 25 urteko antzezlana gogoratu eta antzezleak omendu dituzte
Azaroko bigarren asteburuko ekitaldi nagusia, duela 25 urte taularau zen Goizuetan bazen antzerki ema-
naldiaren oroitzapena izan da. Garai hartako prentsa errekorte eta bideo emanaldiko irudien bidez gogo-
ratu dute eta orduan antzezle lana bete zuten herritarrei ere omenalditxoa egin zioten azaroaren 14an es-
kolan. Bezperan, ostiral arratsean Ganbaran kantaldia eskaini zuten Nerea Erbitik eta Iñigo Agirrek.
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LEITZA

16 eta 19 urte
bitartekoak

JM BARRIOLA
‘Gazte bermea’ ize-

nekoekimenarenbidez
langabezian aurkitzen
direngazteenkontrata-
zioakburutukodiraNa-
farroako udaletan eta
tokikobestelakoentita-
teetan. 16 eta 19 urte
arteandituzteneizuzen-
dutako ekimena da eta
Leitzakoudalakereegi-
tasmohonekinbat egin
eta urtea amaitu aurre-
tik, bi gazte langabetu
kontratatzeko asmoa
dauka. “Gaztebermea”

ekimenean izenaeman-
da egon beharko dute
bi gazte horiek eta
horretarako baldintza
hauek bete beharko di-
tuzte: 16-29 urte bitar-
tekoadina izatea.Azken
30 egunetan lanik egin
ez izana.Azken90egu-
netan 40 orduko irau-
pena edo gehiagoko
ikasketaekintzarikegin
ez izana.Azken30egu-
netan 40 orduko irau-
pena edo gehiagoko
ikastarorik egin ez iza-
na. Interesa duten gaz-
teek Leitzako udale-
txera jo beharko dute
izena ematera azaroa-
ren 25a baino lehen.

ARGAZKIAK: E. IRAOLA

Leitzako produktuen lehenengo azoka arrakastatsua izan zen
Aspaldian ez zuen kolore eta bizia hartu zuen azaroaren 15ean Leitzako plazak.
Bertako baserritarrei erakusleiho bat eskaintzeko asmoz LeitzEKO kontsumitzai-
le taldeak, Udalaren laguntzarekin, antolatu zuen lehenengoz Leitzako produktu-
en azoka. Azoka honekin aurrera pausu handia eman dute, herriko 30 ekoizlek
postua jarri eta jende andana bertaratzea lortu zelako. Barazkiak, fruta ezberdi-
nak, aziendak, hegaztiak eta probatzeko gutiziak eskaini zituzten. Antolatzaileak
pozik zeuden jasotako erantzunarekin eta hurrengo urteetan ere azoka antolatu
eta urtean zehar gauzak egiten segitzeko asmoa dutela ere adierazi dute.

ARGAZKIA: JM BARRIOLA

Leitza mugaz muga ezagutzeko aukera
Aurrerako Mendibil mendi taldeak antolatuta, Leitzako mugetan barna ibilbidea
osatzen ari da taldetxo bat. Hiru etapetan eginen dute ibilbide osoa eta lehenbi-
ziko etapa, Kortekoborda eta Urto artekoa, urrian egin zuten 35 lagunek. Bigarre-
na azaroaren 28an izanen da Plazaola eta Rezola artekoa eta Goizuetan feriak di-
rela aprobetxatuz, bertan bazkalduko dute. Azkena abenduan eginen dute Rezo-
la eta Kortekoborda arteko bidea aurtengo denboraldiari amaiera emanez.

GIZARTEA � 6 HILABETERAKO

Langabezian
dauden bi gazte
kontratatuko
ditu udalak

Karate
modernoko
munduko
txapelduna
Miren Oterminek, Bel-
traneko alabak, Mun-
dukokaratemoderno-
ko txapelketa irabazi
du. Benidormen joka-
tu zen finala azaroaren

Pertsonaia
Miren OTERMIN

7-8an eta italiar baten
aurka KO batekin lor-
tu zuengaraipena.Au-
rrez, Espainiako txa-
pelketanbigarrenpos-
tuan gelditu zen eta
hala lortu zuen Mun-
duko txapelketan le-
hiatzeko aukera. Ha-
marurterekinhasi zen
karate ikasten eta 16
urte zituenean, lesio
baten ondorioz, lehia
utzi behar izan zuen.
Orain Bilbon inguru-
giro ingenieritza ikas-
ten ari da eta han ber-
piztu zaio karate kiro-
lerako interesa. Itzule-
ra gozoa izan du, az-
kenurteetaerdiango-
gor entrenatzen aritu
ondotik, Munduko
txapeldun izatea lortu
baitu23urtekogazte-
ak. Zorionak!
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ARESO

Bilduko den
dirua Tuterako
Argia Ikastolari
laguntzeko
izango da

Juana Mari SAIZAR
Euskara taldeak,he-

rritar guztiei bota zien
Euskara Eguna antola-
tzekohordagoaeta gu-
rasoelkarteak, lagunar-
teak eta zenbait norba-
nakok laguntzekoprest
daudela erakutsi dute.
Hala, denen artean an-
tolatu dute azaroaren
28anospatukodeneus-
kararen eguna.
Eguerdiko 12etan

Udaletxekogoikosolai-
ruan Panpanoziri al-
dizkaria aurkeztuko du
Kristina Urrutiak, Lei-
tzaldekoeuskara tekni-
kariak, eta herritarren

artean banatuko dute
herri aldizkariaren hiru-
garrenalea.Segidan,bi
dokumental ikusteko
aukera izango da. Izar-
ne Olanok Laskorain
Ikastolariburuzeginda-
ko ‘Euskaraz bizi’ lana
batetik eta Olatz Arto-
lakTuterakoArgia Ikas-

tolari buruz egindako
‘Badira bagara’ doku-
mentalabestetik.Ordu-
bietan herria bazkaria
izango da Pake Toki El-
kartean.Helduek15eu-
roordaindubeharkodi-
tuzte eta hamabi urte-
tik beherakoek 8. Baz-
kalondoan, kantaldia

izango da eta 17:30 al-
dera, kantu jira egingo
daherrianbarrena,par-
ketikabiatuta.19:00etan
taloak jateko aukera
izango da beheko trin-
ketean. Egunean zehar
bilduko den dirua Tute-
rako Argia Ikastolari bi-
daliko zaio.

GIZARTEA � EUSKARA TALDEAK BULTZATUTA

Euskararen eguneko ekitaldiak
azaroaren 28an ospatuko dira

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iaz bezalaxe, Pake Toki Elkartean izango den herri bazkarian jendetza biltzea espero da.

Herriko mendi ko-
munalensektorizazioa
egitenaridiraUdalaeta
NafarroakoGobernua.
Eremu horietako ba-
tzuk abeltzantzarako
eta besteak basogin-
tzarakoixteadaasmoa
eta eremu bakoitzari
balioa ematea. Horre-
tarako udalak diru-la-
guntza bat baliatuz,
34.193,85 euroko in-
bertsioa egin du, Ga-
ñarbekoitxituraetaka-
nadiar pasabidea egin
eta Sakulukomuga ix-
teko. Nafarroako Go-
bernuakberriz,Merku-
zelaiko itxitura eta ba-
soberritzea egiteko
58.830,88euroetaba-
soberritzeak egiteko
4.908,17 euro bidera-
tu ditu.

Mendiko eremu
komunalak
sektorizatzeko
inbertsioa egin
dute udalak
eta Nafarroako
Gobernuak
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ARANO

Megalito eta
historiaurreko
kontuak landu
zituzten festa
giroan

Ainhoa ANSA
Azaroaren 7an, his-

toria etaospakizuna lo-
tuz, San Martin eguna
ospatuzenherrian.Egu-
raldia ezin hobea eta
jendeak emandako
erantzuna ere ona izan
zen.Goizeanmegalito-
en inguruan ibilbidea
osatuzuteneta interes-
garriak izan ziren oso
Eureka Soluciones za-
hori taldekoek eta Su-
har arkeologia elkarte-
ko kideek bidean eman
zituzten azalpenak.
Goizeko 10etan pla-

zatik abiatuta, ibilbide
bereziaosatzekoauke-
ra izan zen, bidean gel-
dialdiak eginez Suhar
Arkeologia Elkarteko,
Ander Arrese, Beñat
Iturrioz, Josu Zumeta
eta Xabi Cuetaren eta
Eureka Solucioneseko
Iñaki Garijo zahoriaren
azalpenakaditzekoau-

kera izan baitzuten.
Plazatik abiatuta,

Burninen egin zuten le-
henengo geldialdia.
Nonbait, bertako ener-
giek gure gorputzari la-

saitasunaetaongizatea
eragiten diete. Goizue-
takoparteandaudenUr-
garatako lepoko jentil-
baratzak izan ziren au-
rrena ikusi zituztenak

eta Añoneko trikuharri-
an ere geldialdia egin
zuten.

Errekalkotik Arano-
ra bitarteko harrespile-
taz ere gozatu ahal izan

zutenAranorabueltahe-
giz hegi eginaz.

BAZKAL ONDOAN
ARKEOLOGIA TAILERRA
Bazkal ondoan, Su-

har Arkeologia Elkarte-
ak emandako arkeolo-
gia tailerreandenetara-
ko aukera izan zen: sua
nolaegitenden ikasieta
zuzenean egin; mural
zoragarri bat osatu he-
rriko umeek lagundurik
(mamuta, ehiztariak, o-
krea eta teknika berezi
bat erabiliz, eskuak...)
eta azkenik ehizarako
erremintak nola egiten
zituztenerakutsietaber-
taratutakoek lantzak
jaurtitzeko aukera ere
izan zuten. Gaueko ta-
lo tailerrak eta talo eta
gaztain jateak ere beti-
ko jendetza bildu zuen.
Aurten,gainera,umeen
taloak ederrak atera zi-
ren, borobilak eta go-
xoak zeuden!
Herritarrekemanda-

ko erantzunarekin oso
gusturadaudeUdalaeta
Festabatzordeaetaes-
kerrakemannahidizkie
ospakizuneanpartehar-
tu zuten guztiei.

