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   eta Malerreka 37€
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Hego Euskal Herria 43€

Ipar Euskal Herria, Europa 77€
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Ekologikoa modan dugu

Produktu ekologikoen kontsumoa modan jarri dela bistan da. 
Merkataritza-gune haundiek ere ikusi dute dirua ateratzeko 
bide berri bat produktu horietan, eta gero eta gehiago dira 
itxuraz ekologikoak diren produktu horiei eskaintzen 
dizkieten tokiak. Bizi garen garai estresatu hauetan, erosketak 
egitea ere bertze zeregin bat gehiago da eta lehenbailehen 
egin nahi izaten ditugu. Horretarako merkataritza-gune 
haundiek aparteko 
eskaintza egiten digute:  
toki bakar batean nahi 
duguna erosi ahal izatea. 
Baina ekologiko horren 
gibelean zer dagoen 
kontzientzia hartu beharko 
genuke: zoritxarrez, 
ekologikotzat saltzen diren produktu aunitz enpresa 
haundien eskuetan daude, milaka kilometrotara ekoizten 
dira, bitartekari ugarien bidez komertzializatzen dira, langile 
baldintzak ez dira onak, eta erosle eta ekoizlearen arteko 
harremana ez da existitzen. Beraz, produktu ustez ekologikoa 
edonon erosi baino lehen, ekologiko etiketaren gibelean zer 
dagoen aztertzea komeniko litzateke.

«ETIKETAREN 
GIBELEAN ZER 
dAGOEN AZTERTZEA 
KOmENI LITZATEKE»

asketa abesbatzaz ainara rodarekin
Duela hamar urte Nafarroako Mendialdeko Abesbatzen 
Topaketa Leitzan egin zen eta horren harira, elkarrizketa egin 
zion TTipi-TTapak Ainara Roda Leitzako Asketa abesbatzako 
zuzendariari. Ordurako urtebete zeraman Rodak zuzendari 
lanetan, eta balorazioa egiteko eskatuta, berri tristea 
jakinarazi zuen: «koruen topaketarekin bukatuko da 
Asketaren ibilbidea». Une hartan «18 lagun baino ez» ziren 
Asketan, eta «hori gutxi da abesbatza baterako. Gainera, mutil 
gutxi daude». Aitortu zionez, «askotan hitz egin dugu honi 
buruz eta azkenean bukatzea erabaki dugu. Pena haundiz 
uzten dugu, eta agian ez da betirako izanen, baina oraingoz 
atea itxi beharra dago, ezinezkoa delako». 

2008-11-27 · TTIPI-TTAPA · 483 zk.

Etxalarko Usategietako 
Gastronomia Sarien barne, 
aurten, Arantzako Burlada 
jatetxeko Esther Burladak 
egindako uso platera 
aukeratu du epaimahaiak. 
Beretzat izan da Urrezko 
Paleta. 

ESThER  
BuRLAdA
OSTALARIA

Petti Bonberenean zuzenean 
2018/10/20 diska karrikara- 
tuko du Berako abeslari eta 
musikariak abenduaren 3an. 
Oholtza gainean eskainitako 
kantuen artean, kuttunenak 
aukeratu eta 14 kantuko lana 
osatu du.

PETTI
ABESLARIA ETA
MUSIKARIA

nIRE TxAnDA nABARMEnTZEKOAK

ATZERA BEGIRA

Euskaralaño, eguzki eta laino

Euskaraldian murgilduak gaude eta Euskararen Egunekin 
edo Euskararen Asteekin geratzen zaidan sentsazioa ez 
errepikatzea nahi nuke: eta gero zer? Txapa dotoreak 
kendutakoan ere segituko al dugu dakigunok ahobizi nonahi 
euskaraz? Eta ongi ez dakitenek adi entzuteko, ulertzeko eta 
ikasteko belarriprest? Euskaraz uda eta negu, urte osoan!

EZPALA

AITOR AROTZENA ALBITZu
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KOLABORAZIOAK

Gazteak

Klaseko lan bat egiteko Lesakako erroldaren zenbakiak  
behar nituen, eta udaletxera jo dut informazio bila. Bortz 
urteko tartetan banaturik, adin bakoitzeko zenbat lesakar 
gauden eman didate taula batean; eta informazio hagitz 
interesgarria harrapatu dut. Izan ere, banituen hainbat uste: 
gazteei buruz jendeak maiz erraten dituen esaldiak ez direla 
beti zuzenak. Erraterako, gazteak ez garela ateratzen; edota 
lehengo gazteek baino gauza gutiago egiten ditugula. 
Banuen susmo bat: gizarteko joerek eta gazteen 
pasibotasunak bakarrik ez, demografiak ere eragina zuela. 
Eta datuek berretsi egin didate ustea. 

Herrian erroldatuak gauden gazte kopuruari paratu diot 
arreta, eta segidan atera zaizkit emaitzak. Gazte izatea zer 
den adinak bakarrik mugatzen ez duen arren, 16 urtetik 
30erako tarteari erreparatuz gero, hona hemen zenbakia: 
Lesakako biztanleria 2.752 lagunekoa izanik, 16tik 30 urtera 
artean gaudenak 364 baino ez gara. Alegia, herriko 

biztanleriaren %13,2 baino 
ez. 

Datua argigarriagoa 
suertatzen da bertze adin 
multzoekin alderatuz gero. 
Zaharrei begiratuta, 
adibidez, 66 urtetik 
aitzinerako herritarrak 
gazteak baino gehiago 
dira: biztanleriaren %21a, 

zehazki. 
Are argigarriagoa da 80. eta 90.eko hamarkadetan gazte 

izan zirenen kopuruari begiratzea. Alegia, gaur egun 41 
urtetik 55era dituzten herritarrak biztanleria guziaren 
laurdena dira: %25,2. Heldu gisa izendatuko genituzkeenek, 
berriz,  alegia, ez gazte, ez haur, ez zahar ez direnek 
biztanleriaren ia erdia hartzen dute: hain zuzen, 31tik 65 
urtera dituzten 1.372 lagun bizi dira Lesakan, alegia, 
biztanleriaren %49,8. Haurrak ere gu baino gehiago dira: 0tik 
15 urtera, biztanleriaren %15,3. Gazteak gaude, beraz, 
proportziorik ttikienean. 

Orain honi gehitu erroldaren gibelean gordetzen diren 
bertze zenbait datu: berez Lesakan erroldatuak gauden 
zenbat gazte bizi gara herrian astean zehar? Ikasketengatik 
edo lanagatik, zenbat joaten gara Iruñera, Donostiara, 
Gasteizera, Bilbora edo Euskal Herritik kanpora? Eta, beraz, 
zenbat gazte gelditzen gara herrian, hemen borrokak edo 
bertzelako aktibitateak aitzinera atera ahal izateko? 

Hasieran erran bezala, ez dut uste hau denik gazteak ez 
mugitzearen arrazoi bakarra. Baina datuak lagun, esaldi 
paternalista eta kexatiak bota aitzin, beharbada bi aldiz 
pentsatu beharko genuke. 

mAddI ANE TXOPERENA IRIBARREN

«GAZTE KOPuRuARI 
ARRETA PARATu ETA 
SEGIdAN EmAITZAK 
ATERA ZAIZKIT»

Nafarroako espaziotik hurbil

Pasa den urri bukaeran, iGEM izeneko Biologia Sintetikoaren 
Mundu mailako Jardunaldietan, zortzi gazte nafarrez osatuta-
ko taldearen Biogalaxy proiektua saritua izan da DBHko 
kategorian. Aurkeztutako lanaren muina honakoa da: landa-
reetatik almidoia kantitate handiagoetan eta egun egin ohi den 
baino era merkeagoan ateratzea lortu dutela. Modu horretan, 
landare horiek etorkizunean eginen diren bidaia espazialeta-
rako baliabide arras egokiak izanen dira bai eskifaiaren 
bazkariak egiteko, baita espazioan sendagaiak ekoizteko ere.

Taldea osatzen duten lau neska eta lau mutilek ez zuten 
elkar ezagutzen lanean hasi aitzinetik, eta hori izan da, 
nolabait ere, STEM Planetaren 'esperimentua'. Nafarroako 
Gobernuak zientzia, ingeniaritza, teknologia eta matematike-
tan bokazioak sustatzeko martxan jarri duen hezkuntza 
programa da STEM Planeta (diziplina horiek ingelesezko  
STEM sigletan biltzen dira). Iruñeko Planetariotik koordina-
tzen da eta horren bidez etorkizuneko ikasketak erabaki 

aitzinetik, Lehen Hezkun-
tza eta Bigarren Hezkun-
tzako ikasleak ikasketa 
horietara hurbiltzeko 
ekimenak jartzen ditu 
martxan: tailerrak, hitzal-
diak, Bertsozientzia, 
robotika eta zinema 
uztartzen dituen zikloa… 

Iruñeko Planetarioak 25 
urte bete ditu aurten eta hori ospatzeko, besteak beste, Mikhail 
Kornienko kosmonautaren bisita jaso du. Ekitaldira bertaratu-
takoek zuzen-zuzenean bere testigantza espaziala entzun ahal 
izan zuten eta galderak egin zizkioten. Kornienko behin baino 
gehiagotan izan da Nazioarteko Egoitza Espazialean, gure 
mundua inguratzen duen eta gizateriak inoiz eraiki duen 
nabe-laborategi handienean. Bere azken misioa erabat 
ezohikoa izan da, urte oso batez egon baita Lurra orbitatzen –
misio arruntek sei hilabateko iraupena izan ohi dute–. 

STEM Planetak, aurten, Fisrt Lego League jaialdia antolatuko 
du. Aurtengo gaia Into Orbit da, eta beraz, aurkeztutako lanek 
espazioarekin zerikusia izan beharko dute. Proiektuak euska-
raz eta gaztelaniaz aurkeztu ahalko dira eta oraindik izena 
emateko epea zabalik dago. Abenduaren 1ean, inspirazio-
saioa eginen da planetarioan, eta espazioa aztertzen duten 
hainbat aditu izanen dira ikaslegoaren eta  publikoaren 
galderak erantzuteko prest. Azaroaren 30ean, bestalde, Euskal 
Wikilarien Elkartearekin batera emakume-astrokosmonauten 
inguruko saioa eginen da Euskaraldiaren barne, eta hurbiltzen 
direnek Wikipedia editatzen ikasiko dute zientzia-gaiak 
eskuartean darabilten bitartean… 

Honen guztiaren ondotik, astronauta euskaldunen bat 
orbitan paratzea lortuko ote dugu? Polita litzateke etorkizune-
ko ekitaldiren batera astronauta bat etortzea, eta bere hitzaldia 
errusieraz edo ingelesez beharrean, euskaraz aditu ahal izatea. 
Orbita ona izan dezazuela! 

mIREN KARmELE GOmEZ GARmENdIA

«ASTRONAuTA 
EuSKALduNEN BAT 
ORBITAN PARATZEA 
LORTuKO OTE duGu?»
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Aurkeztu zure burua.
Sunbillan bizi den oronoztar 
gaztea naiz, motorzale sutsua,  
rallyetan ibiltzea eta familia-
rekin egotea gustuko duena.
Noiz hasi zinen rallyetan?
Aurten arte kopiloto lanetan 
ibili naiz. Hasieran Ioseba 
Ibarrarekin ateratzen nintzen 
eta gero Asier Jaunsarasekin.  
Lehenbiziko aldia 2015ean 
izan zen Pays Basque rallyan.  
Zerk bultzatuta hasi zinen?
Betidanik izan dudan afizioa 
izan da eta aukera suertatu 
zaidanean aprobetxatu egin 
dut... Beti honen inguruan 
egonda ezin ezetzik erran!
Zer da rallya zuretzat?
Barrenak hustutzeko modua.   
Aurten Malerrekako II. Rallya 
antolatzen aritu zara...

Bai, Malerreka Motorsport-eko 
lehendakaria naiz. Diru-la-
guntzak biltzen, baimenak 
lotzen, eguna antolatzen, an-
bulantzia eta bertzelakoak 
bilatzen... ibili naiz. Hori dena 
Hodei Ariztegi eta Unai Ape-
zetxearen laguntzarik gabe 
ezin izanen nuke egin.
Antolakuntzan egonda gozatze-
ko aukerarik izan al duzu?
Bai, lagun artean egon nintzen 
eta giroaz gozatu nuen. Gai-
nera, 000 kotxea izan nintzen. 
Nolako balorazioa egin duzue?
Aitzineko urtean baino parte-
hartzaile guttiago izan gara. 
Dena dela, balorazioa arront 
positiboa izan da. Azken ba-
tean, jakin badakigu mundu 
honetan ibiltzea ez dela mer-
kea eta karrera urte bukaeran 

izateak ez duela laguntzen. 
Jendeak ahalegin handia egin 
zuen, eta hori eskertzekoa da. 
Hurrengo lasterketarik baduzu 
buruan?
Bai, Hondarribin abenduaren 
15ean, larunbatean, egitekoa 
duten I. Bidasoa Rally Klasikoa. 
Baduzu hutsik egin gabe joan 
beharreko lasterketaren bat? 
Hazparnen egiten dena, he-
mengoekin ikusita bertze 
mundu bat da, han aunitzez 
gehiago bizi baitute rallya. 

Dena dela, Pays Basque eta 
Gernika rallyetan ere gustura 
ibiliko nintzateke. 
Zerk egiten zaitu zoriontsu?
Nire alabak. Nahiz eta ttikia 
izan, kotxeen mundua gusta-
tzen zaiola dirudi. Zaletasuna 
berez ekarri behar da, ez da 
animatuta sortzen.
Amets bat?
Guk antolatzen dugun Male-
rrekako Rallysprinta estatuko 
rallyetarako puntuagarria iza-
tea.

ANDER MARIEZKURRENA sAlABERRI OROnOZKO GAZTEA

«Rallya barrenak 
hustutzeko modu bat 
da neretzat»

11 GALDERA LABUR

Ander Mariezkurrena eskuinean, joan den urteko Rallysprintean. artxibokoa
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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 gutunak 
bidaltzea. ttiPi-ttaPak eskubidea du gutuna laburtzeko. gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-
deiturak, herria eta harremanetarako telefonoa. egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

Koskontako bidea, 7 - 1, 31770 LESAKA

info@ttipi.eus

948 63 54 58

BOTA BERTSOA

KARLOS AIZPuRuA ETXARTE
SARAKO BERTSOLARIA

Taldekako Xilaba 2018

Doinua: Antton eta Maria (Batetikan 
korrozka)

Barreiaturik dabil
Sarako artaldea:
Julene, Ellande, ni...
a ze ahalgea!
Bertsotan zerbait denez
Sarako aldea, 
osatuko al dugu, 
hauxe da galdea:
lau urteren buruan 
Sarako taldea?
   
          
Bertsolaritzak hemen
ditu mila traba,
ekinez gainditzeko 
badugu parada: 
geroan beharko da 
bistan da Xilaba, 
baina plaza arruntak 
ere baitezpada, 
bertso-periferia 
berpiztuko bada.

Emakumearen Memoriaren Baratzekoak dira 
ezkerreko bi argazkiak eta Arantzako parkekoa 
eskuinekoa, azaroko bigarren eta hirugarren 
asteburuan eginak. Baten bat indartsu dabil, 
baina ez du behar bezala erabiltzen indarra...

utzitako argazkiak

GOITI ETA BEHEITI

Indarra bertze zerbaiterako erabiliko balute...

Zuri agertu da berriz Berako Eztegara frontoiko 
kantxa, su-itzalgailua hustu baitute. Gertatutakoa 
gaitzetsi du Udalak: «eremu publikoak irekiak 
uzteko asmoa du Udalak, baina horrelako ekintzek 
hori bertan behera uzteko gogoa ematen dute». 

utzitako argazkiak

GOITI ETA BEHEITI

Berako frontoia zuritua...
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G. PIKABEA SARA
Aspaldikoa zen ametsa eta 
eman dute urratsa. Ausartu 
dira eta kontent dira hartuta-
ko bidearekin. 1972an Sarako 
Izarra errugbi elkartea sortu 
zenetik, bere urratsak Fran-
tziako Federazioarekin egin 
ditu, frantziar estatuko ligan. 
Aurten, ordea, 40 urte baino 
gehiagoko ibilbide hori gibe-
lean utzita, helduen taldea 
etxera, Euskal Herrira, begira 
jarri da: Euskal Errugbi Fede-
razioan sartu eta Euskadiko 
Ligan jokatzen hasi da. Bigarren 
mailan sartu da, zazpi taldeko 
txapelketa batean. Azken 15 
urteotan elkarteko lehenda-
karietako bat den Patxi Jaure-
gi saratarra izan da aldaketa 

horren lekuko nagusia, bide-
urratzailea. Jauregirekin ba-
tera Stephane Lasaga da el-
karteko bertze lehendakaria.
Nola hasi zen guztia? 
Helduetan, egoera zaila ge-
nuen, inguruko talde guztietan 
bezala, arazoak genituen jo-
kalariek ez zutelako segitzen. 
Horri nola buelta ematen ahal 
genion pentsatzen hasi ginen 
eta lehendik buruan genuen 
ideia ukan genuen, euskal li-
gara joatearena, hain zuzen. 
Euskal Herriko Errugbi Txa-
pelketa bi aldiz antolatu ge-
nuen Saran eta horrek Hegoal-
deko bertze taldeekin harre-
manak egin eta sendotzeko 
balio izan zigun. Ideia hori 
buruan izanagatik, ez zen ba-

tere erraza jende guztia gure-
kin etortzea. Azkenean, solas 
eginez, eta gaur egun helduen 
taldean diren gazteak euskal-
dunak direla ikusita, ideia 
proposatu eta berehala baietz 
erran ziguten. Beti euskaldu-
non errugbi taldea izan gara 
eta orain, Euskal Herrian jo-
katzen ari gara.
Zaila izan da bidea? 
Hastekoz, historia alde batera 
utzi eta bertze bide bat ireki 
behar genuenaren mezua es-
plikatzea konplikatua izan 
zen. Administratiboki, berriz, 
Frantziako Federazioarekin 
harremanak zailak izan dira. 
Bordelera joan eta euskaldu-
nak ginela errandakoan, has-
tekoz, ideia ez zuten konpre-

nitu. Bi orenez solastatu ginen 
beraiekin, gure ideia esplika-
tu genien eta pixka bat trufa-
tu egin ziren. Haientzat errug-
biak maila apalagoa du He-
goaldean, ez da frantziar es-
tatuan bezala profesionala, 
eta ez dute aldaketaren zer-
gatia sentitzen. Ez dute bate-
re ongi konprenitu guk euskal 
errugbia bizi dugula. Baina 
haientzat gu talde ttipi bat 
izanda, ez da larria izan eta 
gure artean egiteko erran zi-
guten. Bertzelakoa izan da 
Euskal Errugbi Federazioaren 
jarrera; biziki ongi portatu dira 
gurekin eta behar genuen guz-
tietan lagundu digute.  
Oztoporik jarri dizue Frantziako 
Federazioak? 
Ez dugu haien berririk ukan. 
Euskal Federazioarekin bate-
ra, guk egin dugu dena mun-
tatzeko bidea. Gero, ofizialki 
gazte guztiak bazoazela erran 
behar izan nien. Horretaz gain, 
ofizialki frantsesak izanda, 
euskal ligan lizentziak hartze-
ko Frantziako ligaren baime-
na ere behar nuen, eta 30entzat 
banaka galdetu behar izan 
nuen baimen hori. Horretan 
aspertuak sentitu nituen.  
Helduen taldeak hautu garbia 
egin du, baina haurren errugbi 
eskolak Frantziako Federazioan 
segitzen du... 
Bai, ttipiekin bai. Haurrak edo 
aukera hori bakarrik egiten 
ahal ez zutenak ez nituen nire 
bidean eraman nahi. Bakoitzak 
bere bidea hautatzea nahi nuen 
eta horregatik egin dugu hel-
duekin bakarrik. Berantago 
ikusiko dugu. 
Erabakiak aldeko eta kontrako 
jarrerak sortu ditu? 
Niretzat zerbait naturala izan 
da, baina bertze batzuentzat 
beharbada ez. Ideia sortu ze-
larik, jende ainitzek sobera 
konplikatua izanen zela eta 
ez genuela kuraiarik izanen 
erraten ziguten, baina egin 
dugu. Iparraldeko herrietan, 
Euskal Herritik kanpo euskal-
dunak gara, baina Euskal He-
rrian berean ez gara euskal-
dunak. Sara herri partikularra 
da, herrikoak bertakoak be-

Patxi Jauregik hamabortz urte daramatza Sarako Izarra errugbi elkartean lehendakari lanetan. ttiPi-ttaPa

«Beti euskal taldea izan 
gara eta orain Euskal 
herrian jokatzen dugu»
PATXI JAUREGI SARAKO IZARRA ERRUGBI ELKARTEKO LEHEnDAKARIETAKO BAT

Frantziako ligan 40 urte baino gehiagoko ibilbidea alde batera utzita, aurten Euskal Herriko 
ligan jokatzen hasi da Sarako Izarra errugbi elkarteko helduen taldea. Kontent dira hautuarekin

ElKARRIZKETA
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deren euskaldunak gara. Aber-
tzaleak ala ez, hori bertze 
kontua da, baina herri euskal-
duna izateak ligaz aldatu behar 
genuela esplikatzen lagundu 
digu. Badira euskaldunak iza-
tea onartzen ez dutenak ere, 
baina horiek bazterrean utzi 
ditugu. Ez gara hainbertze 
buruhaustetan sartu. Kirol 
aldetik eta politikoki egin du-
gun hautua izan da, naturalki 
sentitu dugun zerbait. Gehia-
go ere bai, jokalari gazte guz-
tiek segitu dute gurekin. Gaur-
ko saratar gazte ainitz Hegoal-
deko jendearekin harremane-
tan dira, familiarekin, lagune-
kin, besta egiteko... Maiatzean 
Herri Aitada antolatu genuen 
eta giro hori maite duten gaz-
teak dira. Beharbada, duela 
sei-zazpi urte lehenagoko 
taldearekin zailagoa izanen 
zen aldaketa, baina oraingo 
gazteekin sinplea izan da. 
ligaz aldatuta jokalari gehiago 
sartu dira... 
Bai, justuki erabaki hori hartu 
ondotik. Eta gainera, berant 
ukan dute ligaz aldatzeko hau-
tuaren berria. Ofizialki agorril 
bukaeran jakin genuen bai-
mena genuela eta soberan 
berant zen taldea muntatzeko, 
ordurako gazte batzuk bertze 
taldeetan hasiak zirelako. Urte 

polita egiten badugu eta be-
netan ongi pasatzen baldin 
badugu, heldu den urtean 
euskal giroko gazte gehiago 
etorriko direla iruditzen zait. 
Ikusiko dugu urte baten edo 
biren buruan zer gertatzen 
den, baina mezua pasatua da, 
beharbada ez denek konpre-
nitua, baina pasatua da.  Urrats 
haundia egin dugula iruditzen 
zait eta kontent nago.
Herritarren babesa izan duzue? 
Badira beti gurekin izan dire-
nak eta izanen direnak, eta 
badira zer gertatuko den iku-
si nahi dutenak. Jendeak, oro 
har, kuraia ukan dugula erra-
ten du. Nik, mementuko, bikain 
atzematen dut hautua hartu 
izana eta helduen taldean ari 
diren 30 gazteak kontent ikus-
ten ditut. Bertze giroa sortu 
da taldean, giro polita. 
Babesleak mantendu dituzue? 
Bai, mantendu ditugu. Alda-
ketarako ideia sortu zelarik, 
hainbat enpresarirekin solas 
egin nuen eta 'Patxi zoaz lasai, 
guk segituko zaituztegu' erran 
zidaten. Sarako auzapezak ere 
babesa eskaini zigun. Babes 
hori duzularik errazagoa da 
aitzinera egitea. Bertze biz-
pahiru laguntzaile zahar ere 
baditut eta haiek baietz erra-
ten badigute, lasai sentitzen 
ahal gara. 

Euskadiko ligan hastearekin 
batera, bazkide txartelak atera 
dituzue... 
Bai, hutsetik hasi gara honetan, 
herriko ostatuetan eman di-
tugu salgai eta erantzuna bi-
ziki ona izaten ari da. Euskal-
duntzea eta Euskal Herriko 
ligara joatea hautatu dugun 
talde bat gara eta horrek bere 
balioa du. Guregandik fitsik 
espero gabe, izpiritu horrekin 
bat egiten dutenak bazkidetzen 
ari dira. Oraindik ere badago 
bazkidetzeko aukera eta baz-
kide egiten direnek klubeko 
berriak eta emaitzak etengabe 
hartuko dituzte eta zozketetan 
ere sartuko dira. 
Zenbateko aurrekontua du errug-
bi elkarteak? 
Frantzian ari ginenean, 40.000-
45.000 ingurukoa genuen. 
Orain pixka bat igoko zaigu 
baina inguru horretan ibiliko 
da. Jokalariak prest daude li-
zentzia gehiago ordaintzeko 
eta arno botilak ere salduko 
ditugu dirua biltzeko. 
ligaz aldatu eta bigarren mailan 
hasi zarete. Nolakoa izan da has-
tapena? 
Biziki ongi hasi gara, giro po-
lita ukan dugu. Egia da errug-
biaren aldetik diferentzia 
handia badela. Bertze taldeak 
gazte-gazteak dira eta kirol 
izpiritu izigarria dute gurekin 

konparatuz. Baina errespetu 
haundia sumatzen da, haiek 
ere konprenitu dute zergatik 
joan garen eta kontent gara. 
Biziki ongi pasatzen ari gara. 
Zein helburu dituzue ligan? 
Gazteek lehenbiziko mailara 
pasatu nahiko lukete, baina 
ikusiko dugu. Zazpi talde gara 
eta emaitza onak lortzen ari 
bagara ere, Logroñok eta Bil-
bok ere talde polita dute. Mai-
laz goititzeko bi toki dira eta 
nire irudiko, hiru taldek izan 
dezakegu aukera hori. 
Nolako etorkizuna ikusten diozu 
sarako Izarra errugbi elkarteari? 
Polita litzateke Euskal Herriko 
ligan segitzea. Gure helburuak 
plazer handi bat hartzea izan 
behar du, lasai eta umiltasunez 
joan eta ongi pasatzea, eta beti 
errespetuz jokatzea. Iparral-
dean gazteek salbaiagoak di-
renaren etiketa hori badute, 
baina Saran beti izan dugu 
errespetuaren izpiritu hori eta 
errespetu hori irabaztea izi-
garria izanen da. Gu ere eus-
kaldunak gara eta errespetuz 
aritzen gara. 
lehendakari segituko duzu? 
Utzi nahi nuen, baina orain 
hasitako bideak segida baldin 
badu, ezin dut hemen utzi. 
Aspalditik nahi genuena bizi-
tzen ari gara. Milesker segitzen 
diguten guztiei.

«ERRESPETuA 
IRABAZTEA 
IZIGARRIA IZANEN 
LITZATEKE»

«ASPALdITIK  
NAhI GENuENA 
BIZITZEN ARI 
GARA» 

ElKARRIZKETA

Sarako errugbi jokalariak urriaren 20an Iruña RCren kontra etxean jokatutako partidan. sarako izarra errugbi elkartea

«uRRATS hAuNdIA 
EGIN duGu ETA 
KONTENT NAGO 
hAuTuAREKIN»
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G. PIKABEA BERA
Irria sumatzen da haien aur-
pegietan, kontent dauden 
seinale. Goxo daude, gogotik 
lanean, koadernatzen, agendak 
prestatzen edota eskulanetan. 
Berako Uxane okupazio zen-
troko lagunak dira. 21-22 urte 
dituzte gazteenek eta 64 urte 
zaharrenak eta Bera, Lesaka, 
Etxalar, Igantzi, Urroz, Oiz, 
Doneztebe, Sunbilla eta Iruñe-
koak dira. Astelehenetatik 
ortziraletara Berako Uxanen 
egiten dute hitzordua eta goi-
zez eta arratsaldez hortxe ego-
ten dira, bateko eta bertzeko 
ekintzetan parte hartuz. Be-
ratik kanpo bizi direnek ga-
rraio-zerbitzua ere badute 
Uxanera hurbiltzeko eta etxe-
ra bueltatzeko.  

Garuneko paralisia eta ber-
tze gaitz batzuk dituzten 18 
urtetik goitiko lagunak hartzen 

dituzte Uxanen eta euren «haz-
kunde pertsonala, gizarteratzea 
eta laneratzea» dira helburu 
nagusiak. Nafarroako Aspace 
erakundearen barrenean sar-
tua dago, eta 25 lagunentzako 
tokia du. Gaur egun, 24 era-
biltzaile dira. Aitziber Esnao-
la Urkia, Irati Lujua Etxenike, 
Nuria Garate San Jose eta Olaia 
Iantzi Ordoki monitore eta 
zaintzaileak dira egunero eu-
rekin egoten direnak, eta astean 
bitan Cristina Garay terapeu-
ta okupazionala eta Yolanda 
Sanz zuzendaria. «Momentu 
zailak» izaten badituzte ere, 
gustuko dute lana, «bokazioz-
koa» eta «hagitz polita» dela 
diote, baita «atsegina» ere. 

Ibilbide luzeko zentroa 
40 urte baino gehiagoko ibil-
bidea du Uxanek. Beharra 
bazela ikusita, 1977an sortu 

zen Isabel Pardo eta Patricia 
Garridoren ekimenez. Legalki 
gauzak errazteko laster sartu 
ziren Gipuzkoako Aspacen, 
eta urtebeteren buruan, Na-
farroako Aspacen. Hantxe 
daude geroztik. Hasiera hartan, 
hezkuntza bereziko zentro gisa 
hasi ziren, haur ttikiekin, bai-

na 1989-1990 ikasturtean behar 
bereziko ikasleak ikastetxeetan 
integratzeko legea indarrean 
jarri zenean, okupazio zentro 
bihurtu zen Uxane. 

Kanpoko eta barreneko lanak
Uxanek urte osorako duen 
aurrekontuaren %80a Nafa-
rroako Gobernuko Ongizate 
Sailak bideratzen du. Gaine-
rakoa Aspacek hartzen du bere 
gain. Eguneko martxari dago-
kionez, alde batetik, goizero, 
kanpoko enpresek edo parti-
kularrek eskatzen dizkieten 
lanak egiten dituzte: koader-
nazio lanak, sukaldeko taulen 
garbiketa, banaketa lanak 
(Berako Udalak eskatutako 
fakturak, UEMAko aldizkariak 
eta bestetako programak etxez 

Berako Uxane okupazio zentroan dabiltzan lagunak eta monitoreak. ttiPi-ttaPa

Lau hamarkadetan 
aitzinera begira
Urritasuna duten 24 erabiltzaile biltzen dira gaur egun Berako Uxane okupazio zentroan, ia 
denak Malerreka eta Bortzirietakoak. Kanpotik heldu zaien lana egiteaz gain, euren ongizatea 
lantzeko jarduerak egiten dituzte

Uxaneko erabiltzaileak diren Joxe Mari eta Luis lanean. ttiPi-ttaPa
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etxe eta baserriz baserri bana-
tu)... «Bakoitzak bere ahalme-
naren arabera, baina guztiek 
parte hartzen dute lan horie-
tan», diote monitoreek. 