OSPAKIZUNA � AZAROAREN 7AN

San Martin eguneko ospakizuna
arbasoen berri izateko baliatu zuten

ARGAZKIAK: AINHOA ANSA
Eguraldi paregabearekin, jende asko bildu zen San Martin eguneko ekitaldietan.

Ainhoa ANSA
RetroingenieriadelPlásticoS.Lenpre-

sak 2012an lortu zituen aktibitate eta
obra baimena, baina irekiera baimenik ez
zuen oraindik. Hala ere, hainbat urtez ire-
kiera baimenik gabe lanean aritu izan di-
ra bertan.
Garai batean zerbeza fabrika zegoen

poligonoan dago zerrategia. Udalak be-
hin baino gehiagotan emana zien aktibi-
tateagelditzekoagindua beharrezkobai-
men guztiak eskuratu arte. Eta eskaera-

ri horri entzungor egin eta zerrategian la-
nean jarraitzen zutela ikusita, azkenean
ixteko agindua eman zuen Udalak.
Itxita egon den tarte honetan, falta

zitzaien beharrezko dokumentazioa aur-
keztu dute udaletxean. Udalak geroztik
hainbat errekerimendu egin dizkie, harik
eta obra behar bezala burutu dutela ziur-
tatzen duen agiria zuzendu edota osatu
duten arte. Orain, dokumentazio guztia
beharbezalaaurkeztudutela iritzita,Uda-
lak lanean jarraitzeko behar zuen irekie-

ra baimena eman dio zerrategiari.
Horrela, udalarekin zuten irregularta-

suna konpondu da baina, beren jardue-
ratik sortutako bestelako irregulartasu-
nak behar diren tokian argitu beharko di-
tuztela argi utzi nahi duUdalak. Emanda-
kobaimenazerrategiarenaktibitateaUda-
lean aurkeztutako terminoetan legezta-
tzera mugatzen da. Eta Gizarte Seguran-
tzari egindako ustezko iruzurraren gaine-
an Udalak ezin du esku hartu, ez duela-
ko horretarako konpetentziarik.

BEHARREZKO AGIRIAK AURKEZTU ETA BALDINTZAK BETETZEN DITUELAKO

Irakurri industriagunean dagoen zerrategiari irekiera baimena eman dio Udalak
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Hilaren 19an
elkartu zen
zuzendaritza
batzordea

Fernando ETXEBERRIA
Azaroaren5ean,110

bazkidekLizarraetaLo-
dosara irteera egin zu-
ten, urteroko moduan,
Peron piper fabrika bi-
sitatzeko. Bertako zu-
zendariak, piper bilke-
ta, erretzea eta ontzira-
tzea nola egiten den
azaldu zien.Gerobi tal-
detanbanatuta,Lizarra-
ko ferian buelta bat
eman eta hainbat pro-
duktu erosteko aukera
ere izanzuten.12:30ean
Larrionera joan ziren
bazkaltzera eta Jose
Angel akordeolariak ja-
rritako erritmoan nahi-
koa dantza egin ondo-
tik etxera itzuli ziren
zazpiak aldera.
Azaroaren 2tik 11ra,

25 bazkidek Tenerifen
eguraldi onaz gozatze-
ko aukera izan zuten.
Loiukoaireportutikabia-
tuta zuzenean joan zi-
ren irlara. Itzulerako bi-
daian berriz, Madrilen
hegazkin-aldaketaegin
behar izanzuten,bezpe-

ran itzulerako hegazki-
na bertan behera utzi
zutelako. Argazkietan
ikus litekeenez, batzuk
irlan barna ibilaldi bat
egiteko probestu zuten
denbora,bertzebatzuk
Teidera igo ziren oinez
eta 12 laguneko taldea,
Gomera irlara joan zen
barkuz.
Teidera egindako

igoera berezia iruditu
zitzaien oso, 3.000me-
troko garaierara igota,
ingurune bolkanikoaz
gozatu ahal izan zuten.
Gomera irlara eginda-
ko irteerak ere aparte-
ko aipamena merezi
dueladiote.Bertara joa-
teko barkua benetan
handia zen, gidariaren
erranetanmunduanba-
karra da. Jatetxe handi
batzirudien, tabernaas-
korekin eta 50 bat au-
tobusetaehundakako-
txe sartu ziren biltegia
ere bazuen. Autobusez
egin zuten bisitak, mal-
da goiti eta beheiti ibi-
liaz, Kanariar uharteen
inguruanzutenusteoker
bat zuzentzeko balio
izan zien. Irla lehorrak
direla uste dute auni-
tzek baina ez da hala,
15 presa baino gehia-
godaude, ikaragarrizko

mendiak ikus litezkeeta
hainbat tokitanhemen-
go landarediaren oso
antzekoa ere bai.
Hangoherritarreketa

hote leko lang i leek
emandako tratuatsegi-
na ere azpimarratu be-
har dira. Eguraldi onak,
bataz besteko 24 gra-
duko tenperaturarekin,

bertara itzultzeko go-
goa ematen du.

Zuzendaritzaren
bilera
Hilaren19an,Zuzen-

daritzabatzordeaelkar-
tuzenetadatozenurte-
kogaiak landuzituzten:
diru laguntzen eskae-
rak,2016kobidaienpro-

gramazioa eta bete be-
harrekobaldintzak, ikas-
taro eta solasaldiak, le-
hiaketa desberdinak,
2016 urteko aurrekon-
tua...Honenberri,aben-
duan ordezkariei eman
eta bazkide guztien ar-
tean banatuko den
2016ko lehenengo bo-
letinean izanen duzue.

ERRETIRATUAK � KANARIAR UHARTEETAN

Urteko azken
bidaien ondotik
heldu den
urtekoei begira

ARKUPEAK

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Arkupeak elkarteko kideak, gustura Gomerako irlan eta Teide sumendi inguruan.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA

Migel Migeltorenak 84 urte
Urtero bezalaxe, Goiz Mendi taldeko kideak, Otsondon barna ibilaldia egin on-
dotik Lezeta jatetxean bildu ziren uso plater tipikoa dastatzeko. Bilkura apro-
betxatuz, Migel Migeltorenari omenaldi berezi bat egin nahi izan zioten. 84 ur-
tebetedituetaberada taldekoadinduena.MigelekElizondokoegoitzan ingresa-
tzea erabaki duela jakinarazi zien bere lagunei eta datorren urtean, 85 urte be-
tetzen dituenean, Arkupeakeko lagunekin ospatu nahiko lukeela.
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Herrietako
bestetako
larunbatetan ez
ezik,
Baztandarren
Biltzarra eta
Nafarroa
Oinezen ere
ibili da aurten

TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak

Gan-Torriprogramaan-
tolatzen du urtero. Na-
farroakoGobernuakdi-
ruz lagundutakoprogra-
madaetahonenhelbu-
rua kotxe istripuak sai-
hestea da. Horretarako
herrietako bestak os-
patzendiren larunbate-
tan zein bertzelako os-
pakizunetan autobusa
jartzen da, herriz herri-
ko desplazamenduak
–joan-etorriak–egiteko.
Aurtengo udan herri
guztietakobestetanzer-

bitzua eskaini da, baita
ere Baztandarren Bil-
tzarra eta Nafarroa Oi-
nez ospakizunetan.
Denetara, zerbitzu

hau977herritarrekera-
bili dute.

Teknologia berrien
inguruko
prebentzio saioak
Jakinbadakigu,gaur

egun teknologia berri-
ak gure egunerokota-
sunaren parte direla.
Horregatik, Baztan,Ur-
dazubietaZugarramur-
dikoGizarteZerbitzuek
Teknologia berrien era-
bilera osasuntsua eta
arriskugabekoa lantzea
helburu duten preben-
tzio saioak antolatu di-
tu.Saiohauekzonalde-
ko eskoletako Lehen
Hezkuntzako 6. maila-
ko ikasleei zuzenduak
egon dira.
Hauetan, hainbat

eduki landudira: tekno-
logiaberrienaukeraeta

arriskuak, norbere iru-
diaren babesaren ga-
rrantzia, ziberbullying-a
etababesneurriakerra-
terako. Teknologia be-
rriek onurak eta arris-
kuak dakartzate eta
hauenberri izateabeha-
rrezkoa da, ahalik eta
modu egokienean era-
bili ahal izateko dituen
arriskuak saihestuz.

Entsegu irekia
ElizondokoAbesba-

tza Ttikiak entsegu ire-
kiaeginenduabendua-
ren 9an, 19:00etan Iru-
ritakoDamaso Zabalza
Gizarte Zentroan.

BAZTAN

GIZARTEA � BESTA ETA OSPAKIZUNETAN

Kasik mila
herritarrek
erabili dute Gan-
Torri autobusa
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UTZITAKO ARGAZKIA

Xaulik zozketatutako Lesagibelen eskultura Maxux Goñirendako
Xauli adimen desgaitasunerako aisialdiko kluba laguntzeko zozketa egiten da ur-
tero. Aurten, honetarako preziski emandako Lesagibel artistaren eskultura bat
zozketatu dute. Zozketa urriaren 31n egin zen eta Maxux Goñi Otxandorenaren
eskuetan zegoen 448 zenbakia izan zen saritua. Azaroaren 14an entregatu zen
saria eta Xaulitik eskerrak eman nahi dizkiote Legasibeleri bere eskulturarengatik.

UTZITAKO ARGAZKIA

San Martin eguna gogoratuz Berroetan
IraganekoBerroetakoSanMartinbestakgogoraeka-
rriz, afari bat egin zuten azaroaren 14an. Santxote-
nak langundurik, dantza eta kantua ez zen falta izan.
Giro ederra sortu zen, bertaratu ziren 45 lagunen ar-
tean. Zenbaitzuren besta gainera, franko luzatu zen.