Bertzalde, kanpoko lan ho-
rietaz aparte, «beraien ongi-
zatea eta autonomia lantzeko 
eta aisialdiari begira» ekintzak 
egiten dituzte: eskulanak, su-
kaldaritza, informatika, an-
tzerkia, garbiketa, baratze 
terapeutikoa, kirol egokituak 
Berako kiroldegian eta Lesa-
kako igerilekuan... Estimulazio 
kognitiboa lantzen dute eta 
boluntarioei esker, baita kan-
tua ere. Astelehenetik ortze-
gunera 09:00etatik 17:00etara 
egiten dute hori guztia eta 
ortzirale eta jaiegunen bezpe-
ran, 09:00etatik 15:00etara.

Herriko eta inguruko hitzor-
duetan ere parte hartzen dute. 
Berako Lurraren Egunean eta 
Etxalarko Gasna Feria Egunean, 
erraterako, «Uxanen egindako 
artisau lanak saltzen ditugu» 
eta bildutako diru horri esker, 
«irteerak eta urteko bazkaria» 
egiten dituzte. Korrikan ere 
parte hartzen dute eta Berako 
inauterietako desfilean ere 
ateratzen dira «aldarrikapen 
keinuak eginez». Irakasle baten 
laguntzarekin eta Berako Uda-
laren antzerki eskola proiek-
tuari esker lortutako diru-la-
guntzarekin, urte saila dara-
matzate antzerkia lantzen ere: 
«urtero ez bada ere, bizpahiru 
urtetik behin jende aitzinean 
egiten dugu eta jendeak hagitz 
ongi erantzuten du». Berako 
Labiaga Ikastolarekin ere el-
karlanean ari dira, baita Irun-
go Oiasso Musoarekin ere. Bi 
urtez arteterapia egin dute.

Mugak 
Landa eremuko okupazio zen-
troa da Uxane eta horregatik, 
«ezgaitasunak dituzten guztiak 

hemen» sartzen direla diote 
monitoreek: «hiriguneetan 
beharren arabera banatzen 
dute jendea. Hemen, ordea, 
bertze zerbitzurik ez dagoenez, 
denak honat etortzen dira». 
Gaineratu dutenez, «Uxanek 
lan mundurako sarrera izan 
beharko luke, hau da, hemen-
dik pasatzen denak Aspacek 
dituen lan eskaintzetarako 
urratsa eman beharko luke». 
Baina «dauden beharretara 
egokitu» behar dutela adiera-

zi dute. «Hemen badira lan 
mundura pasatu eta pasatuko 
ez diren aunitz». Garbi diote: 
«inguruan eguneko zentroren 
bat balitz, adinagatik eta ez-
gaitasunagatik autonomia 
galtzen joan direnak eguneko 
zentro batean sartuko lirateke, 
eta ez okupazio zentro batean. 
Inguruan horrelakorik ez da-
goenez, Uxanera etortzen dira». 
Halere, «berriki sartu diren 
gazteek segur aski lanerako 
bidea» hartuko dutelakoan 
daude.

Mugak muga, beharretara 
egokitu eta aitzinera segitzen 
dute Uxanen. Are gehiago, 
urteotan ereindakoa emaitzak 
ematen ari da eta «kontent» 
daude horrekin. «Herrian eta 
eskualdean ezagunak» direla 

diote monitore eta zaintzaileek, 
«integratuak» daudela eta 
«maitatuak» sentitzen direla. 
Herritarrekin «elkarlanean» 
aritzeak «inklusioan laguntzen» 
duela uste dute, eta Uxaneren 
kokapena ere azpimarratu dute: 
«Berako Udalari esker hagitz 
toki onean gaude, herri erdian». 
Patxi Barandiaran zena ere 
gogoan izan dute: «Uxaneko 
obrak eta barreneko egokitza-
pen guztiak berak ordaindu 
zituen». Gainerakoan, oztopo 
arkitektonikoak tarteko, Be-
rako karriketan «zer hobetua» 
badela dioten arren, gaur egun 
lortua duten «errekonozimen-
dua» dela eta, esker oneko 
hitzak dituzte, «eskerrak eman 
nahi dizkiegu Uxanerengan 
konfidantza duten guztiei».

21 ETA 64 uRTE 
BITARTEKO   
24 LAGuN dAudE 
uXANEN

KANPOKO LANAK 
ETA dENETARIKO 
JARduERAK 
EGITEN dITuZTE

Uxaneko erabiltzaile betera-
noak dira Mari Nieves Elgo-
rriaga (Bera, 50 urte), Susana 
Fragoso (Lesaka, 48 urte) eta 
Bisi Gorostidi (Bera, 64 urte). 
«Aspalditik» dabiltza Uxanen, 
eta han eta hemen parte har-
tuz, «hagitz kontent» joaten 
direla kontatu digute. Halaxe 
islatzen du euren aurpegiak 
ere. Denetariko jarduerak 
egiten dituzte eta ez dute 
aspertzeko astirik izaten. 
Elgorriagak «libretak eta gim-
nasia egitea eta paseoak 
ematea» ditu gustukoen. 
Fragosok, berriz, artisautza 
maite du: «giltzariak edo 
betaurrekoentzako sokak 
bolatxoekin egitea eta koa-
dernatzea». Era berean, «ige-
rilekura joatea eta gimnasia 
egitea» ere atsegin ditu. 
Gorostidik maite dituen ekin-
tzak ere aunitz dira: «giltzariak 
egitea gustatzen zait baita 
koadernatzen aritzea ere». 
Horiez gain, «gimnasia egitea, 
igerilekura joatea eta antzer-
kia lantzea» ere gustuko du. 

Elgorriaga eta Fragoso, 
asteguneko goizak eta arra-
tsaldeko lehenbiziko orduak 

Uxanen pasatu ondotik, gura-
soen etxera erretiratzen dira. 
«Uxanetik atera eta trikitixa 
jotzen dut, eta amarekin eta 
attarekin paseatzera joaten 
naiz. Gero, afaldu eta oha-
tzera». Asteburuak, berriz, 
«amari etxeko lanetan lagun-
tzeko» aprobetxatzen ditu 
Elgorriagak.

Fragoso «Uxanetik atera-
tzean, normalean amarekin 
ateratzen» da, «baina neguan 
ilundua izaten denez, ez». 
Asteburuetan, «goizez eta 
arratsaldez amarekin» atera-
tzen dela dio. Gurasoei etxe-
ko lanetan ere laguntzen die: 
«erosketak egiten, etxea 
garbitzen, ohatzeak egiten...». 
Eta herritik kanpora ateratzea 

ere maite du: «nire hiru ahiz-
pak kanpoan bizi dira eta 
etortzen direnean, toki auni-
tzetara eramaten naute. Aunitz 
gustatzen zait kanpora ate-
ratzea». 

Gorostidi, ordea, Maddi 
egotetxean bizi da, urritasu-
nak dituzten pertsonak elka-
rrekin bizi diren Aspaceren 
baitako etxebizitzan, hain 
zuzen. Eta «kontent» da Ma- 
ddin.  «Uxanetik atera ondo-
tik, meriendatu» egiten due-
la dio. Baina ez hori bakarrik. 
«Pianoa jotzen dut». Horrez 
gain, «dutxatu, telebista iku-
si eta afaldu egiten dugu». 
Urteotan guztiotan oporretan 
ibiliz «toki aunitz» ezagutze-
ko aukera ere izan du.  

«Hagitz kontent gabiltza Uxanen»

Ezkerretik hasita, Elgorriaga, Fragoso eta Gorostidi. ttiPi-ttaPa
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TTIPI-TTAPA
Akabaila indartsua eman nahi 
diote Bortzirietan Euskaral-
diari. Horretarako ekitaldi 
jendetsu bat antolatu dute 
Rikardo Baroja ikastetxean, 
abenduaren 3an, 11:00etan.
Ekitaldiaren muina Mintzo-
dromoa izanen da, eta bertan 
hamaika egunetan bizitako 
esperientzia partekatzeko au-
kera izanen da. Mintzodromoa 
behar bezala antolatzeko, 
beharrezkoa da parte hartuko 
dutenek aitzinetik izen ematea:  

euskara@bortziriak.eus / 948 
634125/euskaraldiabortzirie-
tan@gmail.com / 610 920 673.
Izen-ematea azaroaren 30era 
arte izanen da. Gehienez ere 
120 lagunek parte hartu ahal 
izanen dute.

Erran bezala, ekitaldiaren 
muina Mintzodromoa izanen 
bada ere, horrez gain ekitaldian 
musika, bertsoak, zozketak… 
ere izanen dira. Eta akabailan, 
12:30 aldera, parte hartzaile 
guztientzako luntxa izanen 
da.

mintzodromoak 
borobilduko du 
Euskaraldia
Abenduaren 3an eginen da Bortzirietako akabaila ekitaldia 
Ricardo Baroja ikastetxean

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gobernuko 2017-
2019 azpiegitura planaren 
barrenean bertze inbertsio bat 
esleitu du Udalak, Bidasoa 
karrika eta Agerra auzoko ar-
giteria berritzeko.

Obra horrekin zaharkitua 
dagoen argiteria kendu eta 
LED teknologia duen argiteria 
jarriko da. Gainera, argi kon-

tsumoa jaitsiz, urtean 6.000 
euro aurreztea espero da.

Obrak 217.044,29 eurotan 
esleitu dira eta %60ko diru-
laguntza dute Nafarroako 
Gobernuaren aldetik. 

Bidasoa karrikan, espaloian 
zehar argiteriaren kableentzat 
tuboak sartu behar direla apro-
betxatuz, espaloi osoa molda-
tzeko asmoa du Udalak.  

bidasoa karrikako eta agerra auzoko 
argiteria berritzeko lanak eman dituzte

Euskal mitologiaren inguruko 
proposamena artistikoak ize-
narekin, zenbait ekimen pres-
tatu dituzte abenduaren 7rako. 
Ortziralean 15:00etan Zubila-
nak eginez ikuskizuna eskai-
niko dute Areto Nagusian eta 
15:30ean ibilaldi-erakusketa-
ren estreinaldia erakusgelan.

Euskal mitologiaren 
inguruko arte 
proposamenak

Nafarroaren Eguneko kon-
tzertua eskainuko du aben-
duaren 3an, astelehenean 
13:00etan Iruñeko ahots ba-
xuen abesbatzak San Esteban 
elizan. Bertzetik, Olentzero 
kalejira herrikoia prestatzeko  
entsaioa abenduaren 12an 
eginen dute musikariek (18:00).

Nafarroaren Eguna 
eta Olentzeroren 
prestaketak

Santa Zezilia ospatu dute musikariek
Santa Zezilia ospatu dute herriko musikariek. Azaroaren 
16an, abesbatza eta musika banda elkarrekin atera ziren 
Altzate karrikan barna. Biharamunean, garai bateko Zizkuitz 
txarangako kideek ospatu zuten eguna, karrikaz karrika 
musika joz eta Gure Txokoa elkartean bazkalduz. 

utzitako argazkiak
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Udalak omenaldi hunkigarria 
eskaini zien 1936ko gerrako 
biktimei eta beraien ondoren-
goei, azaroaren 18an eginda-
ko ekitaldian.

Ekitaldiak bi gunetan bana-
tu zituzten, Argaitzeko harro-
bian eta Herriko etxeko plazan. 
Harrobian lore-eskaintza egin 
zitzaien biktimei, harresian 
Nahia Senper, Nerea Fagoaga 
eta Andrea Gouraud herriko 
artistek margotutako murala 
bistaratu zuten, Pettiren ahots 
bikaina aditu zuten eta harro-

bian gertatutakoaren infor-
mazio panelaren aurkezpena 
ere egin zuten. Gertatutako 
testigantzen pasarte batzuk 
ere irakurri zituen Jon Abril 
aurkezleak. 1936ko irailetik 
1937ko urtarrilera 130 lagun 
baino gehiago fusilatu zituzten 
harrobian, Nafarroan fusilatu 
gehien izan ziren lekua toki 
memorialistiko izendatzea 
espero du Udalak. Izan ere, 
96 urterekin ekitaldian egon 
zen Paco Perez Lusarreta, Ger-
nika Bataloiko gudariak bere 
garaian erran zuen bezala, 

«memoriaren etsaia ez da den-
bora, isiltasuna baizik».

Mikel Iriarteren eskultura
Harrobitik herrira, eguerdian 
Herriko Etxeko plazan, Dona-
mariako Mikel Iriarte Antxo-
rena eskultoreak egindako 
oroitarri baten inaugurazioa 
egin zuten eta egileak berak 
artelanean irudikatu nahi izan 
duena azaldu zuen: «Korten 
altzairuan egindako lan ho-
netan, elkar besarkatzen duten 
bi pertsona irudikatu nahi izan 
ditut, eta plazako harlauzetan, 
ahantzien oroigarri diren xa-
fla batzuk ere ezarri ditugu, 
baita Ibardin aldera bideratuak 
dauden oinatzak ere, 1936an 
ihes egin behar izan zutenen 
bidea irudikatuz». Nafarroako 
Gobernuko Bake, Elkarbizitza 
eta Giza Eskubideen zuzen-
dari nagusiak, Alvaro Barai-
barrek eta Josu Iratzoki alkateak 
eta Aitor Elexpuru kultura 
zinegotziak hartu zuten hitza, 

baita errepresaliatuen senideek 
eta ondorengoek ere, Bergaran 
bizi den Ane Miren Seminario, 
1936an fusilatu zuten Cesareo 
Seminario taxi-gidariaren bi-
lobak eta Silvia Mazizior, ihes 
egin behar izan zuen Eloy Al-
dazabalen bilobak, hain zuzen. 
Ohorezko aurreskua, Kattalin 
Berasain Goia eta Suharri Ira-
tzoki Senper, errepresaliatuen 
birbilobek dantzatu zieten 
omenduei, Katti Irastortzaren 
bibolinaren doinupean eta 
bukatzeko abesbatzak ere Isi-
doro Fagoaga (hau ere, Gurs-
en preso egon zen) eta Agur 
Jaunak abestu zituen. Ekital-
di hauek Udalak antolatu ditu, 
herritar talde batekin batera 
eta Nafarroako Gobernuak ere 
diruz lagundu du. 

Hasieran, Bidasoa karrikako 
etxebizitza batzuetan oraindik 
ageri diren ikur frankistak 
kentzeko asmoa zuten, baina 
lan hori egunotan eginen du-
tela aipatu zuten.

Argaitzen paratutako panelari buruzko azalpenak eman zituen Nahia Senperrek.

Omenaldi hunkigarria 
eskaini diete 1936ko 
biktimei eta senideei
Panela eta murala bistarazi dituzte Argaitzeko harrobian eta 
Mikel Iriarteren eskultura lanak Herriko Etxeko Plazan

1936an lekuko izan ziren hiru lagun, Herriko Etxeko eskulturaren ondoan.

BERA
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AITOR AROTZENA
Mairu Antzerki Tailerrak Kei-
nu-Leihoak antzerki jardunal-
dien hamalaugarren edizioa 
antolatu du. Aurten, berrikun-
tza moduan, argazki erakus-
keta batekin abiatuko da. 
Abenduaren 1ean, Asier Go-
gortzaren Mendebalde argaz-
ki erakusketa irekiko da larun-
batean 19:30ean Harriondoan.
Berako argazkilariaren pro-
posamen honetan, baserriaren 
atzealdeak bakarrik ageri dira, 
kasu gehienetan mendebal-
deko horma izaten den hori. 
Segidan, larunbatean bertan 

20:00etan, Ximun eta Manex 
Fuchs anaiek osatzen duten 
Axut! Taldeak  Zazpi senideko 
antzezlana eskainiko du, An-
der Lipusen zuzendaritzapean. 
Bi aktore, bi anaia eta anaita-
sun ebatsiaren inguruko zaz-
pi istorio antzerkira ekartzen 
ditu antzezlanak, tartean Gaiz-
ka Sarasola herritarrarena.