Atxikimendu
tailerra,
Jolas eta
Jostailuen
tailerra eta
erakusketa

TTIPI-TTAPA
Baztango Gizarte

Zerbitzuek programa-
zio zabala prestatu du-
te abendurako. Aben-
duaren 4, 16 eta 23an
AtxikimenduTailerraes-
kainiko da Elizondoko
Arizkunenean,10:30etik
12:30era,0-6urtebitar-
te dituzten haurren gu-
rasoei zuzenduta. Ne-
rea Mendizabal, psiko-
pedagoga eta gizarte
hezitzaileakemanendu
tailerra eta izen ematea
948 580 006 telefonora
deituz egin daiteke.

Abenduaren 9an,

berriz, Jolas eta Jostai-
luen tailerraetaerakus-
keta eskainiko du Din-
daiaFundazioak17:00-
etatik19:00etaraArizku-
nenean.Eguberrietara-
ko jostailuen erosketak
argitzeko tailerra izanen
daeta jolasarengarran-
tzia heziketa eta famili-
an azpimarratukodute.
Guraso eta haurrei zu-
zendutakotaileretaera-
kusketa izanen da eta
haurtzaindegi zerbitzua
ereeskainikoda.Azken
ordu erdian jostailuak
hurbiletik ezagutzen
ahalkodira.Hemenere,
948 580006 telefonora
deituz eman behar da
izena.

Ahuntzak biltzeko
deia
Uda lak , Joseba

Otondo alkateak aben-
duaren 12an sinatuta-
ko bando baten bidez

jakinarazi duenez, “ha-
rrapa ezinak diren eta
jabe ezezaguna duten
ahuntzbatzukdabiltza,
15 Lizartzuko bazkale-
kuan eta 7 Atekaundi-
koalderdian.Horiekbil-
tzeko abenduaren 7ra
arteko epea eman die-
te jabeei.
Udalbatzak aho ba-

tez erabaki duazienda-

ren jabeeihogei egune-
ko epea ematea azien-
damenditikateratzeko.
Epe hori igaro ondotik
ahuntz horiek mendian
segitzen badute, Udal-
batzak aurrez hartuta-
ko akordioa jarraituz,
aziendahoribasaturiko
animalitzat joko du eta
ehizatu ere egiten ahal-
ko da.
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GIZARTEA � GURASOEI ETA HAURREI ZUZENDUA

Programazio
zabala prest
dute Gizarte
Zerbitzuek
abendurako

UTZITAKO ARGAZKIA

Bizikleta konpontzeko tailerraren bigarren saioa larunbatean
Udalak antolatutako bizikletak konpontzeko ikastaroa hasi zen azaroaren 14an.
Lehendabizikio hitzorduan bizikletaren zatiak euskaraz nola erraten diren ika-
si zuten, zulatutako zirrikak petatxuekin konpontzen. Modu berean aldagailua-
ri buruz eta transmisio sistemari buruz aritu ziren. Irakaslea Aitor Txarterina da
Iruñeko Bigarren eskua tailerrekoa. Aipatu zuenez, bizikleta konpontzen jaki-
tea bezain garrantzitsua bizikleta zaintzen jakitea da eta, horretarako, tarteka
marteka bizikletaren osagai desberdinei kasu egin behar zaiela. Bigarren hi-
tzordua azaroaren 28an eginen dute eta saio horretan balazta eta erremintei
buruz ariko dira. Erabiltzaile bakoitzarendako bizikleta egokiena nola hautatu
ere ikasiko dute. Bizikleta konpontzeko ikastaroa aurtengo ikasturtean udala
bailarako bertze eragileekin egiten ari den ekimenen artean bertze bat da. As-
teazkenak eskolarat autorik gabe joateko egun bezala izendatu eta Elizondo-
ko eskolek horren araberako lanketa egiten dute. Ikastetxeen laguntzarekin
ikastetxeetako bidean diren puntu beltzak identifikatu eta horiek zuzentzeko
moldaketak egiteko asmoa dago.

TTIPI-TTAPA
Euskararen Nazio-

artekoEgunadelaeta,
abenduaren3anbieki-
taldi antolatu dituzte
Baztango Euskalgin-
tzak eta Baztango
Euskara Zerbitzuak.
Euskaraz bizi nahi dut
lasterketa eginen da
Elizondon,ortzegune-
an 12:00etan hasita.
11:00etan irekiko da
izen ematea. Iruritako
GizarteBilguneanKa-
tillukadakumeendako
bertso-txotxongilo
emanaldia eskainiko
dute 18:00etan.

EUSKARAREN EGUNA

Herri lasterketa
eta bertso-
txotxongilo
emanaldia
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Urruxkako Mari
Joxe Iparragirre,
Jauregiarteko
Pello Iriarte eta
hiru urtez
turismo
teknikari izan
den Irantzu
Pastor izanen
dira hizlari

TTIPI-TTAPA
Turismoariburuzgo-

goeta egiteko Hazitik
Hozieelkarteak,Baztan-
Bidasoa turismo elkar-
goaketaEHNEkmahai-
ingurua antolatu dute

abenduaren 12an, la-
runbatean 12:00etan
Elizondoko lanbide es-
kolan. Turismoa Bazta-
nen:noratgoaz?goibu-
ruarekin Mari Joxe Ipa-
rragirre, Pello Iriarte eta
Irantzu Pastor eleketan
ariko dira. Mari Joxe
Iparragarrire Urruxka
baserrikoa da, Bazta-
nen nekazal turismoan
aitzindarietakoa izan
den etxekoa. Gainera
Hiruak bat landetxeen
elkartean eta Baztan-
Bidasoa turismo elkar-
goan parte hartzen du.
Pello Iriarte Jauregiarte
ostatu-kulturaleko na-
gusia daeta turismogi-
daria ere bai. Baztanen
hainbat ibilbide gida-

tzendituetaturismokul-
turalean eta baliabide
turistikoengarapenean
lana egiten du.
Azkenik, IrantzuPas-

tor hiru urtez Baztango
udalean turismo tekni-

kari bezala lanean aritu
da.
Iaz tenoreberetsuan

HazitikhoziekXXI.men-
dekonekazaritzaBazta-
nenmahai-inguruaegin
zuen, hortaz, oraingoa,

aitzinekoaren segidan
heldu da, helburua iza-
nik Baztango tokiko
ekonomia bulkatzea,
betiere, bailarako era-
gileenartekoelkarlane-
an oinarriturik.

BAZTAN

GIZARTEA � ABENDUAREN 12AN

Turismoa hizpide
mahaingurua
antolatu dute
Elizondon

ARGAZKIAK: JUAN MARI ONDIKOL

Kasinoko margo lehiaketan Raimundo Argos bilbotarra garaile
Kantabriako Santoñan sortu eta Bilbon bizi den Raimundo Argos Martinez mar-
golariak irabazi zuen azaroaren 8an Elizondoko Kasinoak antolatutako margo
lehiaketa eta honenbertzez, 800 euroko lehen saria eraman zuen. Bigarren sa-
ria (400 euro) bi gipuzkoarrek ex-aequo banatu zuten, Bergarako Juan Jose Al-
tunak eta Eibarko Esteban Orozek. Maila handiko lehiaketa izan zen eta mar-
golariek Arizkun eta Erratzuko irudiekin egin behar izan zituzten beraien lanak.
Denera 34 margolari hurbildu ziren. Lanak margotu eta entregatu ondotik, 84
lagun elkartu ziren Kasinoko bazkarian. Ondotik erabaki zaila hartzeko unea ai-
legatu zitzaionAnaMariMarin, XabierSoubelet etaJuanCarlosOlaetxeamargo-
lariek, Lekarozen eta Gartzainen mediku izan zen Salvador Martin-Cruz arte kri-
tikoak eta Eduardo Zubikoa Kasinoko presidenteak osatu zuten epaimahaiari.



Ignacio Larra
eskultore
beratarrak
eginak dira eta

Margari eta Koro
Sei hilabetez, per-

tsonai berezi batzukbi-
zi izandiraSorginenMu-
seoan:Bihaur, irulebat,
sukaldatzenari zensor-
gin bat, preso zen an-
drebat,etaargiontzibat
zuen bertze andre bat.
Panpin hauek giro

bereziaparatudutemu-
seoko xoko batzuetan,
bai tamainanbaita itxu-
ran, arras errealak bai-
tira, eta bapatean egi-
azko pertsonak zirela
iduribaitzuen.Zugarra-
murdikohistorioarenbi-
saia izan dira.
Bainaberen sasoina

beteondotik,orain“etx-

era” itzuli dira, Berako
eskultorea den Ignacio
Larrakeginakzituen,eta
orain harat itzuli dira.
Garraioa ez zen batere
erraza izan, arras figu-
rahauskorrakdirelakoz,
baina kasu aunitz ema-
nez,panpinakosoriketa
osasuntsu, ailegatu zi-
ren beren etxerat.