Bukatzeko, Miren Tirapu 
zuzendari eta antzezle duen 
Beheko Larraineren proposa-
men berria, Manifestu bat 
antzezlana taularatuko dute 
abenduaren 16an, 18:00etan 
Kasinon.

XIV. Keinu Leihoak 
antzerki zikloa 
larunbatean hasiko da
Bi antzezlanez gain, Asier Gogortza argazkilari beratarraren 
‘Mendebalde’ erakusketa ikusgai izanen da Harriondoan

lEsAKA

argazki lehiaketako sariak eman dituzte
Beti Gazteren argazki lehiaketako lehen saria Irungo Oscar 
Gaskonek eskuratu du (Comunidad de vecinos), bigarrena 
Kantabriako Castro Urdialesko Javier Gernandezek (La 
revolution), kirol argazki onena Ordiziako Jose Miguel 
Romerorena (Ciclocross-1)eta herriko argazki onena, Jon 
Martinezena (Bere tokian). Aurkeztutako 89 lanak igandera 
bitarte ikus daitezke, Kultur Etxeko komentuan.

utzitakoa/oscar gaskon/Javier gernandez/J.M roMero/Jon Martinez

Etxerako su-egur lotea nahi 
duenak www.lesaka.net web-
gunetik edo 948 63005 telefo-
nora deituz eman dezake 
izena abenduaren 31 arte. 
Loteak bortz tona ingurukoak 
dira eta Zambrara garraiatuko 
dira. Lote bakoitzak 200 euro 
inguru balio du.

Su-egur lotea 
eskatzeko aukera 
ireki du Udalak

Gerra ondotik galdu zen ohi-
tura berreskuratu zuten due-
la urte batzuk herrian eta 
aurten ere, abenduaren 6an, 
herriko neska-mutikoak kopla 
zaharrak kantari ibiliko dira 
karrikaz karrika arratsean. 
Horietako bat, asto gainean 
ibiltzen da mozorroturik.

San Nikolas 
eguneko kalejira 
abenduaren 6an
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IRuNE ELIZAGOIEN
Azaroaren 20ean bukatu zen 
sarezko uso harrapaketa tra-
dizionalaren denboraldia. 
Behe-laino eta hego-haize egun 
aunitz izan direnez, aurtengoa 
«ez da batere sasoi ona» izan. 
68 dozena eta bi uso harrapa-
tu dira sareetan. Bisita gidatuei 
dagokienez, 300 lagun baino 
gehiago hurbildu dira Usate-
gietara, gehienak Hego Euskal 
Herritik etorritakoak. Pirinioe-
tako bederatzi sarezko usate-
gien harrapaketen zerrendari 
dagokionez, aurten Etxalar 
laugarren postuan gelditu da. 

Uso gehien harrapatu duen 
usategia eta txapel haundia 
eramanen duena, Napal izan 
da 1.374 uso harrapatuta, bi-
garren Lanne 1.200 usorekin, 
hirugarrena Oskix, 1.015rekin, 
laugarrena Etxalar, 818rekin, 
bosgarrena Lantabat 582rekin, 
Lekunberri 207rekin, Behor-
legi 104rekin, Aldude 93rekin 
eta boneta ttikia Sarako usa-
tegientzat, 77 usorekin. Dato-
rren abenduaren 1ean, Piri-
nioetako sareetako usazale 
guztien urteroko bazkaria 
ospatuko da Napaleko usate-
gietan.

68 dozena eta bi uso 
harrapatu dituzte 
aurten sareetan
Pirinioetako 9 sarezko usategien artean laugarren gelditu da 
Etxalar eta larunbatean eginen dute bazkaria napalen

Abenduaren 1ean 20:00etan 
opari gaua eta kontzertua 
(Orihen), abenduaren 24an 
ilunabarrean poteoa taloekin, 
abenduaren 28an 22:00etan 
Performance musikala mar-
golariekin eta abenduaren 31n 
19:30ean poteoa txokolate 
iturriak eta fruta brotxetekin. 

Herriko Ostatuaren 
hirugarren 
urteurrena

Astelehenean Bazkideen Egu-
na ospatuko dute Larraburuan 
eta aurten 80 urte bete dituz-
tenak omenduko dituzte: Vir-
ginia Arburua, Maria Luisa 
Larrañaga eta Santiago Sainz. 
12:00etan hildako bazkideen 
aldeko meza izanen da eta 
segidan bazkaria Larraburuan.

Bazkideen Eguna 
Larraburuan 
abenduaren 3an

ETXAlAR

Usategietako Vii. gastronomia lehiaketa
Usategietako VII. gastronomia lehiaketan zortzi jatetxek parte 
hartu zuten azaroaren 9an. Urrezko paleta Arantzako Burlada 
jatetxeak, zilarrezkoa Sarako Hordagok eta berrikuntzarena 
Iruñeko El Bonitok eskuratu zuten. Zozketako lehen saria (12 
uso bizirik) atera gabe dago: 3.013 da zenbaki saritua.

etxalarko usategiak

Xorroxin irratia Landagain eskolan

Landagain eskolako ikasleek irratsaio bat egiteko 
beharrezkoak diren lanak ezagutzeko aukera izan zuten 
azaroaren 13, 14 eta 15ean. 5. eta 6. mailako ikasleak lanean 
aritu ziren eta Ainhoa Almandoz tutoreak bideratuta, eduki 
politez gauzatutako programazioa eskaini zuten.

landagain eskola
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IGANTZI

TTIPI-TTAPA
Aurtengoan ere egitarau za-
bala prestatu du herriko eus-
kara batzordeak, bertakoen, 
Udalaren eta eskolaren lagun-
tzarekin.

Abenduak 5, asteazkena
Errementari filmaren emanal-
diarekin hasiko dira Kultur 
Egunak. Emanaldia Erretor-
baitan izanen da, 19:00etan.

Abenduak 6, ortzeguna
12:00etan herriko dantzarien 
saioa, karriketan barna. Kasu 
honetan 12 urte bitarteko dan-
tzariak ariko dira.  

Arratsaldean, berriz, 16:30ean 
hasita, cookieak (gailetak) egi-
ten ikasteko tailerra izanen 
da, haurrentzat, Biltokin. 
18:00etan, haurrentzako ipuin 
kontalaria izanen da gimna-
sioan. Estitxu Mentaberriren 
eskutik izanen da, eta Betau-
rreko moreak jarri eta mundua 
irauli ipuina eskainiko du. 
Eguna borobiltzeko, eskala-
dari buruzko solasaldia eta 
ikus-entzunezkoa eskainiko 
dute Andoni Arregi eta Imanol 
Amundarain eskalatzaileek 
Biltokin, Madagaskar, eskala-
da aitzaki emanaldiarekin, 
19:00etatik aitzinera.

Abenduak 7, ortziralea
Ekitaldi bakarra izanen da egun 
honetan: helduentzako an-
tzerki emanaldia: Tartean 
Teatro Taldeak Desentxufatuak 
antzezlana eskainiko du. Ema-
naldia Baratzondon izanen 
da, 21:00etan.

Abenduak 8, larunbata
Aurten, eskolak antolatuta, 
Arantza, Etxalar eta Igantziko 
eskoletako ikasleen arteko 
bertsopaper lehiaketa izanen 
da. Hiru eskoletan bertsolari-
tza lantzen ari dira Estitxu  
Arotzenarekin. Ikasleek beraien 
bertsoak prestatu eta lehiake-
ta horretara aurkeztuko dituz-
te. Abenduaren 8an, 16:30ean, 
sari-banaketa eginen da, eta 
saritutako bertsoak aditzeko 
aukera izanen da. Lehiaketa-
ra aurkeztutako bertso guz-
tiekin erakusketa osatuko dute, 
eta ikusgai egonen dira Bara-
tzondon, Kultur Egunetan. 
17:00etan, haurrentzako txa-
laparta tailerra izanen da. 
Eguraldi ona eginez gero fron-
toian izanen da; bertzela, gim-
nasioan.

Abenduak 9, igandea
Kultur Egunei akabaila boro-
bila emanen zaie aurten. Gaz-
tain- eta opil-jatea izanen da 
Baratzondon, 17:30ean, pun-
tako bertsolariekin: Maialen 
Lujanbio eta Amets Arzallus. 
Gai jartzaile Josu Sanjurjo ari-
ko da. Helduek sarrera bortz 
euro ordaindu beharko dute, 
eta hamabi urte bitarteko hau-
rrek bi euro.

'Desentxufatiak' antzezlana eskainiko du Tartean Teatro Taldeak. utzitakoa

Ongi hornitutako 
Kultur Egunak datoz 
aurten ere
Abenduaren 5etik 9ra bitarte antolatu dituzte eta hondar 
egunean Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus ariko dira kantari

Bi lagun kontratatzeko epea 
ireki du Udalak. Lanaldi erdi-
ko kontratua eginen zaie eta 
aldi baterakoa. Euren zeregi-
na herriko zenbait eraikin 
garbitzea izanen da: eskola, 
mediku kontsulta, Herriko 
Etxea… orain arte egiten diren 
lanak guztiak. Abenduaren 
7an, ortzegunean, 14:00etan 
akabatuko zaie epea lan ho-
netarako izena eman nahi 
dutenei. 

Herriko eraikinak 
garbitzeko 
kontratazioa

Abenduaren 1ean bazkaria 
izanen dute Baratzondo El-
karteko bazkideek. Garai ho-
netan urtero egiten duten 
ekitaldia da eta, ordurako 
akabatuak izanen dituztenez, 
mus eta partxis txapelketen 
sariak banatzeko bazkalon-
doko giroa aprobetxatuko dute. 

Udazkeneko 
bazkaria eginen 
dute Baratzondon

Garbitu beharreko eraikinen artean 
mediku kontsulta dago. o.txoPerena
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ARANTZA

NEREA ALTZuRI
Azaroaren 25aren baitan, hain-
bat ekimen antolatu dira Ema-
kumeen Kontrako Indarkeria 
gaitzesteko. Aste honetan,  12 
eta 18 urteko gazteentzat, be-
girada morea sortzeko espazioa 
antolatu du Bortzirietako Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomu-
nitateak, Arantzako Guraso 
Elkartearen laguntzarekin. 
Saioa, ortzirale honetan, aza-
roak 30, izanen da, 18:00etan 
Baskulan.

Tailerra parte-hartzailea 
izanen da eta genero indar-
keriari buruz gogoeta egiteko 

espazioa sortuko da hainbat 
material erabiliz: pelikulak, 
abestiak, iragarkiak... Beha-
keta trebatuz, ikuspegi eta 
jarrera kritikoa bulkatu nahi 
dituzte. Zehazki, gazteek bi-
kote harremanetako indarke-
riak identifikatzen ikastea nahi 
dute, baita indarkeria sinbo-
likoa identifikatzen ere eta 
horrela horiei aitzin egiteko 
baliabide pertsonalak eraiki-
ko dituzte. 

Izena gurasoen bitartez eman 
daiteke, Whatsappez 637 32 
08 82ra idatziz edo 948 63 50 
36 telefonora deituz.

Gazteei begirada 
morea sortzeko 
espazioa ortziralean 
Emakumeen kontrako indarkeria identifikatu eta horri aitzin 
egiten ikasteko saioa izanen da

Informazioa eta komunika-
zioaren teknologiak egunetik 
egunera aldatzen ari dira. Hala, 
Nafarroako Gobernuko Hez-
kuntza Sailetik, DBHko ikasleek  
Chrome Book bana jasoko 
dute IKTetan sakontzen segi-
tzeko. DBHko irakasleak ere 
formakuntza egiten ari dira.

IKTetan sakontzen 
segitzen dute DBHko 
ikasleek

N. ALTZuRI
Urte saila dira eskolan antzer-
kia landu eta jende aitzinean 
erakusten dela. Eta aurten ere 
horretan ari dira, Estitxu Men-
taberri adituarekin antzerki 
topaketak prestatzen. Bi ema-
naldi eginen dituzte: lehenbi-
zikoa, abenduaren 14an, he-

rritarrentzat; eta bigarrena 
abenduaren 19an, Etxalar eta 
Igantziko eskoletako ikasle eta 
irakasleetzat. Hiru antzerki 
taularatuko dituzte. 

Eguberritako zarea ere prest 
dute eta boletoak salgai daude. 
Zozketa abenduaren 14ko an-
tzerki emanaldian eginen dute.

eskolako ikasleen antzerkiak 
abenduaren 14an eginen dituzte

Iaz abiatu zuten Denboraren 
Joana proiektua eskolan eta 
ikasturte honetan ere Aran-
tzako bizimodua urteekin nola 
aldatu den aztertzen segitzen 
dute. Horretarako familiekin 
elkarlanean ari dira; hainbat 
atautxi-amatxiri elkarrizketak 
egiten eta abar.

'Denboraren joana' 
proiektuarekin 
eskolan

Eskolako patioan egin duten rokodromoa. utzitako argazkia

N. ALTZuRI
Hainbat lan egiten ari dira 
azken urteotan eskolan.  Azken 
aldian, patioko espazioa be-
rrantolatzeko proiektuaren 
barrenean, jokoak eta atalak 
egokitzen ari dira. 

Patioan, lehendik frontoia 
eta saskibaloian aritzeko sas-
kiak baldin baziren ere, proiek-

tu honi esker, haurrek, eta 
batez ere ttikienek, bertzelako 
jolasak ikasi eta  praktikatze-
ko aukera izanen dute. Roko-
dromoa prest dago eta dena 
aurreikusi bezala ateratzen 
bada, jolas gehiago ere eginen 
dituzte patioan. Guraso batzuk 
ari dira hori guztia koordina-
tzen.

eskolako patioan hainbat joko egokitu 
nahi dituzte
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sUNBIllA

mAIdER PETRIRENA
Abenduaren 3an, Xabierko 
Frantzisko Egunean, hain zu-
zen ere, kontzertua eskainiko 
du Mendi abesbatzak elizan 
13:00etan,  Nafarroako Gober-
nuaren gonbidapenari jarrai-
ki. Emanaldi honetarako Na-
farroarekin zein euskararekin 
zerikusi berezia duten kantak 
aukeratu dituzte, egun berean 
ospatzen baitira Nafarroaren 
Eguna eta Euskararen Nazioar-
teko Eguna. Tartean izanen 
dira egile nafarren lanak edo-

ta Nafarroako doinuen gainean 
sorturiko obrak; Lorenzo On-
darraren Herri Behera, Elizon-
don jasotako melodiaren gai-
nean Xabier Sarasolak sortu-
riko Neskatx' Ederra edo Aita 
Donostiaren Hiru Txito, baita 
hainbat doinu ezagun ere; 
Baratze bat eta Xalbadorren 
Heriotzean, erraterako. Kon-
tzertua Nafarroako Ereserkia-
rekin hasiko da, Gobernuak 
eskatuta, Nafarroako hainbat 
herritan bertze musika taldeek 
eginen duten moduan. 

mendi abesbatzak 
kontzertua emanen 
du abenduaren 3an
nafarroaren Eguneko emanaldia eskainiko du astelehenean 
13:00etan elizan, nafarroako Gobernuak antolatuta

Kenpo-kai azterketak eginen dituzte
Abenduaren 15ean Oiartzunen kenpo-kai azterketak izanen 
dituzte Jone Bertiz Ariztegi, Aroa Ibarra Jaimerena, Sugoi 
Irazoki Arroyo, Nahikari Gonzalez Goikoetxea, Aurkene 
Iturralde Ezkurra, Ainhoa Armendariz Aizkorbe, Nahia Bertiz 
Babaze, Ekiñe Bertiz Ariztegi eta Eneritz Iturralde Ezkurrak.