Sorgin haizeak
Logroñon
Sorgin haizeak an-

tzerki taldeakhiruema-
naldi eskeini ditu 2015
urte honetan. Horie-
tako bi Katalunia alde-
an izan ziren, eta azke-
nekoa gan den azaroa-
ren 7an Logroñon.
Azkenekohauguztiz

sinbolikoa izanzen,due-
la 405urte eta egunho-
rretanbereanLogroñon
epaituak izan baitziren

gureherritarrak.Gaine-
ra, antzezlana eskaini
zen karrika, epaiketa
eginzenkarrikatikarras
hurbil zen.
Biharamunean“Oroi-

menaren parkea” bi-
sitatu zuten, non 2010
urtean hamaika zu-
garondo landatu ziren,
suratkondenatuak izan
ziren hameka lagunen

oroimenez. Aldi hone-
tan, zugarren ondoan,
Mikel Laboaren “Haize
hegoa” kantaturik oroi-
men ttiki bateginzitzai-
en.
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ZUGARRAMURDI

KULTURA � SEI HILABETE ETA GERO

Sorginen
Museoko
pertsonaiak
Berarat bueltan

58 | HERRIZ HERRI

UTZITAKO ARGAZKIA

Urrezko Ezteiak
Socorro Indaburu eta Pepe Irigoienek 50 urte ezkondurik bete zituzten azaroaren
13an. Azaroaren 14an (larunbata) beren seme, bilobak eta gainerako 60 familia-
rrekin bildu ziren besta eder batean ospatzeko.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
Sorginak etxerako itzulian.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO
1610 urteko gertakarien oroimenez Logroñon jarrita dagoen plakan atera zuten argazki hau
antzerki taldekoek.
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Egunotan
erakusketa
zabalik da
Larreko gelan

Franck DOLOSOR
Duelaehunurte,ger-

la giroan bizi ziren Sen-
pere, IparEuskalHerria,
Frantzia eta Europaren
parte handi bat. Duela
97 urte munduko lehen
gerlahazilaren11anbu-
rutu zela gogoratu dute
berriki gure herrian ere.
Hilen oroitarriaren ain-
tzinean eta bizirik diren
Senperekohiruauzapez
ohien ondoan, Pierre
Marie Nousbaum gaur-
koagintarigorenakazpi-
marratuzuengerladen-
boran gertatu zena ez
delasekulanahantzibe-
har eta denen betebe-
harraetaarduradelahis-
toriaren parte hori go-
goratzea. Aurtengo

omenaldia berezia izan
zen Belgikako zenbait
herritar Senperen izan
baitziren, hauen artean
Godzéeherrikoauzape-
za. Duela 100 urte sen-
pertarbathil zenCharle-
roi ondoandenherri ho-
rretan: 22 urteko Phili-
ppe Maya. Bere hilobia
han dago beti sorterri-
tik mila kilometrotan.
Senpertar gazte horrek
gatazka odoltsuan gal-
du zuen bizia: mila la-
gun zendu eta hiru mila
kolpatuziren!Ordukohi-
lak eta biktima guziak
gogoan izan zituzten.
Senpereko hamarnaka
gazte hil ziren, Ipar Eus-
kal Herrian sei milako
bat. Zuberoan bakarrik
22.000biztanlezirenor-
duan eta horietatik mila
hil ziren suan. Gerla ez
dela ahantzi behar eta
oroimenarekin bakea
eraiki behar dela azpi-
marratu zen Senperen

bezala herri guzietan
egin ziren ekitaldietan.
Orduko gertakariak

hobeki ezagutzekoCul-
tureetPatrimoineelkar-
teak erakusketa aur-
keztenduegunhauetan
Larreko kultur gunean.
Gerla denborako tres-
nak,agiriaketadominez
gain hortaz ari diren ko-
miki ainitz ikus liteke.
Gainerat, Beñat Darri-
gues Senpereko okinak
lubakietan eta suan ze-
biltzan gudariek orduan
jaten zuten ogi beltza
prestatu du. Ogi beltz
hori jatekoaren oinarria
zen eta kontserbatzeko

chicoré delakoa erabil-
tzen zuten. Auxtin Za-
morak liburutto bat pla-
zaratuko du senperta-
rrek gerlarekin izan zu-
ten loturez.
Duelamendebat Ipar

Euskal Herriko agintari
eta prentsa gehienak
gerlaren aldekoak ziren
baina kontrako ahotsak
ereentzunziren. Intsumi-
so gehienak Iparralde-
an izanziren.Mutikoeta
gizongazte ainitz hego-
alderatpasazirenetaur-
te luzeetan ezin izan zu-
ten sorterrietarat itzuli,
hauenarteanAmaiurren
plantatuzenMichelDar-

gaitz bertsulari saratar-
ra.Bertzalde,Matxin Ira-
bola bertsulari senper-
tarrak gerlaren kontra-
ko bertsu argigarri hau-
ek bota zituen...
Eneizpirituanhastennaiz
pentsatzen
Gizonaren bizia zer gi-
setan den
Egia ez da errex espli-
katzen
Hainitz justizia baitute
ezagutzen
Gu penez higatzen
Elgarren xahutzen
Bat bertzia hiltzen
Odolo isurtzen
Bertze hainitz urrundik
irriz asetzen.

GIZARTEA � MUNDUKO LEHEN GERLAREN BUKAERA

Belgikako
agintariek parte
hartu dute
armistizioaren
ekitaldian

SENPERE

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Armistizioaren ekitaldia eta Larreko kultur guneko erakusketa.

Franck DOLOSOR
Eriensakramendua izaneta,azkenha-

tsa eman du berriki Didier Lacroix pilota-
riak pena haundia hedatuz senpertar ge-
hienen bihotzetan. 41 urteko plaza gizo-
nakbarkatzenezduengaitz latzarenkon-
tra borrokatu behar izan du azken hila-
beteetan. Azken agurraren egunean he-
rriko eliza tanpez betea zen, gutitan ikus-
ten den bezala. Izan da hor otoitz, kantu
eta omenaldi suhar Didier zenaren ibilbi-
de laburregia goraipatzeko. Laborari se-

meak sari ainitz irabazi zuen esku hus-
kan. Erreboteari, eta neurri ttikiagoan
errugbiari ere lotu zen Didier.

Egun batzuk geroago Arnaud Laca-
rra 34 urteko suhiltzaile eta herriko kon-
tseiluko kideak bere buruaz bertze egin
zuen samina hedatuz senpertarren arte-
an. Suhiltzaile lagunek zuzendu zutenhi-
letan, gogoratu zuten gazte gazterik su-
hiltzaile izatekogogoazuelaArnaud-kai-
ta zenaren urratsak segitzeko. Aski las-
ter ospe ona erdietsi zuen eta lagun gi-

roa herriko etxearen zerbitzuko eman du
elkarteen saila bere gain hartuz. Duela 3
urte ezkonduzenetabi alabarenaita zen.
Ehorzketa egunean alargunak hitza har-
tu zuen senar zendu berriaz mintzatzeko
gutitan ikusten den indarrarekin. Itxuraz
Arnaud gazteak dena zuen zoriontsu iza-
teko baina sekula sendatu ez ziren zau-
riei ezin omen zien buru egin... batzuek
bizi nahi eta bertze batzuek joan nahi
pentsatu dute senpertar ainitzek bi ger-
takari latz hauen ondotik.

PILOTARI ETA SUHILTZAILE GAZTEEN HERIOTZAK PENA HAUNDIA HEDATU DU SENPERTARREN BIHOTZETAN

Ez adiorik Didier eta Arnaud
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Alkerdiko
lezearen
ondare
garrantzitsua
errespetatuz
burutu behar
dela uste du

TTIPI-TTAPA
Dantxarinekomerka-

taritza, hostalaritza eta
zerbitzuelkarteakAlker-
dikoharrobianburutzen
diren explotazio lan eta
jarduerengaineanadie-
razpena argitara eman
du. Elkarteak, «natura
inguruari loturiko herri
garapen tipologia eta
egitura errespetatzea
garrantzitsu eta estra-
tegikotzat» jotzen du,
«modu jasangarrian,
ingurukonaturaetakul-
tur baliabideak balioan
jarriz eta errespetatuz,
balio horiekin bat egi-
ten duten turismoaren
etamerkataritzarensus-
tapen eta kudeaketa
bultzatuz».
Harrobikoexplotazio

eta jarduera lanak Al-
kerdiko lezeen kultura,

natura, arkeologia, arte
eta historia ondare gar-
rantzitsua errespetatuz
burutu behar direla iri-
tzi dio Elkarteak, «bai
harrobiaren eta lezeen
barrenean zein inguru-
ko babes gune guzti-
an». Zentzu honetan,
esplotazio jarduerakza-

baltzeak «aipatu onda-
re garrantzitsuarentzat
arriskutsua izateaz ga-
in, zabaltze horrek Ur-
dazubi-Dantxarinea
inguruguztiarentzatera-
gin garrantzitsuak sor-
tzen ditu, pisu handiko
kamioientrafikoahandi-
tzeagatik bertara iriste-

koerrepideetanetahor-
tik eratorritako arrisku-
ak areagotuz, bide se-
gurtasunari eraginak
sortuz, leherketa jardue-
rakhanditzeagatikosoi-
nu ingurugiro eraginak
sortuz, eta azken fine-
an garapen jasangarri
estrategia oztoparuz».

GIZARTEA � JARDUERA ZABALTZEA ARRISKUTSUA IZAN DAITEKEELA IRITZI DIO

Dantxarineko Merkatari Elkartea
harrobiaren ustiaketa jasangarriaren alde

URDAZUBI

TESTUA ETA ARGAZKIA: INIGO IMAZ
Ana Isasi Nafarroako Kultura, Kirol eta Turismo Departamentuko kontseilaria eta zenbait
kide Urdazubin izan ziren azaroaren 18an. Bertan herriko Alkerdiko lezeak ezagutzeko
parada izan zuen Herriko Etxeko ordezkariekin batera. Jesus Sesma eta Jesus Garcia
arkeologoek lezeotako grabatuei buruzko azalpenak eman zizkieten bertaratu ziren
Gobernuko kideei, Santiago Villares alkateari, Iñigo Imaz eta Anastasia Vidart zinegotziei
nahiz SOS Alkerdiko kide Miren Oiartzabal eta Inaki Alzuieti. Jarraian, harrobia erakutsi
zitzaion kontseilariari eta Zelaietako lezeek jasandako kalteak ikusi ahal izan zituzten.
Txangoa amaitzeko, kontseilariari Ikaburuako lezeak erakutsi zizkioten.

TTIPI-TTAPA
Pintxoaren 2. ha-

mabostaldiaegitenari
dira azaroaren 15etik
28ra. Dantxarineko
bentetako jatetxeetan
pintxoakeskaintzenari
dira etasariakere iza-
nen dira, pintxo one-
naren bozketan parte
hartzendutenendako.
Sukaldariprofesio-

nalek aukeratuko du-
te pintxo onena. Bai-
nabezeroekerebadu-
te hitza eta parte har-
tzen dutenen artean
Mutrikuko Haitzalde
Landa-Turismoan as-
teburua zozketatuko
da. Urdax-Urdazubi-
koFacebookorrialde-
an botoa emanez ge-
ro jatetxe irabazleanbi
pertsonentzako baz-
karia irabaztekoauke-
ra ere izanen da.

DANTXARINEAN

Pintxoaren
Hamabostaldia
bukatuko da
asteburuan
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Pastizen
salmenta,
mendi ateraldia,
krakada,
bazkaria…

Joana GERENDIAIN
Abenduahastapene-

an Telethonaren karie-
tara ekitaldi ezberdinak
antolatuak dira Saran.
Abenduaren 5ean, la-
runbatarekin, goizeko
10etanplazanpastizak
salduko dira, arratsal-
deko 2etan hitzordua
San Inazioko lepoan
emanadaLarrunera tre-

nez igaiteko (10 euro),
itzulera oinez egiteko
aukera bada. Arratsal-
deko 4:30ean Pikassa-
ria jatetxeankrakadabat
antolatua da, 5 euroko
parte hartzea galdegi-
na da. Igandean, aben-
duaren 6an, Lur Berri
gelan bazkari bat egi-
nen da, 15 euroko me-
nubatekin : zopa,axoa,
gasna, pastiza, kafea,
arnoa. Erreserbatzeko
05.59.54.20.14 zenba-
kira deitu behar da.

Eguberriko
merkatua
Urtero bezala San Jo-

sepe eskolako guraso-
ek beraien eguberriko
merkatuaantolatzendu-
te, bertan beraiek sor-
tutakoobjektu,bitxi,de-
korazio, jostailuetaber-
tzesaltzendituzte.Mer-
katuaplazaneginenda,
goizeko 9etatik goiti,
aterpe azpian, pastiza
eta edari beroak saldu-
ko dira.

Ikastaroa
HerrikoEtxekoEdan-

tegian kartoizko altza-
riakegiteko ikastarobat
antolatua da abendua-

ren6an.Egunhorretan,
diskakbiltzeko,girgilak
ezartzeko edo apain-
tzekokartoinezkokubo
bat egiten ikastenahal-
ko da. Ikastaroa goize-
ko 10:30ean hasiko da
eguerdi etaerdi arteeta
arratsaldean2etatik6ak
arte. Izenemaiteaosta-
tuanbereanegitenahal
da edo 0610602389
zenbakiradeituz,45eu-
roko parte hartzea gal-
detua da, tokiak mur-
riztuak dira.
Xehetasungehiagoren-
tzat www.lili-binette.fr

webgunera joaten ahal
da.Bertzaldeberekrea-
zio batzuk ikusgai iza-
nen dira ostatuko gibe-
lekogelanazaroaren28
tik abenduaren 5era.

Kirol emaitzak
Azaroaren 7an, es-

kubaloian 18 urte azpi-
koUrtxintxek28-10gal-
du dute Senpereren
kontra,etaSeniorrekere
galdu31-26Madiranen
kontra.
Egunbereanerrugbi-

lariek 23-7 galdu dute
Arrangoitzeren kontra.
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GIZARTEA � ABENDUAREN 5EAN ETA 6AN

Telethon
elkartasun
egunetarako
hainbat ekitaldi
prestatu dituzte

SARA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Telethonarentzat mobilizatuko da berriz herria abenduaren 5 eta 6an.
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HERIOTZAK
NatividadBielsaMunarriz, Elizondo-
koa, azaroaren 5ean, 91 urte.
José Iglesias Fernández, Berakoa,
azaroaren 3an, 85 urte.
Santos Ordoki Agirre, Arantzakoa,
azaroaren 13an, 89 urte.
PakitaLusarreta Iturri,Leitzakoa,aza-
roaren 13an, 67 urte.
Maria Socorro SaguesOtondo, Ariz-
kungoa, azaroaren 14an, 89 urte.
Prudencio Altzuart Etxaide, Arraioz-
koa, azaroaren 16an, 78 urte.
JosetSancinena, Sarakoa, azaroaren
6an, 87 urte.
JuanitoLeizaDucaz,Arantzakoa,aza-
roaren 17an, 83 urte.
DominicaZugarramurdi Zozaia, Do-
neztebekoa, azaroaren 18an, 98 urte.

Joan Olaizola Anso, Goizuetakoa,
urriaren 26an.
Arane Iriarte Bengotxea, Etxalarkoa,
urriaren 31n.
MaddiElizaldeTelletxea, Zubietakoa,
azaroaren 8an.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

EZKONTZAK SORTZEAK
Ekaitz Badiola Piquer etaAmaiaGa-
rrido de la Fuente, Donostia eta Le-
sakakoa, azaroaren 7an, Lesakan.
Hector Fernandez Morais eta Esti-
baliz Argilea Arretxe, Donostiakoak,
azaroaren 7an Etxalarren.

Norbaitek bere datuak sortze eta ezkontzen
atalean agertzea nahi badu, 948 635458 tele-
fonora deitu beharko du.

.

Vidal MALDA SANSIÑENA
Beran, 2014ko abenduaren 3an hila

I. URTEMUGA

Argi bat itzali da hemen lurrean,
berri bat biztu da han zeru ederrean
gure oroimenean izanen zara betiko

ez agurrik, ez adiorik, gero arte baizik.

SENIDE ETA ILOBAK
Urtemugako meza abenduaren 6an,
10:00etan Berako San Esteban elizan.

Xabi
TELLETXEA ETXEBERRIA

Igantzi, 2010eko azaroaren 28an
V. URTEURRENA

Ilargiraño
ta buelta

matte zattugu
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Asfaltorako eta
lur gaineko
probetarako
bina auto
dituzte nahi
duenari
errentan uzteko

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Lesakako Agiñako

Igoeran laguntzaile iza-
teagatik ezagutzera
eman da Artiga Motor
eskuderia. Otsango in-
dustrialdeko tailerrean,
rallyetagisakoauto las-
terketetarako lau ibilgai-
lu (bi asfaltorako eta bi
lur gaineko probetara-

ko)prestatu, konpondu
eta errentanematendi-
tuzte,nahiduenguztia-
rentzat. Motor mundu-
an ezagun diren Asier
Lekuona eta Iñaki Ubi-
ria lesakarrekin batera,
Ultzamako Miguel Irai-
zoz dira eskuderia ho-

netako bazkideak eta
mekanika lanetan, Be-
rako Xabi Tapia eta Le-
sakakoJulenAstibiaeta
Imanol Arozamena ari
dira.
Kirol garestia izaki,

Ubiria etaM. Iraizozes-
kabazioak, Desguaces

Vidaurreta eta Big Mat
Menditxuri enpresen
babesa ere badute. Ur-
tebete daramate lane-
an eta Asier Lekuonak
aipatudigunez, «19 las-
terketa egin ditugu, pi-
lotu eta kotxe ezberdi-
nekin».

MOTORRA � ARTIGA MOTOR SPORT TAILERRA

Rallyetarako
autoak
prestatzen
dituzte Lesakan

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Xabi Tapia eta Asier Lekuona, Otsangoko tallerrean prestatzen dituzten autoekin.

TTIPI-TTAPA
2015eko Kirol Me-

rezimenduaren 17 Zi-
larrezko Domina eta
lau Aipamen Berezi
emangodituNafarroa-
ko Gobernuak aben-
duaren 2an. Eskual-
deko hiru lagunek ja-
sokodituzteZilarrezko
Dominak: TiburtzioA-
rraztoak,Laxoasusta-
tzenaritzeagatik30ur-
te baino gehiago. Pi-
lota-modalitatehorren
gainean zenbait libu-
ru argitaratu izana ere
baloratu dute; Amaia
Azpirozek,Leitzaneta
NafarroakoFutbolFe-
derazioan27urtez fut-
bolasustatzenaritzea-
gatik; eta Luis Irazo-
kik, BerakoGure Txo-
koa klubeko futbola
sustatzen 27 urtez
egindako lanagatik.

ABENDUAREN 2AN

Kirol
Merezimendua
sarituko du
Gobernuak

Urbieta
usurbildarraren
kontra ariko da
abenduaren 4an

TTIPI-TTAPA |
JonOlaizola lesaka-

rrak Euskadiko lau eta
erdiko elite txapelketa-
ko finalerdietarako txar-
tela lortu zuen azaroa-
ren 13an Aretan. Oiar-
pekoAndoniUgalderen
kontrako partida 12-0
galtzen hasi zen lesa-
karra, baina hemezor-
tzina berdindu eta 22-
19 irabaztea lortu zuen.
Orain, abenduaren 4an
jokatuko du finalerdia
OlaizolakUsurbilgoXa-
bier Urbietaren kontra.
Euskadiko lauetaer-

diko elite txapelketako
koadroko bertze alde-

an, final laurdenetako
partida bat Errekako
Joanes Bakaikoak eta
BortzirietakoUgaitzEli-
zaldek jokatzekoa zu-
ten azaroaren 20an eta
bertzea, Amurrioko Ai-
tzol Dorronsorok eta
Atxarteko Aitor Arabio-

urrutiakhilaren27an.Fi-
nal nagusia abendua-
ren 11n jokatuko da.
Bertze aldetik, DV

txapelketako bi partida
jokatu zituzten azaroa-
ren 13an Berako Ezte-
gara pilotalekuan. Pro-
mesas mailan, Zubiza-

rreta eta IñigoMartinez
beratarrak22-14 iraba-
zi zieten Etxeberria eta
Medinari.Nagusienka-
tegorian, Arteaga eta
Murgiondok22eta4 ira-
bazi zietenAnderErran-
donea beratarrari eta
Galartzari.

PILOTA � EUSKAL HERRIKO AFIZIONATU MAILAN

Elite mailako lau eta erdiko
finalerdian da Jon Olaizola

UTZITAKO ARGAZKIA

Jon Olaizola lesakarra eta Ugalde oiartzuarra, final laurdenetako partida hasi baino lehen.