itziar erasun eraunzetaMurgil

Unai bertiz arpana txapelketa mistoan

Doneztebeko ferietan urteroko moduan, aizkora apustu 
ederra izan zen ikusgai. Aurtengoan Nafarroako arpana 
txapelketa mistoa ere jokatu da eta bertan Unai Bertiz 
herritarrak Iruñeko Esti Gastearenarekin parte hartu du 
hirugarren postua lortuz. Zorionak bikote eta segi horrela.

utzitako argazkia

mAIdER PETRIRENA
Ariztigain kanpinaren denbo-
raldi bukaerako besta aben-
duaren 15ean ospatuko dute.
16:00etan haurrendako jokoak 
izanen dituzte, 17:00etan Mus 
tximista, 17:30ean txokolata-
da, 18:00etan bingoa eta 
21:00etan denboraldi bukae-
rako afaria (magra, arrain 
pudina, ahate entsalada, txan-

pinoiz betetako krepak, en-
trekota eta pantxineta hela-
tuarekin, ardoa, ura, sagardoa, 
ogia, kafea eta koparekin 
hornitua. Bazkariaren prezioa 
30 eurokoa da eta apuntatze-
ko 948 450 540 telefonora dei-
tu behar da, abenduaren 12a 
bitarte. Afal ondoan Mariachis 
Tierra de Oro taldearen ema-
naldia izanen da. 

ariztigain kanpinaren denboraldi 
bukaerako besta abenduaren 15ean
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DONEZTEBE

ezkurra eta Mindegiaren lorpenak
Bi kirolari handi horiek hamaika berri on jasotzera ohitu 
bagaituzte ere, pozgarria da aitortzak jasotzen segitzen dutela 
ikustea. Zorionak Koteto eskuratutako dominagatik eta Niko 
zuk ere gozatu Frantziako eskubaloi ligan urriko jokalari 
onena izendatu zaituztelako!

utzitako argazkiak

mARGA ERdOZAIN
Abenduak hitzordu aunitz 
dakartza. Abenduaren 1ean 
Erreka Kirol Taldeak eskuba-
loiko talde guztien aurkezpe-
na eginen du, sorpresaz bete-
riko ekitaldia izanen da. Aben-
duaren 9an, berriz, zinema 
emanaldiak izanen dira, 
16:30ean eta 18:30ean. Bertzeak 
bertze, Campeones filma pan-
tailaratuko dute. Antzerkiza-
leek ere izanen dute gozame-
neko tarterik. Izan ere, aben-
duaren 15ean Lau aulki hiru-
rendako antzezlana ikusteko 
aukera izanen da, 18:30ean. 
Egun berean, 20:00etan Men-

di Abesbatzak eta Donostiako 
Txistulariek  Eguberrietako 
Kontzertua eskaintzea aurrei-
kusi dute. Bien bitartean, San-
ta Luzia Egunean, hilaren 13an, 
ohi bezala, Zilarrezko Titarea-
ren ekitaldia eginen dute. 

Ez dira antolatutako ekital-
di bakarrak: abenduaren 16an 
artisauen erakusketa eta ber-
tako merkatarien tonbola 
eginen dute; hilaren 22an 
herri-kirolak eta crossfit-en 
arteko desafioa... Hurrengo 
zenbakian ekitaldi horien guz-
tien zehaztapenak emanen 
dira; baita Eguberrietako egi-
tarauarenak ere.

Joan den urtean Karmentxu Mariezkurrenak jaso zuen Zilarrezko Titarea.

Abenduko agenda 
poliki-poliki betetzen 
ari da
Erreka Kirol Taldearen eskutik, eskubaloiko taldeen 
aurkezpenarekin abiatuko da

mARGA ERdOZAIN 
Nafarroako Gobernua egiten 
ari den digitalizazio-lanek ai-
tzinera segitzen dute. Dagoe-
neko helduen literatura digi-
talizatua dago eta abendura-
ko haur eta gazteena akituko 
dute. Ikus-entzunezkoak ere 
abenduan zehar digitalizatu-
ko dituzte. Lan horiekin gela 
nagusiko ale guztiak digitali-
zatuak izanen dira. Hori bu-
rutzean, liburutegia zabaldu-
ko da.

Hurrengo urratsak honako 
hauek izanen direla aurreiku-
si dute: bazkidetza txartelak 

egin, maileguan dauden aleak 
itzuli eta digitalizatu eta zer-
bitzua ohiko funtzionamen-
dura itzuli. 

Liburutegiaren ixteak era-
gozpenak sortarazi dituen 
arren merezi duela uste dute. 
Izan ere, zabaltzen denean 
erabiltzaileek katalogoa sarean 
ikusteko aukera izanen dute; 
eta horretaz gain, liburutegi-
txartelarekin liburutegien 
arteko mailegua erabiltzeko 
aukera izenen dute. Era berean, 
plataforma digitalei esker, 
aldizkari eta filmak eskuratze-
ko aukera ere eskainiko dute.

Liburutegiko digitalizazioa aitzinera doa 
eta akitu bezala ateak irekiko dituzte

Azaroaren 19an abiatu zen 
kanpaina eta abenduaren 13a 
bitarte indarrean egonen da. 
Horrela, egun horietan txartel 
bat banatuko dute eta hori 
zigiluz betetzen dutenen artean 
700 eta 300 euroko balioa du-
ten bi erosketa-txartel zozke-
tatuko dituzte. 

Merkatari elkarteak 
'Eguberrietako estra' 
zozketatuko du
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MAlERREKA

mARGA ERdOZAIN
Aurreikuspenak gainditu dira. 
Ia 600 lagunek izena eman 
dute.  Kike Amonarrizek 
aurkezpenean helarazitako 
mezua ederki zabaltzen ari 
dira. 

Azaroaren 23an hasiera 
altxaferoa bota eta triki-
poteoarekin ederki hasi zuten 
hamaika eguneko erronka. 

A z a r o a r e n  2 8 r a k o 
Mintzodromoa aurreikusi 
zuten. Kafe eta pintxo batzuen 
bueltan mingainak eta belarriak 
dantzak jartzekoak zituzten. 
Abenduaren 1ean, Malerreka 
Kantuz,Euskaraldia Kantuzekin 

ordezkatuko da. Hitzordua 
Ezkurran dute, 12:00etan eta 
plazatik abiatuko dira.

Abenduaren 3an meriendatxoa
Abenduren 3an, astelehenean, 
ekimenari bukaera sinbolikoa 
emanen zaio; amaiera hasie-
raren berpiztea izanen da 
eskualdeko herritarrentzat. 
Izan ere, hamaika egunez eus-
karaz bizi ondotik, Ahobizi 
edo Belarriprest rolarekin ja-
rraitzeko helburuz bilduko 
dira. Egun horretan ospaki-
zuna borobiltzeko merienda-
txoa izanen dute, 17:30ean, 
Herrigunean.

Azaroaren 14an aurkeztu zuten Malerrekako Hamaikakoa. Maialen belarra

Euskaraldian 600 
lagunek eman dute 
izena
Ortziralean Euskaraldia Kantuz eta astelehenean bukaera 
ekitaldia izanen dituzte

mARGA ERdOZAIN
Bertze urte batez, Mendiaren 
Eguna antolatu du Erreka Ki-
rol Elkarteak, eskualdeko hain-
bat merkatari eta zerbitzuren 
laguntzari esker. Aurten Al-
berto Urtasun eta Julen Erran-
donea mendizaleak izanen 
dira herrian eta mendizaleen 
gozamenerako egun osoko 
egitaraua antolatu dute.  

07:30ean autobus geltokitik 
abiatuta, Bonozorrotzera joa-
nen dira. Mendi-itzulia egin 
ondotik, 13:00etan poteoan 
ibiliko dira eta 14:00etan 
mahaiaren bueltan bilduko 
dira. Eguna Iruñeko Alberto 

Urtasun  eta Julen Errandonea 
beratar mendizaleek eginiko 
Manaslu: o elegir entre valores 
bideo-proiekzioarekin akitu-
ko dute. 19:00etan dute hi-
tzordua, zineman eta sarrera 
dohainik izanen da. Proiek-
zioak beratar gaztearen Hi-
malaiako lehenbiziko espedi-
zioa eta iruñearraren 17. itzu-
lia ardatz,  himalaismoa, etika, 
baloreak... jorratuko ditu. 

Bazkari-txartelak
Dagoeneko salgai daude Titi 
ostatuan. Abenduaren 12a, 
asteazkena, arte erosi ahal 
izanen dira. 

Joan den urtean Bonozorrotzera egindako ateraldian. artxiboko argazkia

Errekaren eskutik 
mendiaren Eguna 
abenduaren 15ean
Urtasun eta Errandoneak Manaslu: o elegir entre valores 
proiekzioa eskainiko dute

DONEZTEBE
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ITUREN

Sanmartin parte-hartzaileak aurtizen 
Trikitilarien eta panderojoleen emanaldia, dantzarien saioa, 
aizkora apustua, herri-bazkaria, haurrendako jokoak... haur, 
gazte eta helduendako hainbat ekitaldi izan zituzten 
sanmartinetan. Giro ederra eta parte-hartze handia izan dute 
lau egunetan. 

ainara Mindegia

TTIPI-TTAPA 
Nilsaren eta Mankomunita-
teko adituen elkarlanari esker, 
Pulunpa eskolan hondakinen 
trataerari eta kontsumo ardu-
ratsuari buruzko tailerrak 
egiten ari dira. Abendura arte  
eginen dituzte.

Egindako saioen artean, bi-
sitarik izan dute. Zehazki, 
azaroaren 14an, Nilsako adi-
tuak eskolan izan ziren. Ikas-
leak taldeka banatu zituzten 
eta ordu batez, gai beraren 
hainbat alderdi landu zituzten. 
Zehazki, Haur Hezkuntzako 
ikasleek Zaindu dezagun ura 

tailerra egin zuten; Lehen Hez-
kuntzako lehen ziklokoek, 
berriz, Erabiltzen dugun ura 
izan zuten hizpide; bigarre-
nekoek Uraren bidaia ikasi 
zuten;  eta hirugarrenekoek 
Argi ibili urarekin saioa egin 
zuten. Mailaren arabera ba-
natuta landu baziren ere. guz-
tiak uraren erabileraz haus-
nartzeko saioak izan ziren.

Dagoeneko ikasitakoa prak-
tikan jartzen hasiak omen dira. 
Kontsumo eta hondakinen 
trataera arduratsura bidean 
urrats garrantzitsu bat eman 
dute Pulunpariek. 

Kontsumo ardurduratsuari buruzko 
tailerrak abendura arte eskolan

VIII. Izeta Sariketan 12 gaztek 
parte hartu dute; tartean izan 
da Egoitz Gorosterrazu. Liza-
rrako kanporaketan aitzinera 
egitea lortu ez bazuen ere, 
bikain aritu zen. Hemendik 
aitzinera ziur burua datorren 
urteko Nafarroako txapelketan 
izanen duela!

Izeta Sariketan parte 
hartu du Egoitz 
Gorosterrazuk

Txirrindulari gazteak bukatu 
ditu aurtengo lasterketak. 
Hainbat txapelketetan hartu 
du parte eta batzuetan ber-
tzeetan baino emaitza hobeak 
lortu ditu. Diario de Navarra-
ko Openean eta Caja Ruraleko 
kopan, erraterako, hirugarren 
postua lortu du. 

Javier Seinek  
denboraldi borobila 
egin du
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ZUBIETA

FERmIN ETXEKOLONEA
Promozio mailako Master Cup 
txapelketaren azken txanpan 
sartuak dira. Finalerdiak era-
bakita daude. 80 lagunek hasi 
zuten ibilbidean lauk lortu 
dute txartela. Elizalderekin 
batera, Amaia Aldaik, Araitz 
Eizagirrek eta Oihana Orbe-
gozok lortu dute lehiarako 
sarbidea. Abenduaren 2an, 
heldu den igandean, aurrez 
aurre ariko dira, Amezketako 
pilotalekuan, lau eta erdiko 
finalerako sailkatzea lortzeko 
norgehiagokan. Egun horretan 
erabakiko da nork jokatuko 
duen Azkoitiko pilotalekuan. 

Ibilbide ikusgarria
Ibilbide polita egin dute. Par-
tida ikusgarriak eskaini dituz-
te. Bereziki azaroaren 17an, 
Lemoako pilotalekuan ikus-
mira handia eragin zuten Agi-
rreren, Eizagirreren eta Elizal-
deren arteko partidek. Ikusleek 
emozioz bizi zituzten. Zubie-
tarrak bat irabazi eta bertzea 
galdu zuen: 18-17 larri-larri 
gailendu zitzaion Naroa Agirre 
eta ondotik 14-18 irabazi zion 
Araitz Eizagirreri. Finalerdie-
tarako txartelak tanto aldeari 
begira erabaki behar izan zi-
tuzten, eta horri esker sailka-
tzea lortu zuen herritarrak. 

Partida ikusgarriak eskaini zituzten Lemoan azaroaren 17an. utzitako argazkia

Elizaldek finalerdiak 
jokatuko ditu 
Amezketan
Abenduaren 2an, igandean, ariko da Azkoitiko pilotalekuan 
jokatuko den finalerako txartela eskuratzeko lehian

euskaraldia sustatzeko bideoklipa 
Euskaraldiko batzordeetako batek hala eskatuta, egitasmoa 
sustatzeko bideoklip bat grabatzeko ardura hartu zuen 
Julietak. Euskaraz Zubietan ikasi zuenez, esker on gisa, 
herrian grabatzea erabaki zuen eta azaroaren 18an egin 
zituzten grabaketak eta laster Youtuben izanen da ikusgai. 

utzitako argazkia

Epaimahaiak proposaturiko 
pertsonak, Jon Etxaguek, 
postuari uko egin ondotik, 
prozeduran bigarren gelditu 
zen Beñat Ripodas Beroiz 
izanen da Zubieta eta Iturengo 
Udalen Elkartzeko idazkaria. 
Horrela bada, abendutik 
aurrera idazkaria izanen da 
herrian. Bide batez, deialdia 
enplegu poltsa osatzeko 
aprobetxatu dute. Hala, geroko 
beharretarako, honakoa da 
osatu duten zerrenda, dei 
hurrenkeran: Xabin Juaristi 
Arrieta eta Izaskun Etxeberria 
Larraburu. 

Beñat Ripodas da 
Zubieta eta Iturengo 
Udaleko idazkari

Datuak dira lekuko. 57 lagunek 
eman dute izena. 16 urte bai-
no gutxiago dituztenek izenik 
eman ezin dutela kontuan 
harturik, bada zoriontzekoa!

Euskaraldian 
murgilduta daude 
herritarrak

Hamahiru urtez Xorroxin irra-
tiko berriemaile izan zen Ju-
liana Mutuberria herritarra 
hil da, 87 urte zituela. Dolu-
minak familiakoei.  

Juliana  
Mutuberria 
herritarra hil da
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NARBARTE

TTIPI-TTAPA
San Andres Egunaren harira, 
ekitaldiak antolatu dituzte 
herrian. Heldu den ortzirale 
eta larunbaterako, azaroaren 
30erako eta abenduaren 1era-
ko, zehaztu dute hitzordua. 
Herriko gazteek haur, gazte 
eta helduen gozamenerako 
ekitaldiak antolatu dituzte. 

Ortziralea, azaroak 30
11:00etako mezarekin abia-
tuko dute eguna eta mezon-
doan luntx gozo-gozoa das-
tatzeko aukera izanen dute. 
Arratsaldean, berriz, hotzari 

aitzin hartzeko txokolate beroa 
eskainiko dute, herriko plazan.  

larunbata, abenduak 1
Biharamunean ospakizunekin 
segiko dute. 11:30ean herriko 
ttikiendako ipuin-kontaketa 
izanen da. Ameli eta Xirrikituen 
jostunek kontalarien eskutik 
irudimenak martxan jartzeko 
aukera izanen dute. 