Asier Pellejero
aresoarrak ere
lortu du lehen
mailara igotzea

TTIPI-TTAPA | DONEZTEBE
Nafarroako bigarren

mailakoaizkora txapel-
ketaren finala eta lehen
mailakoarpana jautsie-
ra kanporaketa jokatu
ziren azaroaren 13an
Doneztebekoferienbai-
tan, Ezkurra pilotaleku-
an. Aizkolari txapelke-
tan, pronostikoak bete
eta Olagueko Aitor Se-
nosiain erraz nagusitu

zen. Bi kanaerdiko, bi
60 ontzako eta oinbiko
bat mozteko 17minutu
eta 59 segundo behar
izan zituen. Asier Pelle-
jero aresoarra bigarren
izan zen (18.57). Biak
lehen mailan ariko dira
heldu den urtean.
Aresoarrakbaino lau

segundogehiagobehar
izan zituen Eneko Sa-
ralegi leitzarrak (19.01).
LaugarrenpostuaEtxa-
rriAranatzekoGoizeder
Beltzak eskuratu zuen
(19.37) eta bosgarrena
Dorraoko Ibai Resanok
(19.57).
Lehenmailakoarpa-

na jautsierakanporake-
ta ere jokatu zen. Bate-
tik, Esteban eta Martin
Pikabea (Gerendiain)
aritu ziren, aurtengo le-
hen Mailako Arpana
Txapelketan azkena
sailkaturiko bikotea.
Bertzetik, Adrian Ber-
ruezo (Ibero) eta Alber-
to Oteiza (Larrageta).
Hauek ezin izan zuten
partehartu txapelketan,
lesio bat zelamedio eta
Doneztebeko aukera
aprobetxatu zuten.
Etzanda jarritako kana-
erdikoenborrari 14epai
eta zutik jarritakokana-
erdikoari 4 epai egiteko

8 minutu eta 29 segun-
do behar izan zituzten
eta Pikabea anaiek 10
minutueta38segundo.
Beraz, Oteiza eta Be-
rruezokmailarieutsidio-
te etaPikabeatarrek bi-
garren mailan aritu be-
harko dute heldu den
urtean.
Txapelketatikkanpo,

sei emakumearituziren
aizkoraneuren trebezia

erakutsiz.Bikotebakoi-
tzak lauenbormoztuzi-
tuen. Iturengo Maika
AriztegietaBeintza-La-
baiengo Irune Izkue izan
z i ren b i zko r renak
(13.09), Aresoko Itxaso
Onsalo eta Tolosako
AlazneEtxaburuabiga-
rren (13.59) eta Berako
AmaiaGarciaetaNerea
Sorondo hirugarren
(14.56).
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600 kiloko hiru
jardunaldietan
jaun eta jabe
izan dira
lesakarrak

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Nafarroako goma

gainekosokatira txapel-
ketako hirugarren eta
hondar jardunaldia jo-
katu dute azaroaren
15ean Aldatzeko pilo-
talekuan. Gizonezkoen
600 kiloko kategorian,

Tafallan eta Berriozar-
ko bi lehenbiziko jardu-
naldietanbezalaxe,Le-
sakakoBeti Gaztek ira-
bazi zituen tiraldi guzti-
ak eta honenbertzez,
txapela jantzi zuen, zor-
tzikoa honekin: Lander
Landiribar (Amaiur), Jon
Silveira (Lesaka), Julen
Palenzuela (Lesaka),
Ander Mitxelena (Igan-
tzi), Beñardo Iantzi (Le-
saka), Iñigo Altzugarai
(Lesaka), Xuban Larre-
txea (Lesaka) eta Este-
fan Mitxelena (Ezpele-

ta).Entrenatzailea:Pas-
kual Taberna (Lesaka).
Bigarren posturako

lehian, Berriozar nagu-
situ zitzaion Txantreari.
Seinakakotaldemistoei
dagokienez Berrioza-
rrek irabazi du txapela,
TxantreaetaKaskallue-
taren aitzinetik.

EUSKADIKOA ETA
MUNDUKOA
Behin Nafarroan jo-

katu den txapel baka-

rra bereganatuta, Eus-
kadiko launakako eta
zortzinakako txapelke-
tan aritzekoa da Beti
Gazte. Azaroaren 28tik
aitzinera,300kilokoka-
tegorian lehiatuko da,
Euskadiko 4x4 sokati-
ra txapelketan.Azaroa-
ren 28an Anoetan (Gi-
puzkoa) izanen da le-
hen jardunaldia, aben-
duaren 5ean Artz i-
niegan (Araba) bigarre-
naetaabenduaren12an

Ibarran (Gipuzkoa)hiru-
garrenaetaazkena.Ge-
ro,abenduaren19tikai-
tzinera jokatuko den
Euskadiko zortzinaka-
ko txapelketako lau ka-
tegoriatanarikodira.Be-
ti ere,denboraldikohel-
burunagusiaprestatzen
ari daBeti Gazte, otsai-
laren18tik21eraHolan-
dako Volendam hirian
jokatuko denMunduko
goma gaineko sokatira
txapelketa, hain zuzen.

HERRI KIROLA � SOKATIRA TXAPELKETA

Nafarroako
txapeldun erraz
suertatu da
Beti Gazte

UTZITAKO ARGAZKIA

Orain Euskadiko launakako txapelketan ariko da Beti Gazte.

AIZKORA � AZAROAREN 13AN DONEZTEBEKO FERIETAN

Aitor Senosinek irabazi du
Nafarroako 2. mailakoa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Lehen mailan ariko da estreinekoz Aresoko Asier Pellejero.



66 | AGENDA
ttipi-ttapa | 651 zk.

2015.11.26

Erakusketak
ELIZONDO
‘Itsaspeko bihotza’
Azaroaren 23tik
abenduaren 2ra.
Liburutegian.

ELIZONDO
‘Munduko herriak’
Azaroaren 23tik
abenduaren 2ra.
Arizkunenean.

Tailerrak
ELIZONDO
Atxikimendu tailerra
Abenduaren 4,16 eta
23an, 10:30etik
12:30era Arizkunene-
an 0-6 urte arteko
gurasoei zuzendua.

ELIZONDO
Jolas eta jostailuen
tailerra
Abenduaren 9an,
17:00etik 19:00etara
Arizkunenean, Dindaia
Fundazioaren eskutik.

Antzerkia
IRURITA
‘Datorren urtean
hobeto’
Azaroaren 29an,
Gizarte Bilgunean
19:00etan.

LESAKA
Keinu leihoak zikloa
Abenduaren 4an,
22:00etan Arranon
Adarretatik zintzilik
(Gilkitxaro taldea).
Abenduaren 5ean,
20:00etan Harriondo-
an Talaka (Mairu An-
tzerki Tailerra)
Abenduaren 6an,
18:00etan Harriondo-
an Monamu Teatre
(Bartzelona/Lesaka).

IGANTZI
‘Koka kola eta barea’
Abenduaren 7an,
Baratzondon 20:30ean.

ITUREN
‘Putinen guardasola’
Abenduaren 6an,

19:00etan.

Hitzaldiak
ARANTZA
‘Bizi baratzea’
liburuaz
Azaroaren 27an.
Jakoba Errekondo
hizlari, 19:00etan
Baskulan.

LEITZA
‘Dementzia duen
pertsonarekin
elkarrizketa’

Abenduaren 1ean,
16:00etatik 18:00etara
Leitzako Udaletxean.
Aintzane Mariezkurre-
naren eskutik. AFA-
Nek antolatua.

BERA
‘Bizi baratzea’
liburuaz
Azaroaren 29a. Jako-
ba Errekondo hizlari.

Zinea
GOIZUETA
‘Amama’
Azaroaren 27an,
19:00etan Ganbaran.

BERA
Zine gaualdia
Azaroaren 27an. Kul-
tur Etxean 22:00etan.
Oskar Alegriak zuzen-
duta.

ARANTZA
‘Lilja 4-Ever’
Azaroaren 28an,
18:00etan Baskulan.

LEITZA
‘White God’
Abenduaren 4 eta
6an.ostiralean
22:30ean eta igande-
an 19:30ean.

‘Amama’
Abenduaren 9 eta
11an, ostiralean
22:30ean eta igande-
an 19:30ean.

Ikuskizunak
LEITZA
‘Lau-aro’ jaialdi-
ikuskizuna
Azaroaren 27an,
22:00etan zinean.

BERA
‘Züek heben’ ikus-
entzunezkoa
Azaroaren 28an,
22:00etan, Kultur
Etxean.

IGANTZI
‘Kontu eta kantu’
Abenduaren 6an,
16:30ean Baratzon-
don, ipuin eta bertso-
ak, Fernando Anbus-
tegiren eskutik.

Musika.
DONEZTEBE
Mendi eta Falsezko
abesbatzak kantuan
Azaroaren 28an,
20:00etan elizan.

ITUREN
La jodedera taldea
zuzenean
Azaroaren 28an,

20:00etan.

››
BERA | 2015.11.29
Baratzeko kantu eta kontuak
Errekondo eta Mendizabalekin

Ertz eta Bidazik elkarlanean
prestatu dute ‘Baratzeko kan-
tutegia’. 10:00etatik aurrera
herriko baratzeetan barna
eginen den saio berezia.

Entzunaldia

ITUREN | 2015.12.06
Doinu kubatar eta euskaldunen
fusioa oholtza gainean

La Jodedera taldearen zuzeneko
emanaldiazgozatzekoaukeraiza-
nendaIturengokulturegunenbai-
tan. Herriko ostatuan gaueko
11etatik aitzinera.

Musika

IGANTZI | 2015.12.08
Sagardo frexkoa edan, ikasi
eta bertsoak entzuteko aukera

Bi bertsolari, enologo bat eta
txotxeko sagardo frexkoa dira
Bertxotx emanaldiaren osaga-
iak. 18:30etik aitzinera, eginen
dute opil jatearekin batera.

Bertsolaritza

azaroak 26 - abenduak 10

PROPOSAMENA
ESKUALDEA
Euskararen eguneko
ospakizunak

Mahaiaren bueltan
bildu, lasterka egin, jo-
lasean aritu... euskara-
renegunaospatzekoha-
maika proposamen di-
tugu eskualdean. Aza-
roaren28an,herri laster-
keta, hamaiketakoa eta
zozketa antolatu dituzte
Arantzan eta egun oso-
kobestaAreson.Elizon-
donabenduaren3anegi-
nen dituzte ekitaldiak,
besta eta aldarria lotuz,
Euskaraz bizi nahi dute-
la adieraziz.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.eus edo 948 63 54 58
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Bertsolaritza
ITUREN
Alaia Martin eta Jokin
Uranga kantuan
Azaroaren 20an,
Umore Ona Elkartean
21:00etan.

Azokak
LESAKA
Udazkeneko feriak
Azaroaren 25 eta
26an

GOIZUETA
Artisau, nekazaritza
eta azienda feria
Azaroaren 28an,
informazio gehiago
49.orrialdean.

ELIZONDO
Baztango artisauen
azoka
Abenduaren 5ean,
plazan.

SARA
Pastiza salmenta
Telethonen alde
Abenduaren 5ean,
goizeko 10etan.

Mendi-ateraldiak

LEITZA
Leitza kaxkoz kaxko
Azaroaren 28an
Plazaola eta Rezola ar-
teko bidea eta aben-
duaren 19an Rezola
eta Kortekoborda arte-
koa.

BAZTAN
Amaiur-Aritzakun-
Amaiur
Azaroaren 29an
08:00etan abiatuta,
(Amaiur-Luroko ateka-
Iruin-Aritzakun-Kate-
nea- Wasinton-Urlegi-
Luroko ateka-Amaiur).
Baztango Mendigoiza-
leek antolatuta.

Soinumapaelkarlaneangauzatzendensareegi-
tasmo irekia da. Fonografia edo gure inguruko

hotsak grabatzeko artea oinarritzat hartuz, landa-
grabaketak erakutsi, kontsultatu eta elkartrukatu
nahi dituzte. Webgune honetan Euskal Herrian ze-
har egindako hainbat soinu grabaketa entzun li-
tezke, toki bakoitzarenerrealitateari eta izaerari bu-
ruz informazioa ematen dutenak. Nahi duen orok
egin ditzake ekarpenak, mapa hau osatzen joate-
ko. Gainera, edukiak Creative Commons lizentzia-
pean daudenez elkartrukea bultzatzen da.Webgu-
nekograbaketakmaparenbidezkontsultadaitezke,
baina baita atalen bidez edo etiketak erabiliz ere.

Jon Basagurenen kantak, zerbaitengatik, esa-
nahi eta indar berezi bat dutela ohartu gara

aspalditik. Konposizioen kalitateaz gain, taldean
lortzen duten interpretaziomailak ere harritu egin
gaitu hasiera-hasieratik. Taldearen bigarren dis-
ko luzea dugu honakoa, Aurri gara izeneko hau.
Hats eta indarrez beteriko kantuak ditugu, nor-
tasun berezkoak, ameslariak eta telurikoak era
berean, urratzaileak eta samurrak batera, bizirik
diren ametsen tankerakoak..

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2015

Aurri gara

Musika

IZAKI GARDENAK

Euskal Herriko soinuen
mapa

Internet

SOINUMAPA.NET

Tider portutik pasatu da eskolatik etxera bide-
an. Nagusitzean lemazaina izan nahi luke,

Afrikara itsasontzi batean itzultzeko. Tider Saha-
rakoa da eta herri-mina du. Pirritx, Porrotx eta
Marimototsen laguntza ezinbestekoa izango da
gure artean arrotz sentitu ez eta pozik egoteko.

Elkar-Katxiporreta, 2015

Patata, patata!

Liburua

AMURIZA, MIREN

Nire aukera

Iker GOROSTERRAZU
Bertsozale elkarteko irakaslea

Iturendar «gazte umo-retsua» da Iker Goros-
terrazu. «Irakurtzea, pa-
lan aritzea, mendira joa-
tea, dantzatzea...» gus-
tatzen bazaio ere, ber-
tsolaritza du «dudik ga-
be, afizio nagusi». Ttiki-
tatik,BittorElizagoienen
ilobaizaki, finaletara joa-
teakbertsoetarakogrina
piztuta,hamalauurtetan
hasi zen bertso eskolan.
Osaba ez ezik, Estitxu
Arozena,lehenirakaslea,
«erreferente» izandabe-
re bertsolaritza ibilbide-
an. Egun, hogeita bortz
urterekin,afizioaofiziobi-
hurtuta, lauurtedarama-
tzaBertsozaleElkartean
lanean, «baja bat bete-
tzekohasinintzen,ordu-
tik Baztan, Bortziri, Ma-
lerrekan... ibilinaiz;azken
biurteetanIruñerrianna-
go». Bertsotan «Alazne
Untxalo eta Egoitz ana-
iarekin» ibiltzenomenda
«gustura», eta ohol gai-
nean baino, «mahai in-
guruko giroa lasaiagoa
etapolittagoaizatenda».
Baina hor ere auniztan
izatendira«mar-mar-mar
kritikatzen duten lagu-
nak, horiek paratuko ni-
tuzkegusturabertsotan»,
erran digu irriz. Orain ar-
tean bezala, «ametsak
errealitate bihurtzen se-
gitzea», du amets.

«Bertsolaritza afizio
izatetik ofizio
izatera pasatzea
ametsa izan da»

Ekitaldi gehiagoren
berri izateko, begiratu:

erran.eus
(agenda)
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txearendako plaza bat
du. �645 700549.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Legia karrikan
pisua errentan ematen
da. 3 logela, 2 komun
eta trastelekuarekin.
�678 363398/ �678
305250.
BERA. Logelak eta
apartamentua errentan
emateko.�654385363.
URDAZUBI. Duplexa
errentan eman nahi da.
2 logela,sukalde-jange-
laederraetabibainuge-
larekin. �659 849570.
URDAZUBI.Logelaba-
teko apartamentua
errentan eman nahi da.
�659 849570.
Almuñecarhirian,Gra-
nadako kosta tropika-
lean, etxebizitza erren-
tan emateko abenduan
(hilabete osoan). Per-
tsona bat edo birentzat
egokia.Hondartzako le-
hen lerroan dago, ige-
rilekua eta bista ede-
rrak.Guztizekipatua,ai-
re egokituarekin. �658
943702

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA edo inguruan
etxebizitzaerrentanhar-
tunahida.�642993776.

Bortzirietanbaserriedo
bordabaterrentanhar-
tuko nuke, 2 hektarea
inguruko lur eremuare-
kin.�655 028593

Baztan eta inguruko
zonaldean errentan

LESAKA. Pisua salgai,
herri erdian,eguzkitsua
eta oso ondo kokatua.
Hall, sukaldea, arropa
zintzilikatzeko tokia, 2
logela, egongela han-
dia, komuna eta traste-
lekua ditu. Aukeran ga-
raje plaza, beste tras-
teleku batekin. Igogai-
lua garajeraino. Sarbi-
deetan oztoporik ga-
be.186.000 eurotan.
�657 708866.

ELIZONDO. Txokoton
berritzeko dagoen pi-
sua salgai. 3. pisua igo-
gailurikgabe.70m2koa,
berogailuarekin.50.000
euro. �666 815032.

LEITZA. Patxi Arrazola
kalean pisua salgai ba-
jerarekin. 3 logela, ko-
muna, jangela,sukaldea
eta bi balkoi. �667
675463.
BERA. Legia karrikan
58 m2 ko pisua salgai.
2.solairuan, hegoalde-
rantza orientatua. Lo-
gela bat, egongela, su-
kalde ekipatua eta
komuna ditu. Hari mu-
sikala eta kalefakzioa-
rekin. Igogailua eta ko-

ERATSUN.2bordasal-
gai, bere lurrekin. Goi-
zezdeitu.�620676886.

IGANTZI. Herriko pla-
zandagoeneraikinasal-
du nahi da. Beheko al-
dean ostatua eta bi pi-
su ditu goian, bakoitza
110m2koa.Terrazaede-
rra du, 200 m2koa. Pre-
zio oso onean. Interesa
baduzu deitu eta solas-
tukodugu.�640583280.
DONEZTEBE. Pisua
salgai ,120 m2koa. Erdi
mobleztatua, pisu ede-
rra,argia,4 logela,2ko-
mun, egongela ederra,
sukaldea,balkoiaeta24
m2 ko ganbara. �650
779128 / �647 810145

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Pisua salgai, 90 m2ko
azalerakoa. Etxe mo-
bleztatua, berogailua,
igogailua eta trastele-
kuarekin.3 logela,egon-
gela, sukaldea eta bai-
nugela ditu. 90.000 eu-
ro negoziagarriak. Eta
60 m2ko bajera ere sal-
gai 15.000 eurotan.
�948 585036.

BERA.KanttonBerrika-
rrikan77m2kopisuasal-
gai. 2 logela, bainuge-
la1,egongelaetasukal-
dea despentsarekin.
Igogailuaetabueltaoso-
an 55.92 m2ko terraza-
rekin. Berritu beharra.
�948 637359.

ELIZONDO.Akullegika-
rrikan 2 logelako pisua
salgai. Prezioa: 65.000
euro. �646 774117.

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.eus edo erran.eus

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 8€ ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10€

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

TTIPI-TTAPA aldizkariaren 2 zenbakitan eta
INTERNETen hilabete batez agertuko da

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

TTIPI-TTAPAk ez du bere gain hartzen argitaratuak diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen erantzukizunik

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak,
bordak, lokal komertzia-
lak eta nabeak salgai.

IPARRALDE eta
BIDASOA alderdietan
- Eskaintzagatik base-
rriak, bordak eta
lurrak behar ditugu.

URDAZUBI
- Etxe berri bat salgai,
mobleztatua. 2000
m2ko lursailarekin.

DONEZTEBE
- Aukera: 102 m2ko
pisua salgai. Egoera
oso onean dago. 3
logela, jangela, egon-
gela, 2 komun, sukal-
de mobleztatua eta
17 m2ko trastelekua.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 28 €

Zerri gizena
1,029 € kiloa.