Eguerdian mahaiaren buel-
tan bilduko dira, bazkaltzeko. 
Aitzineko urteetan ez bezala, 
aurten trinketean dute hitzor-
dua, 14:00 aldera. Bazkalon-
doan, Hauspolariek taldearen 

musikak girotuko du herria. 
Nahi duenak besta luzatzeko 
aukera izanen du.  

Bazkari-txartelak
Bazkari-txartelak eskuratzeko 
azken eguna azaroaren 25a 
bazen ere, oraindik orain, joan 
nahi duenak badu aukerarik, 
bortz euro gehiago ordaindu-
ta (30 euroren truk). Interes-
dunek herriko gazteren bate-

kin harremanetan jarriz eman 
dezakete izena. 

Euskaraldiarekin bat
Aurten San Andres Eguneko 
ospakizunak badu ukitu be-
rezi bat. Izan ere, herritar au-
nitzek Euskaraldiarekin bat 
egin du, Ahobizi edo Belarri-
prest gisa.Beraz, hilaren 23an 
hartutako Ahobizi eta Belarri-
prest rolei eutsiko diete. 

Sanandresen harira, 
abenduaren 1ean 
bazkaria izanen da
Bezperan goizean luntxa eta arratsaldean txokolate beroa 
eskainiko dituzte

Trinketean bilduko dira bazkarian.
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bertizko Libanoko 
zedroa artelan 
bihurtua
130 urte zituen Bertizko 
jaurerriko natur parkean 
dagoen Libanoko zedroak, 
baina idortua zegoen. 
Zuhaitz hori baliatu dute 
Iruñeko Arte Eskolako 
ikasleek beraien artelana 
egiteko. 6.600 euro kosta da 
Bizi berri bat Bertizko 
zedroarentzat izeneko 
proiektua eta zedroan 
paratu dituzten eskulturak 
animalienak dira. Azaroaren 
9an egin zuten aurkezpena 
Nafarroako Gobernuko 
ordezkariak bertan zirela.

utzitako argazkia

Jabier Salaberriak ateratako argazki hori izan da saritua.

TTIPI-TTAPA BERTIZ
Jabier Salaberriak ateratako 
argazkia izan da aurtengo Baz-
tan-Bidasoko XXVI. ehiza jar-
dunaldi gastronomikoen bai-
tan antolatutako argazki lehia-
ketako irabazlea. Aipatzekoa 
da, joan den urtean ere bera 
izan zela irabazlea. 

Laugarren argazki lehiaketan 
parte hartzeko, jardunaldietan 
parte hartzen duten jatetxeren 
batean otordua egin eta bide-
nabar ehiza platerei argazkia 
atera behar zitzaien. Hori egi-
nez, 19 argazki aurkeztu di-
tuzte lehiaketara, eta epai-
mahaiak Salaberriak Elbeteko 

Posadan ateratako argazkia 
aukeratu du irabazletzat. Bi 
lagunendako otordua irabazi 
du sari gisa, ehiza jardunal-
dietan parte hartzen duten 
jatetxeren batean egin beha-
rreko otordua, hain zuzen.  
Horrekin batera, urteko jar-
dunaldiak ilustratuko ditu 
argazki saridunak.

Gogoratu, bertzalde, ortzi-
rale honetan, azaroak 30, aki-
tuko direla Baztan-Bidasoko 
ehizari buruzko XXVI. jardu-
naldi gastronomikoak. Tarte 
horretan, eskualdeko bedera-
tzi jatetxetan ehiza platerak 
dastatzen ahalko dira. 

Jabier Salaberriaren argazkia saritu 
dute ehiza jardunaldietan

TTIPI-TTAPA
H2O Gurea Planaren baitan, 
Kantauriko arroetako ibaien 
egoera ekologikoa hobetzeko 
helburuarekin, bioingeniaritza 
arloko irtenbideei buruzko 
jardunaldia egin zen azaroaren 
15ean Iruñean, eta Euskal He-
rriko, Aragoiko eta Asturiasko 
ehun profesional eta teknika-
ri baino gehiago bildu ziren. 
Bioingeniaritzak landareak 
elementu nagusitzat hartzen 
ditu paisaia eraikitzeko eta 
birsortzeko. 

Hainbat adituk eta ordezka-
rik hartu zuten hitza jardunal-
dian. Eva Garcia Balaguer 
Nafarroako Gobernuko Ingu-
rumeneko eta Lurralde Anto-
lamenduko zuzendari nagusiak  
jardunaldiaren garrantzia 
azpimarratu zuen: «teknika 
horiek aplikatzeko bertze urrats 
bat da, eta modu honetan, 
ibaietako ekosistemetako pre-
sioen eta inpaktuen aitzinean 
irtenbide berriak proposa dai-
tezke, horien ondorioz, hon-
damen ekologikoa eta ingu-
rumen arlokoa gertatu baita, 
eta beraz, gizakia ibaietatik 
urrundu da». 

Paola Sangalli Paisaiaren 
Bioingeniaritzako Europako 
Federazioko lehendakariak, 
bere aldetik, paisaiaren bioin-
geniaritzak ikuspegi integra-
tutik esku hartzen duela adie-
rai zuen: «ibaiertzetako lan-
dareak berreskuratzeko, ibai 
bazterrak egonkortzeko eta 
ibaietako habitatak birsortze-
ko prozesu naturalak bizkor-
tzen dituen motorea da». 

Jardunaldi berean, Nafarroa-
ko Gobernuko, Euskal Hirigu-
ne Elkargoko, Gipuzkoako Foru 
Aldundinko eta Uraren Euskal 

Agentziako teknikariek bioin-
geniaritzako teknikak erabili-
ta ibaiak lehengoratzeko hain-
bat proiektu pilotu azaldu 
zituzten. 

Jose Igancio Bergarak, Na-
farroako Gobernuko Ibaiak 
Lehengoratzeko eta Arrainen 
Hazkuntzaren Kudeaketa Ata-
lekoak, Arraiozen, Baztan 
ibaian egindako lanen berri 
eman zuen: «ibaiaren ia kilo-
metro bateko zati bat aztertu 
eta zortzi teknika erabiltzea 
erabaki dute. Horietako bi be-
rriak dira gure lurraldean: es-
tratu bizia eta arrabota bizia». 

Jardunaldia borobiltzeko 
Nafarroako Ingurumen Ku-
deaketako Maria Diez de Ari-
zaletak Bioingeniariatzako 
Eskuliburua aurkeztu zuen.  

H2O Gurea 
Mugaz haraindiko uren ku-
deaketaren proiektuan bortz 
emari nagusi biltzen dira: Bi-
dasoa, Urumea, Oria, Urda-
zuri eta Araxes. Plana 2016ko 
udaberrian jarri zuten abian, 
eta 2019ko maiatzean bukatzea 
aurreikusi dute. Ordurako bi 
helburu nagusi bete nahi di-
tuzte: mugaz haraindiko arro 
guztien gaineko ikuspegia 
eraikitzea eta Europako lege-
diak ezarritako helburuak lor-
tzeko lan egitea.

Planaren barne presak eraitsi dituzte.

Arraioz parean 
azterketak egin 
dituzte Baztan ibaian
Lan horiek eta bertze hainbat aurkeztu dituzte ibaiak 
lehengoratzeko bioingeniaritzako jardunaldian

GIZARTEA
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ESKUBALOIA

Hamasei urtez eskubaloian 
jokatu ondotik (Bidasoan edo 
Errekan, bertzeak bertze), 
lehen aldiz talde bat entrena-
tzeari ekin dio Ion Medrano 
irundarrak. «Aulkitik eskuba-
loia ikustea arraro» egiten 
zaiola onartu arren, ezin erran 
gaizki ekin dionik ibilbide 
berriari, Baztango BKT esku-
baloi taldea lider baita. Hori 

ikusita, helburu garbia dauka 
Medranok: «lauko finalean 
sartzea da lehen helburua, eta 
orain arte ikusitakoa ikusita,  
lortzeko moduko helburua 
dela uste dut. Neskak bere 
lana bikain egiten ari dira, bai 
bere kabuz, baita entrena-
menduetan ere». Behin hori 
lortuta, ez du liga irabaztea 
baztertzen. Medranoren erra-

netan, «aukerak ikusten ditut, 
Malkaitz iruditzen zait talde-
rik sendoena, eta ligan ber-
dindu egin genuen». 

Talde nagusiko lanaz gain, 
BKTko harrobian egiten den 
lana ere azpimarratu nahi izan 
du: «aurten 194 bat neska ari 
dira eskubaloian eta horiek 
ikusiz ere ikasi egiten da. Afi-
zio handia dago».

Ttikienen taldeetan mutiko 
bat edo bertze ari bada ere, 
zail ikusten du duela urte ba-
tzuk bezala mutilen talderen 
bat sortzea Baztanen: «futbo-
lak eta pilotak gehiago agintzen 
dute inguru honetan. Esku-
baloia banatua dago eta ba-
dirudi eskubaloian aritu nahi 
duten mutilek Doneztebe 
aldera jotzen dutela».

Baztango BKT eskubaloi talde nagusia lider da Nafarroako ligan. argazkiak: edurne biguria

Baztango Kirol Taldeak 
lauko finala helburu
Senior taldeaz gain, harrobi sendoa mantentzen du, ia 200 neska ari baitira eskubaloian

nagore irigOien ibarra eLizOndO
Leire raMOS iraOLa berrOeTa
amaia aSTiz izeTa eLizOndO
nerea eTXeberria OSkariz eLizOndO
ainhoa aSTiz gOÑi LekarOz
Jone uriarTe JaiMerena erraTzu
Leire Organbide eLizagOien arraiOz
nekane aSTiz gOÑi LekarOz
Jone LarraLde COrdOba eLizOndO
ainhoa gaLain eLizaLde iraizOTz
alaia iribarren gOnzaLez dOnezT.
Paula urruTia gOieneTXe eLbeTe
naroa berHO SanTOS OrOnOz
ane berHO MigeLena OrOnOz
Oihane iriarTe eLizainTzin arizkun
Leire MugirO Larregi arizkun
Miren gOnzaLez gaLarregi eLizOndO
itxaso eTXenike biguria iruriTa
Maider aLTXu aizPuru OrOnOz
Lucia TranCHe urTaSun eLizOndO
andrea LizaSOain  eLizOndO
Entrenatzailea: ion MedranO irun

SENIORRAK
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 bazTangO kirOL TaLdeak i ESKUBALOIA

nerea barberena urruTia erraTzu
elena urruTia gOieneTXe eLbeTe
Maialen iTurbide LazarO eLizOndO
izaro dendarieTa eSCuderO iruriTa
nahia baYLOn urTaSun iruriTa
Haizea eugi gaMiO iruriTa
Leire arrazTOa aLeMan iruriTa
elena SObrinO eTuLain arizkun

Saioa eTXarT eTXeberria erraTzu
ane baYLOn iTurraLde eLizOndO
Leire gOnzaLez gaLarregi eLizOndO
amaia arizaLeTa iTurbide erraTzu
Hana iriSarri urruTia eLbeTe
Maria OrTiz eSTabOLiTe garTzain
goreti Lana dOnezTebe
Ent.: iñaki uriarTe-Pali garMendia

nerea Sanz azPirOz ziga
nahia garaikOeTXea LObeiraS berrOeTa
ane TranCHe MOrenO eLizOndO
Patricia deL CaMPO PeLLiCer eLizOndO
kandela ibaibarriaga agra eLizOndO
Haizea MariTOrena errOz aniz
irati iParragirre MeOki eLizOndO
Valeria adin urTaSun eLizOndO

ainara dendarieTa eLizainTzin iruriTa
Olaia MeOki MuÑOz eLizOndO
Leire baLLarena gOieneTXe eLizOndO
nahia Juanenea FriaS eLizOndO
Joana biguria eTXabarri eLizOndO
Entrenatzaileak: 
enrique PeTrirena  eLizOndO
rafa MiTXeLena eLizOndO

Olatz iTurraLde arreTXea zOzaia
naroa baLLarena gOieneTXe eLizOndO
naia iriarTe arrieTa arizkun
Cecilia adin urTaSun eLizOndO
Laura urTXuLuTegi anTXOrdOki erraTzu
Miren irigOien inbuLuzkeTa eLizOndO
Haize OiarzabaL aizPuru iruriTa
Julene baYLOn urTaSun iruriTa

ainara gOÑi aLMandOz eLizOndO
Maialen berTiz OrbegOzO eLizOndO
naroa iriarTe eLizainTzin arizkun
amaia eTXabe aizPurua erraTzu

Entrenatzaileak: 
nekane aSTiz gOÑi LekarOz
Jone uriarTe JaiMerena erraTzu

amaia garaTe aPezTegia OrOnOz
Leire MiHura HabanS eLizOndO
ekiñe Laurnagarai rOS eLizOndO
elixabet baYLOn urTaSun iruriTa
Janire garaTe OPOka iruriTa
uxue zabaLeTa zaMOra OrOnOz
Maialen P.de nanCLareS eTXabe eLizOndO
araitz zabaLeTa zazPe  iruriTa

Jone eTXeberria zabaLeTa eLizOndO
ane barreneTXe berTiz eLizOndO
raika baLLarena Juanaberria eLizOndO
nahia garaTe bardeCi iruriTa

Entrenatzaileak: 
begoña durruTi, andres rOdriguez, 
Leire MugirO eta Oihane eLizainTzin

BAZTANGO KT JUBENILAK

BAZTANGO KT INFANTIL A

BAZTANGO KT KADETEAK

BAZTANGO KT INFANTIL B
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ESKUBALOIA i bazTangO kirOL TaLdeak

naxara aLeMan iriSarri eLizOndO
Meselech iriSarri urruTia eLbeTe
irati biguria eTXabarri eLizOndO
nahia gaLLegO LeizagOien eLizOndO
Miren arrazTOa garbaLena garTzain
auza iParragirre iTurzaeTa eLizOndO
Mikele Jubera idOaTe LekarOz
iraide iTurregi zeLaieTa eLizOndO
Jon gOnzaLez gaLarregi eLizOndO

natalia rOQuÉ aguiLera eLizOndO
irune iTurraLde gOÑi eLbeTe
Maialen MigeLTOrena gaSkue berrOeTa
eider eraSO eTXenike iruriTa
Marina Mendiburu OHarriz garTzain
Marta da SiLVa TeiXeira eLizOndO
Entrenatzaileak: 
Miren gOnzaLez gaLarregi eLizOndO
Paula urruTia gOieneTXe eLbeTe

iraide ObregOzO MarTirena eLizOndO
ilazki ibargarai iribarren erraTzu
naroa iParragirre MeOki eLizOndO
ane MezkiriTz Orube arizkun
ainhoa MezkiriTz Orube arizkun
uxue gOÑi bidegain eLizOndO

nora gaLLegO izeTa eLizOndO
irati neOL burLada arizkun
Maddi LazarO garMendia eLizOndO
Lucia baLdanTa arruiz eLizOndO
Entrenatzaileak: 
Maider aLTXu eta ane berHO

June dendarieTa eSCuderO iruriTa
eider bikOndO MariTOrena iruriTa
ane garaikOeTXea OPOka OrOnOz
Olaia OTXandOrena PeTrirena OrOnOz
naroa zabaLeTa zaMOra OrOnOz
ane Mugika berTiz eLizOndO
izaro YanCi irigOien garTzain

Maite PruaÑO gOÑi eLizOndO
uxue Mindegia eTXenike OrOnOz
Olaia aViLa duran eLizOndO
eider zaMOra eTXabarri OrOnOz
Entrenatzaileak: 
izaro dendarieTa, nahia baYLOn, Haizea 
eugi eta Leire arrazTOa

ane urreaga eSCuderO iruriTa
uxue bikOndO arreTXea iruriTa
June urruTia erize iruriTa
ioana beOLa VeLiCHkOVa aLMandOz
Lur OiarzabaL aizPuru iruriTa
eider eraSO eTXenike iruriTa
izaro LakOSTa Mariezkurrena iruriTa
naiara braÑa gaMiO iruriTa
enara Mindegia argain iruriTa
iraia garaTe OPOka iruriTa

Oihana gaMiO eugi iruriTa
iradi gaMiO JuankOrena iruriTa
Jasone baYLOn urTaSun iruriTa
elaia VaQuerO aLeMan iruriTa
Saioa PerOTXena danbOriena iruriTa
elisa iTurraLde OLabe iruriTa
aroa kOrTari OrOnOz
Clara egurrOLa OLabe eLizOndO
Entrenatzaileak: izaskun danbOriena 
eta izaskun aizPuru

Saioa barreneTXe berTiz eLizOndO
Onintza gOrOSabeL iriSarri eLizOndO
Jon irigOien inbuLuzkeTa eLizOndO
axular aLeMan iriSarri eLizOndO
Maialen baLLarena riPa eLizOndO
kaiet aLeMan unanua eLizOndO

aimar Trinidad danbOriena eLizOndO
iker gaLarregi gOenaga eLizOndO
nahia aLzuguren eLizOndO
Lorea Lizardi Mugika eLizOndO
irati MeOki baLLarena eLizOndO
Ent: Leire gLez-ane baYLOn-ainhoa aSTiz

Oihana Laurnagarai rOS eLizOndO
Olaia aLegre HuarTe eLizOndO
itziar ziaurriz gOÑi eLizOndO
Saioa biguria eTXabarri eLizOndO
Olatz gOÑi MedranO eLizOndO
aimar gaLarregi riPa eLizOndO
eiara arregi SanSiÑena eLizOndO

itsaso baLLarena riPa eLizOndO
izadi Miura HabanS eLizOndO
Janire SarObe SanSiÑena eLizOndO
ariane garCia SanSiÑena eLizOndO
Entrenatzaileak: 
izaro dendarieTa, nahia baYLOn, Haizea 
eugi eta Leire arrazTOa

BAZTANGO KT ALEBIN A

BAZTANGO KT ALEBIN C

BAZTANGO KT PREALEBIN A

BAZTANGO KT ALEBIN B

BAZTANGO KT ALEBIN D

BAZTANGO KT PREALEBIN B
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Ez sinisteko moduko denbo-
raldi hasiera egiten ari da 
Doneztebeko Erreka eskuba-
loi talde nagusia. Hau idazte-
rakoan, kopan nahiz ligan 
jokatutako partida guztiak 
irabaziak ziruen eta azken 
urteetan ligako txapeldun 
izandako Iruña eskubaloi tal-
deari nagusitasunez gailendu 
zitzaion Donezteben (28-20). 

Hau ikusita, txapeldunen fa-
sean sartzea ez ezik, lauko 
finalerako urratsa emateko 
ahalik eta puntu gehien pila-
tzea da Iban Mindegia entre-
natzailearen helburua, «baina 
jakina, partidaz partida joan 
behar dugu, oinak lurrean 
ditugula. Orain artean maila 
ona ematen ari gara, baina 
denboraldia luzea da, lesioek 

errespetatu behar dute eta 
sasoi puntu honi eutsi. Zaleak 
ilusioz ikusten ditut (150 lagun 
bildu ziren Doneztebeko ki-
roldegian Iruñaren aurkako 
partidan) eta hori ona da, 
baina pausoz pauso joan behar 
dugu».

Aurtengo emaitzen oinarrian 
«defentsa sendoa» dagoela 
uste du Mindegiak eta «lehen 

lerroa ere indartu dugu. 
Iruñean eta Alemanian urte 
batzuk egin ondotik, Errekara 
bueltatu dira Iñigo Oskoz eta 
Ibai Marizkurrena, erraterako, 
eta horrek, «esperientzia ez 
ezik, partida osoan intentsi-
tatea mantentzeko aukera 
ematen digu. Talde osoa en-
txufatua dago eta egiten duen 
lanarekin gustura».

Erreka taldea lider 
sendoa da ligan
Doneztebeko eskubaloi talde nagusiak orain arte jokatutako partida guztiak irabazi ditu 

adei ibargarai agirre narbarTe
alberto eTXaide riPOdaS MuTiLOa
ander beraSaTegi eLizOndO dOnez.
asier aranguren OkiÑena baraÑain
asier arOzena Mariezkurrena dOnez.
emilio zabaLa ezkurra dOnez.
ibai Marizkurrena SagaSeTa dOnez.
iñigo OSkOz gagO dOnez.
Javier aPezTegia iTurria dOnez.
Javier gagO baLda dOnez.
Joao da SiLVa Pereira iruÑea
Joseba bengOTXea SaPuPPO dOnez.
kepa MigueL eTXebeSTe dOnez.
Mattin JaunSaraS SanTXOTena dOnez.
Mikel Lana aLberrO dOnez.
Oier beraSaTegi eLizOndO dOnez.
Oier urruTia baLLarena erraTzu
Otito rOQue aguiLera eLizOndO
Peio MiTXeO TeLLeTXea gazTeLu
Entrenatzailea: iban Mindegia eLizaga
Lag.: Jose Fco rekarTe JuanikOrena
Lag.: Santiago Jaime iTurraLde rguez
Lag.: Julen eTXebeSTe HiLinger

SENIORRAK

erreka i ESKUBALOIA

Denboraldi hasiera bikaina egiten ari da Errekako eskubaloi talde nagusia. erreka ke
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ESKUBALOIA i erreka

ander arOzena OTXandOrena eLgOr.
asier arregi Perez dOnez.
asier Lanza garCia SunbiLLa
asier nOSeLLaS aLdabe Oieregi
david MiTXeO zOzaia dOnez.
ekaitz San MarTin MaYLin dOnez.
eñaut SeTOain garTXiTOrena dOnez.
iker LOiarTe OTXandOrena zubieTa
ioritz MiTXeO OSkOz dOnez.
Jose Luis SaLVadO JuSTinO eLizOndO
Julen aViLa duran eLizOndO
Marko San MigueL grande dOnez.

Martxel urruTia eSeberri eLizOndO
Mikel PrieTO eTXegarai bera
Oihan iriarTe Jauregi dOnaMaria
unai OSLe SanCHez b.Labaien
unai TOrreS aLeMan OrOnOz
Xabier MarCOS HuaLde eLizOndO
Xuban iLLarregi arizTegi dOnez.
zorion zeLaieTa iLarregi Oiz
Hector HiCianO LuiS dOnez.
Entrenatzaileak: 
Javier aPezTegia, ander beraSaTegi, 
Txomin Mindegia eta Leire TeLLeTXea

ane eTXaLar zugarraMurdi SunbiLLa
ane MarTinez iTurraLde dOnez.
bidane LaSa SagaSeTa narbarTe
Helene rekarTe kOrTa SunbiLLa
ilargi MarTinez LeiTza iTuren
irune urrOz gOnzaLez urrOz
Lara ribeirO COrdeirO SunbiLLa
Maddi Juanena eTXeberria dOnez.

Magaly MariÑeLarena irazOki Sunb.
Maialen arreTXea OTXandOrena Sunb.
nere arregi eTXarTe dOnez.
Paula zabaLa SaraSOLa dOnez.
Saioa San MigueL zeLaieTa dOnez.
uxue iLarregi arizTegi dOnez.
Entrenatzaileak: Felipe ganbOa zabaLO 
eta Joseba Legarra eraSun dOnez.

ainhoa OTXandOrena Pikabea eLgOr.
ainhoa arrieTa bergara dOnez.
andrea San MigueL grande dOnez.
ane eTXarTe Juanenea dOnez.
elisa urrOz kOVaLik dOnez.
itxaso OiarzabaL zOCO dOnez.
Maialen urrOz gOnzaLez urrOz

Maitane Subizar QuiSPe narbarTe
Marina zabaLa SaraSOLa dOnez.
naroa HuarTe JuanOTena narbarTe
Saioa iriarTe ibarrOLa dOnez.
Yaiza gOnzaLez gaMiO dOnez.
Entrenatzaileak: Maider OMar, iñigo 
OSkOz eta Jabier aPezTegia

aimar beraSaTegi eLizOndO dOnez.
alaine HuarTe JuanOTena narbarTe
Carla iribarren Juanena dOnez.
gaizka SanTOS Luzuriaga dOnez.
Hodei gaSTeSi eTXebeSTe SunbiLLa
iker Lanza garCia SunbiLLa
Jone ganbOa anzizar dOnez.
Leire MarTinez aginaga dOnez.
Lorea ageSTa TeLLeTXea dOnez.
Mikel urrOz gOnzaLez urrOz

nahia SarraTea eTXekOLOnea dOnez.
nerea ageSTa MarTikOrena dOnez.
nerea aPezeTXea gOÑi dOnez.
nerea SaTruSTegi MikeLarena dOnez.
Oihan eLOrza rekarTe dOnaMaria
Olaia HuarTe JuanOTena narbarTe
Olaia ruiz Juanena dOnez.
irati beLarra arrieTa dOnez.
unax zuLaika irigOien dOnez.
Ent.: alaia iribarren-Melanie TeLLeTXea

ERREKA  KADETE MUTIKOAK ERREKA  INFANTIL NESKAK

ERREKA  KADETE NESKAK

ERREKA  ALEBIN MISTOA
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aimar garTXiTOrena zabaLeTa dOnez.
amaia MarTinez aginaga dOnez.
ander reTegi azPirOz dOnez.
ander aPezTegia MarTinez SunbiLLa
asier ageSTa TeLLeTXea dOnez.
asier HuarTe Sanz dOnez.
beñat iribarren Maia dOnez.
ekai eLOrza rekarTe dOnaMaria
enaitz gOÑi iguzkiagirre dOnez.
enea erkizia aMOrOS dOnez.
gabriela LOPeS de PauLa dOnez.
galia MO HSaLen dOnez.
garaine iriarTe PeTrirena SunbiLLa
ibai eLizOndO uTerga dOnez.
ibai PeTrirena gOrOSTerrazu Sunb.
iradi OPOka narbarTe
iraide iriarTe PeTrirena SunbiLLa
irune OiarTzabaL agirre dOnez.
Leire gaLLegO MOnTOYa dOnez.
Markel Pikabea dOnez.

Martxel eTXebeSTe FuenTeS zubieTa
Martxel urrOz TOrreCiLLaS urrOz
Mattin inda Luzuriaga gazTeLu
Mikel urreaga eLizOndO dOnez.
Mikel ViLLaMea SaraLegi dOnez.
nahia ziganda bengOeTXea dOnez.
Oihan SaLaberri narbarTe
Olaia Juanaberria narbarTe
Pedro SOuSa Oiz
Saioa OTeiza eLizOndO Oiz
udane arregi MarTin eLgOrriaga
unai irigOien Sanz dOnez.
urtzi Mendiburu eraSun dOnez.
Xabi bakedanO JuanikOrena dOnez.
Xabier OiarTzabaL agirre dOnez.
Xuban Jauregi garTXiTOrena Sunb.
zuhaitz barbarin Legazkue dOnez.
Entrenatzaileak: 
itxaso eSTanga OTXandOrena dOnez.
ainhoa Leiza garridO dOnez.

aimar berTiz eTXeberria eLgOrriaga
aimar OPOka narbarTe
amaia beLarra arrieTa dOnez.
andrea iSianO dOnez.
araia andueza azPirOz dOnez.
asier TeLLeTXea rekarTe dOnez.
beñat TeLLeTXea gOgOrza dOnez.
eider beriSTain gazTeLu
elaia OTeiza OTXandOrena dOnez.
Haizea FLOreS Jauregi dOnez.
iraia MarTin narbarTe
irati Oiaregi SagaSeTa narbarTe
ione MarTinez iribarren dOnez.
Jokin Mariezkurrena 
MigeLTOrena eLgOrriaga
Juan daVid COSTa dOnez.

June gaSTeSi eTXebeSTe SunbiLLa
kemen ViLLaMea SaraLegi dOnez.
naroa MuTuberria SaLaberri dOnez.
Oihan baÑareS ziganda dOnez.
Oñatz ezkurra irazOki dOnez.
rafaela LOPeS de PauLa dOnez.
Saioa irigOien Sanz dOnez.
Santiago MiTXeO Sierra SaLdiaS
Sara garCia SunbiLLa
Sara guerra urkaregi eLgOrriaga
unai OTeiza eLizOndO Oiz
Xanti eLizOndO uTerga dOnez.
Entrenatzaileak: 
ane eTXarTe Juanenea dOnez.
ainhoa arrieTa bergara dOnez.
itxaso OiarzabaL zOCO dOnez.

ERREKA  BENJAMINAK ERREKA  AURREBENJAMINAK

erreka i ESKUBALOIA
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SASKIBALOIA

Berako Toki Ona Bortziriak 
saskibaloi elkartearen izenean 
bortz talde hasiak dira Nafa-
rroako kantxetan lehian. Be-
rako elkartetik adierazi digu-
tenez, «horiek dira txapelketan 
sartuak diren taldeak. Horie-
taz gain, bertze talde bat ba-
dugu entrenatu egiten duena 
soilik eta hor bertze 20 neska-
mutiko inguru badira saski-
baloiko oinarriak ikasten».

Izan ere, saskibaloia konpe-
tizioa baino aunitzez gehiago 
da Toki Ona Bortziriak osatzen 
dutenentzat. Lehenik jokala-
ri eta azken aldian entrena-
tzaile, urteetan lanean ari den 
Imanol Etxeberria lesakarrak 
aipatu digunez, «azken urtee-
tan bezala guraso, jokalari ohi 
eta klubeko partaideak biltzen 
dituen talde bat ere badugu. 
Horien helburua elkartu, ki-

rola egin eta ongi pasatzea 
da». Bukatzeko eta urtero be-
zala, Toki Ona Bortziriak tal-
detik  aipatu nahi dute «zeinen 
garrantzitsua den guretzako 
gurasoen laguntza. Beraiek 
gabe ezinezkoa litzateke etxe-
ko partidak aitzinera erama-
tea». Izan ere, anotazio-
mahaian laguntzaile eta epai-
le lanak ere egiten dituzte 
gurasoek.