Zerramak:
0,380 € Kg/bizirik.

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,06
1.koa 3,90
2.koa 3,62
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,24
1.koa 3,97
2.koa 3,80

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 150,00
idixkoak 228,00

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00
idixkoak 180,00
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 3,00/3,10
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,30/8,30
8-10 kilokoak: 7,10/7,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(azaroaren 6tik 13ra bitarteko prezioak)
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ANIMALIAK
salgai

LESAKA.Collie arraza-
kobortzzakurkumesal-
gai. Xuri-beltzak, gura-
soakosolangileak.�626
782835.

Arantzan behorra sal-
gai, zuria eta gorria. 10
urte, 7 hilabeteko erna-
ri, mantsoa eta sila eta
lerarekin ibilia. Lurraha-
rrotzen ere aritua eta
mendia ohitua dago.
�666 802174.

ANIMALIAK
oparitzeko

LEITZA.Bihilabetekoar-
tzainzakurraoparitzeko.
�948 510224.

LESAKA. Katakumeak
opari,hagitzpolitak.�628
572273.

DENETARIK
salgai

Sei altzairuzko frega-
dera salgai, haundiak,
1,5 metro luze, forma
borobildunarekin. �948
585036.

DONEZTEBE. Hiru su-
kalde ditugu salgai. Di-
seinu modernoa, Siles-
toneenzimerarekin, ka-
litatehandikoak.Ezeza-
zu galdu aukera bikain
hau! Informazio gehia-
gorako �630 510918.

ORONOZ.Egurraxehe-
tua salgai. Pagoa eta
haritza. Etxera erama-
nen da. �676 242520.

SUNBILLA. Su egurra
salgai, loteanedoxehe-
tua�659 867287/�699
461394.

DENETARIK
bertzelakoak

BERA. Martxan dago-
en negozioa errentan
eman nahi da. �605
864355.

hartzekopisubilanabil.
Altzaririk gabe baldin
badago ere berdin zait.
Mesedez pisuren bat
alokairuanbaduzuedei-
tu. �646 330956

ETXEBIZITZAK
konpartitzeko

ElizondoetaDonezte-
ben lanean hasi berri
den neska bat naiz eta
logela/pisuabilatzendut
konpartitzeko edota
errentan hartzeko luze-
rako. �689 765896.

GARAJEAK/LOKALA
errentan emateko

DONEZTEBE.Herri sa-
rrerandagoen165m2ko
lokal komertzialaerren-
tanemanedosaldunahi
daerretiroagatik.Hagitz
argitsuada,erakusleiho
ederrekin.Interesatuek
deitukonpromisorikga-
be �630 510918.

GARAJEAK/LOKALA
errentan hartzeko

Lesaka edo inguruan
arte eta artisautza tai-
lerra montatzeko gara-
je edo loka bila gabil-
tza. Handi xamarra eta
errentanhartzeko.�645
013213.

LANA
eskariak

BeraedoLesaka ingu-
ruan lan egiteko ema-
kumea eskaintzen da.
Etxeko lanak egin, adi-
neko jendeazaindu,bu-

legoak garbitu... �948
630914/ �678 903294.
Emakumea eskaintzen
dagarbiketa lanakegi-
teko: etxeak, bulegoak,
portalak... interesatuak
deitu faborez �677
217590.
Frantsesezetaeuska-
raz hitz egiten duen
emakumea lanbilada-
bil.Bulego lanetan, sal-
mentan, zerbitzari eta
hotelakogarbiketanes-
perientzia duena. Lan
eskaintzarenbat izanez
gero deitu mesedez.
�687 832844.
17 urteko neska prest
dago lan egiteko, hau-
rrakzaintzen,dendaren
batean...Malerrekaal-
dean. �650 080499.

LANA
eskaintzak

URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxeansukal-
dari laguntzailea behar
da. Esperientziarekin.
�948 599039.
LESAKA. Atxaspi ho-
telean garbitzailea be-
har dugu. Interesatuek
deitu�948637536/647
456611 edo idatzi hote-
la@atxaspi.com-era.
Ibardinen asteburue-
tan lan egiteko zerbi-
tzaria behar da. Fran-
tsesa jakitea kontuan
hartukoda.�9486303-
11ra.
Kamiogidariabeharda
ibilbide internazionaleta
nazionaletarako. �609
405265.
URDAZUBI. Montxo
ostatu-jatetxeansukal-
dari laguntzailea behar
da ostiral, larunbat eta
igandeetarako. �948
599039.

MOTORRAK
salgai

Scania kamioia salgai
bere tarjeta nazionala-
rekin. �630 886916.

Volkswagen Starlite
1.9 TDI salgai. 102 zal-
d i . 2008 u r t ekoa .
167.000km,4ate,7pla-
za.Atzekoaldekoeser-
lekuakohebihurtzendi-
ra eta erdikoek buelta
ematendute.Mahai to-
lesgarria eta berogailu
estatikoa ditu. 17.500
eurotan.�647 054140.

Renault Clio 1.9 GTD
kotxea salgai. 161.500
km eta ITVa berriki pa-
sa du. 1.700 eurotan.
�687 832 844

Kontuan izan hurrengo bi
aldizkariak aabbeenndduuaarreenn 1100ean
eta uurrttaarrrriillaarreenn 1144an jasoko
dituzuela etxeetan.

Iragarkiak jartzeko azken
eguna aazzaarrooaarreenn 3300a da. 
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Kontuan izan hurrengo bi
aldizkariak aabbeenndduuaarreenn 1100ean
eta uurrttaarrrriillaarreenn 1144an jasoko
dituzuela etxeetan.

Zorion agurrak jartzeko azken
eguna aazzaarrooaarreenn 3300a da. 

Aitetxi FEDEk urriaren 30ean eta
ELAIAk azaroan 7an urteak bete
zituzten, aunitz urtez!! Urko eta
familia guztiaren partetik.

BEÑAT TELLE -
TXEA SEINek
bortz urte
 beteko ditu
abenduaren
1ean. Zorionak
familiaren
 partez

Etxalarko
IRANTZU
OTXOTEKO

BENGOTXEAK

azaroaren 11n
4 urte bete ditu.
Zorionak famili
guztiaren partez

Berako NAHIA

ENDARAk 6 urte
beteko ditu
 azaroaren 28an.
Zorionak atta,
ama, Alain eta
Berako familia
guztiaren
 partetik

Goizuetako RAMON APEZETXEA

ZUBIRIk 85 urte beteko ditu azaro-
aren 9an. Hau sasoia! Zorionak
zure emazte, seme-alaba eta bilo-
ben partetik. Earki ospatuko du!
Muxu haundi bat, zuri gustatzen
zizun bezala. 

Oronozko UNAI TORRES ALEMANek
11 urte bete zituen azaroaren
23an. Aunitz urtez eta muxu handi
bat Oronozko eta Lesakako fami-
liaren partetik. 

Azaroaren 22an urte bete ditu
ANDER OSTOLAIZek aunitz urtez
Lesakako mutil guapoenari!
Bestetan elkar ikusiko dugu, 25
Paulaner  zuretzat! Aitzinera beti!

LUIS eta ALAITZ IBARRA atta-alabak
urteak beteko dituzte azaroaren
25ean eta 17an. Aunitz urtez
Arantza eta Sunbillako familia
guztiaren partetik. 

ALAITZ IBARRA
BEREAU aranzta-
rrak 5 urte bete
ditu azaroaren
17an. Aunitz urtez
eta 5 muxu
 etxeko printzesa-
ri atta, ama eta
Be ñaten partetik.

INTZA UGALDE PIKABEA aranztarrak 3
urte beteko ditu abenduaren 5ean.
Aunitz urtez eta hiru muxu potolo
gure moñoñari familia guztiaren
partetik. 

Baionako MARGARI OLAIZOLA ri
zorionak azaroaren 20an urteak
beteko dituelako. Aunitz urtez
Urdazubiko familiaren partez eta
berexiki Pablo Irazoki Olaizolaren
partetik.

Igantziko IZARO URTXEGIk, etxeko
sorgin ttikiak, 2 urte beteko ditu
azaroaren 29an. Zorionak eta
muxu haundi haundi bat familia
guziaren eta berexiki Unax
 anaiaren partez!!!

Etxalarko ALAZ NEk
5 urte beteko ditu
azaroaren 26an.
Zorionak familia-
ren eta be rexiki
zure ahiz pa Iraitz
eta Xabat eta
Arane lehengu-
suen partetik.

Zorionak
UGAITZ! Ongi-
ongi pasa
eguna. 7 muxu
erraldoi aitatxo,
amatxo eta
Arkaitzen
 partez.

Anizko EÑAUT ZELAIETA AZKARATEk
2 urte beteko ditu azaroaren
29an. Zorionak bihurritxo eta
muxu potolo bat familia guztiaren
partetik.

Igantziko PATXI
LOIARTE
PETRICORENAk
13 urte beteko
ditu azaroaren
27an. Zorionak
etxekoen partez
pilotari!

Zubietako AIMAR ELIZALDE

TELLETXEAk azaroaren 24an 3 urte
beteko ditu. Zorionak familia
guziaren partetik bereziki Janire,
Maddi, aitatxo eta amatxoren
 partez muxu potolo bat.

Lesakako NAROA OTERO

TELLETXEAk 3 urte bete ditu
 azaroaren 20an. Zorionak eta
muxu asko Lesakako eta
Saldiasko familiaren partez.

Zorionak Zubietako AIMAR eta
JANIREri, azaroaren 24 eta aben-
duaren 6an, 3 eta 4 urte beteko
dituzte eta. Zorionak Ezkurra eta
Zubietako familiaren partez eta
bereziki, Nahia, Enaitz, Maren eta
Naroaren partez. Prestatu
 berendu goxoa!!!

Lesakako LEIRE PORTU TELLETXEAk
hogeita hama? urte bete ditu
 azaroaren 20an. Aunitz urtez eta
muxu pila-pila, hainbertze maite
zaituzten Orti, Lexuri, Elorri eta
Aiert seme-alaben partetik.
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