Uztaipean indartsu 
dabiltza Beran orain ere
51 neska eta 12 mutiko ari dira Toki Ona Bortziriak taldearekin

Leire ruiz aLTzuguren bera
eider MOLinerO barreTO bera
ekhiñe zaPiain arLegi bera
kattalin beraSain gOia bera
Lorena Perez CueVa bera
Lizar eLeXPuru MiTXeLena bera
eneritz zaPiain abuin bera
eloisa rOdrigueS Ferreira aranTza
Julia arTieda ViLa bera
ane OSua Cabida bera
Olaia OTXOTekO TeLLeTXea bera
katti iraSTOrza urdaniTz bera
Maialen ruiz aLTzuguren bera
Onintza zaPiain abuin bera
irati FagOaga eugi bera
Entrenatzaileak:
Hodei unSiOn MendiguTXia bera
Fernando arTieda irazOki bera
egoitz eizagirre burLada bera

JUNIOR NESKAK

Neska juniorren taldea da gaur-gaurkoz Berako saskibaloi talde nagusia. aiTOr arOTzena

Toki Ona Bortziriak jokoan.
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nahia iTurria garCia bera
Mendi zubieTa iTurria bera
Leire arnaiz PizziO bera
irati eLizOndO bengOeTXea bera
Leire ugaLde garCia bera
katixa SaraLegi zubieTa bera
uxune OTXOTekO TeLLeTXea bera

amaia LagOS OiarTzabaL bera
ainhoa aLzugarai garrO bera
izaro eTXePare eLriO bera
Sara TXOPerena LaCar LeSaka

Entrenatzailea:
Jon irazOki MarTikOrena bera

Sara kHaba eddOurairi bera
intza zubieTa iTurria bera
Onintza gOia MiTXeLena bera
amaia garrO unSiOn bera
Saioa LagOS OiarzabaL bera
Saioa garTzia garrauS bera
ainitze zubieTa arangibeL eTXaLar
katixa eTXenike TOLedO bera

Oihana nuÑez Perez bera
ninbe Lizardi arTOLa bera
garazi Huizi MaTXiarena bera
axuri zaPiain arLegi bera
Entrenatzaileak: 
imanol eTXeberria garCia LeSaka
Mikel zubieTa erkizia bera
Loli OiarzabaL zubieTa bera

ihintza udaeTa zubieTa bera
ihintza dagerre dieguez bera
uxia dagerre 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
nahia Pikabea eLia bera
Maider MiTXeLena diaz bera
Maddi aLzugarai garrO bera
kattalin TXOPerena Lakar LeSaka
Ent.: esther MenTaberri  zugarraMurdi

Joanes arizTiMuÑO MuTuberria bera
david bergMan eTXaLar
Oihan Pikabea eLia bera
Joel PrendeS Pikabea bera
Oier SarObe rOMan bera
unai ruiz gOnzaLez bera
aimar SarObe SiMOn bera
urko ruiz MarTikOrena bera

Mihai CTiTOr bera
kemen ruiz zaPiain bera
Hegoi LLuCia beOrLegi bera
aimar MarTinez SeOane bera
Entrenatzaileak: 
roger bergMan eTXaLar
Maite eLia MiTXeLena bera
Txuma andreS de La FuenTe bera

TOKI ONA BORTZIRIAK KADETE NESKAK

TOKI ONA BORTZIRIAK MINIBASKET NESKAK

TOKI ONA BORTZIRIAK INFANTIL NESKAK

TOKI ONA BORTZIRIAK  AURREINFANTIL MUTIKOAK

TOki Ona bOrTziriak i SASKIBALOIA
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Nafarroako Erregionaleko 
lehen mailan, igoera promo-
zioan sartzeko borrokan dabil 
Aurrera futbol taldea. Jose 
Luis Arrizurieta entrenatzaileak 
aipatu digunez, «hamabi tal-
deko multzoan lau lehenen-
goek dute horretarako aukera 
eta, diferentziarekin, multzo-
rik gogorrena egokitu zaigu, 
Preferentetik jaitsitako talde 
gehienak gurean ditugu, bai-
na borroka horretan sartuak 
gaude. Hasieran etxeko par-
tidak ateratzea kosta egiten 

zitzaigun, baina kanpoan joan 
den urtean baino hobeto ari 
gara». Promozioan sartzeko  
aukera badela uste du entre-
natzaileak, «jokalariak gogotsu 
daude eta pauso bat aurrera  
eman dute. Lau lehenengoe-
tan sartzen ez bagara ere, 
deskolgatu gabe, bukaera bi-
tarte borroka horretan egon 
nahi dugu. Aukerarik ikusten 
ez duzunean baino serioago 
hartzen dute jokalariek ere».
Joan den urtean baino talde 
zabalagoa du aurten Aurrerak 

eta horrek itxaropena ematen 
dio Arrizurietari. «23 fitxa ba-
ditugu eta hori kopuru polita 
da, joan den urtean murritza-
go ibili ginen eta hori kate bat 
da: jende gutxi daudenean 
denek badakite deialdian sar-
tuko direla eta batzuk jokatu-
ko dutela, entrenatzera joan 
gabe ere. Jende gehiagorekin, 
entrenamenduetan irabazi 
behar dute postua».

Aurten jubenilen talderik ez 
du zelairatu Aurrerak eta hor 
ikusten du arazoa Arrik: «atze-

tik ez dago segidarik eta oina-
rria ez da lantzen. Oso gazte-
rik uzten dute futbola».

Aurrera futbol taldeak 
igoera fasean sartu nahi du
Joan den urtean baino jokalari gehiago dituzte lehen taldean, baina jubenilen taldea desagertu 
egin da eta «segidarik eza» da arazorik handiena, Jose Luis Arrizurieta entrenatzailearen ustez

iñigo iTurrarTe MiHura  MendiLLOrri
imanol arraTibeL giMenO berrObi
asier giL zubiLLaga LeiTza
iker SagaSTibeLTza Perurena LeiTza
Mañel WOiSCHWiLL Viguera LeiTza
Martxel inTXauSTi LaSarTe LeiTza
Joanes OSkOz aieTXu arraraTS
asier barriOLa zOzaia LeiTza
ander eSkuderO OrbegOzO LeiTza
iñigo zabaLeTa Hernandez LeiTza
Julen iTurraLde TOrreS MendiLLOrri
Jon Mattin SukunTza TeLLeTXea LeiTza
ander aLdunTzin ibaÑez LeiTza
Joanes LaSarTe arruza LeiTza
Manex MOrenO uHarTe LeiTza
Mikel SagaSTibeLTza egueS LeiTza
Oier gOikOeTXea SagaSTibeLTza LeiTza
Jon Perurena Labaien LeiTza
Jon VazQuez uranga LeiTza
iñaki eTXeberria aranaz gOizueTa
ibai zugarraMurdi eLizaLde gOizueTa
Markel barriOLa HernandOrena LeiTza
Oinatz Mariezkurrena baLda LeiTza
Entrenatzailea: 
Jose Luis arrizurieTa biLdarraz LeiTza

ERREGIONALAAurrera futbol talde nagusia, Arkiskil zelaian ateratako argazkian. argazkiak: PabLO FeO

FUTBOLA
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aurrera i ARETO-FUTBOLA

eneko zabaLeTa renTeria LeiTza
beñat zabaLeTa aLdunTzin LeiTza
andoni zabaLeTa Mariezkurrena LeiTza
eden gaSTearena erregerena LeiTza
Jon denis kaLOnJe azPirOz LeiTza
iñigo aLdunTzin garCia LeiTza

unai TiJerO zabaLeTa LeiTza
Miel OLanO zabaLeTa LeiTza
inaxio Perurena aizkOrbe LeiTza
garikoitz eizMendi aSTibia LeiTza
Patxi eTXeberria aranaz gOizueTa

ibai SagaSTibeLTza uranga LeiTza
adei zubiLLaga CebaLLOS LeiTza
Jon Mikel agirre CabaLLerO LeiTza
ander garrO HernandOrena LeiTza
egoitz baraibar eTXarri LeiTza
ekaitz MuTuberria gaSTeSi LeiTza

aitor arraraS SagaSTibeLTza LeiTza
egoi baraibar gOÑi areSO

Entrenatzaileak:
Luken CaSareS arreTXea LeiTza
Mikel zabaLeTa unanua LeiTza

eneko barriOLa zOzaia LeiTza
beñat baLezTena OTXOTOrena LeiTza
amets aMundarain garridO LeiTza
ibai OTerMin guruTXarri LeiTza
Hodei anauT OTXOTOrena LeiTza
kemen derTeanO garTziarena LeiTza

eder SagaSTibeLTza uranga LeiTza
aitor LizarTza rOdriguez LeiTza
ugaitz ugarTeMendia MendizabaL LeiTza
Entrenatzaileak:
egoitz SanCHez Lizeaga LeiTza
asier barriOLa zOzaia LeiTza

aritz CaMPOS SagaSTibeLTza LeiTza
diego biurrarena OrTiz LeiTza
eñaut zubiri arburua LeiTza
Joseba azkue barriOLa LeiTza
Xabat iLLarregi MarzOL LeiTza

aitor FuereS burga LeiTza
Oier aLdunTzin azkaraTe LeiTza
asier Juanenea Labaien LeiTza
Entrenatzailea: 
Tomas SagaSTibeLTza LeiTza

unax agirre MaeSTre LeiTza
aitor erbiTi ruiz LeiTza
imanol biurrarena OrTiz LeiTza
ibai reMirez OrMaeTXebarria areSO
Manex zabaLeTa baLanzaTegi LeiTza
razvan Liber iOnuT LeiTza
ibai iriarTe aLdunTzin LeiTza

Marcos iTurrarTe eSLaVa LeiTza
Xuban gOikOeTXea arrizurieTa LeiTza
Oihan MariTOrena eTXeberria LeiTza
asier MOnTerO arrizurieTa LeiTza
eki MaTeOrena zOzaia LeiTza
Ent.: amets CaMPOS SagaSTibeLTza
Ent.: iñigo zabaLeTa Hernandez

Paul FeO MigueLa LeiTza
Jon iTurriOz beLaunzaran LeiTza
Maddi agirre CabaLLerO LeiTza
Luna aLOnSO Sanz LeiTza
eneko MariÑeLarena egueS LeiTza
inhar aLTadiLL LazkanO LeiTza
Oiher aranburu kanFLanka LeiTza

Joritz dOrrOnSOrO iParragirre LeiTza
Janitz SagaSTibeLTza bengOeTXea LeiTza
arkaitz LOiarTe zabaLeTa LeiTza
ander rekOndO LeiTza
iraitz zabaLeTa LaSarTe LeiTza
Ent.: Jabier aranburu LeiTza
Ent.: elias aLOnSO LeiTza

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA GIPUzKOAKO SENIOR 1. MAILA

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA KADETEAK

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA INFANTILAK B

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA JUBENILAK

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA INFANTILAK A

AURRERA ARETO-FUTBOL TALDEA ALEBINAK
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FUTBOLA i bazTan FuTbOL TaLdea

Nafarroako hirugarren mailan 
ari da aurten ere Baztan Fut-
bol Taldea, kategoria handian. 
Lau bat urtez jubenilak gida-
tu dituen Jesus Pilar txantrea-
rrak hartu du aurten talde 
nagusiaren ardura eta horre-
la azaldu du: «Osasuna B edo 
Peña Sport bezalako taldeek 
aurrekontu handia daukate 
eta bertze maila batean dabil-
tza, horiei aurre egitea ez da 

batere xamurra». Halere, lehia 
hortan murgildua dabil Baztan, 
beti ere maila mantentzeko 
helburu argiarekin. «Azkene-
ko hirurek galtzen dute kate-
goria, baina beti gaude 2.B 
Mailatik jautsi edo hirugarren 
mailatik igo daitezkeen talde 
nafarren menpe, horrek ere 
eragiten duelako», dio entre-
natzaileak. Liga hasiera txu-
kuna egin du Baztanek eta 

hortaz, gauzatzeko moduko 
helburua ikusten du mailari 
eustea. «Halere, etxetik kanpo 
gehixeago ematea falta zaigu» 
onartu du Pilarrek. «Etxean 
ederki gabiltza, zaleen babe-
sari esker partida bikainak 
egin ditugu. Batez ere ortzi-
rale arratsetan jokatu ditugun 
partidetan giro polita sortu da 
Giltxaurdin». Lauzpabortz 
jokalarik taldea utzi badute 

ere, jubeniletatik pasatutakoek 
bete dute hutsune hori. Alde 
horretatik, gazteen taldea liga 
nazionalean izatea «abantai-
la» dela uste du entrenatzaileak.

Hirugarren mailari eusteko sendo lanean ari da Baztan futbol talde nagusia. bazTan FT

Baztan Futbol taldeak 
hirugarren mailan 
sendotu nahi du
Kategoria handiko taldeak badaude ere, lortzeko moduko helburua dela uste du Jesus Pilar-ek

Mikel SagaSeTa urruTia iruriTa
Patxi bengOeTXea ibarra eLbeTe
iñigo berHO SanTOS OrOnOz
imanol azPirOz gOikOeTXea iruriTa
Mikel azPirOz gOikOeTXea iruriTa
antton aSTiz izeTa eLizOndO
asier LizarTza eSParTza arizkun
Javier urruTia karrikaburu eLizOndO
Luis iTurriria egurrOLa eLizOndO
Joseba MarTinez San JOSe eLizOndO
M.Javier agerrea iribarren eLizOndO
Xabier danbOriena bikOndOa eLizOndO
Julen agirre urSuegi ziga
iñigo dendarieTa eLizainTzin iruriTa
Xabier giL ziaurriz eLizOndO
andoni gOÑi iribarren eLizOndO
Javier MaYLin LarruY eLizOndO
Luis urruTia iÑarrea eLbeTe
elur MeOki MTnez. de iCaYa eLizOndO
Jokin garMendia iriarTe eLizOndO
Mikel unanua arizMendi garTzain
Entrenatzailea: Jesus J. PiLar OLiTe 
Taldeko delegatua: Oier zeLaieTa
Zelaiko delegatua: agustin SanSiÑena
Prestatzailea fisikoa: Mikel aLTzuri
Laguntzailea: Fermin PiLar

HIRUGARREN MAILA
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Jaime QueVedO ziaurriz eLizOndO
imanol burgeTe gOieneTXe eLizOndO
unai bikOndO eLizaLde iruriTa
ibai MerinO FagOaga eLizOndO
alvaro Fdez. deL PuerTO eLizOndO
Jaime egurrOLa aLdabe eLizOndO
Oscar eLOrza SaLaberri OrOnOz
gilen QuerTier aMianO eLizOndO
adrian burgeTegOieneTXe eLizOndO
unai gOÑi aLMandOz eLizOndO
egoi zeLaieTa gaMiO eLizOndO
Jaime urruTia iÑarrea eLbeTe
Josu dagerre MarTirena eLizOndO
ibai garaikOeTXea arreTXea eLizOndO
dio VideS aLVeS eLizOndO
unai eTXeberria gOÑi eLizOndO
urki ariSTu VieLa eLizOndO
aritz MaiSTerrena Larregi aMaiur
beñat errO MuJika eLizOndO
Haritz nuÑez gOÑi eLizOndO
aaron danbOriena bikOndOa eLizOndO
Julen TranTXe MOrenO eLizOndO
Entrenatzailea: Sergio zabaLza
Del.: Mikel adin eta ignacio LOPez

BAZTAN FT JUBENILAK MAILA NAzIONALA

Jubenilak ere kategoria handian ari dira, maila nazionalean, eta hau idazterakoan azkenak dira sailkapenean. bazTan FT

naroa bLaS iriSarri eLbeTe
naiara zaLdain arribiLLaga aMaiur
garazi SarObe SanSiÑena eLizOndO
ana QueVedO ziaurriz eLizOndO
Leire rekaLde LazarO eLizOndO
nerea SaLaburu eTXandi LekarOz
Olaia Mendiburu TeLLeTXea eLizOndO
Olaia OnSaLO danbOriena eLizOndO
kattalin arizMendi andueza eLizOndO
andrea aMOrena urTeaga eLizOndO
nerea SarraTea eTXeberria aLMandOz
usoa agerre eTXeberTz aLMandOz
irene MeOki MuÑOz eLizOndO
Maitane eTuLain bidegain arizkun
garazi iriarTe gOieneTXe arizkun
ingrid d. OSeguera FLOreS garTzain
Saioa igOa arrieTa ziga
Claudia PaLaCin Vega ziga
ane CaSiLLa LaCOSTa iruriTa
alazne aizPuru iriarTe narbarTe
andrea VazQuez aYuSO ziga
irati eLizaLde garaikOeTXea eLizOndO
Entrenatzailea: gemma MarTiarena
Entrenatzailea: Laureano CaLVO

BAZTAN FT EMAKUMEAK ERREGIONALA

Emakumeak ere futbol handian ari dira Baztanen, gero eta emaitza hobeekin. bazTan FT



38 ttipi-ttapa | 723 zk. | 2018-11-29

FUTBOLA i bazTan FuTbOL TaLdea

iñaki LazarO garMendia eLizOndO
Carlos VideS aLVeS eLizOndO
Xabier bengOeTXea agerre erraTzu
beñat zaMOra zeLaieTa OrOnOz
Mikel Lizardi urSuegi eLizOndO
antton iParragirre iTurzaeTa eLizOndO
Mattin Organbide TeLLeTXea eLizOndO
Mikel PruaÑO gOÑi eLizOndO
Julen TranCHO azkaraTe eLizOndO
Jon Verde MugirO eLizOndO

Julen MeOki baLLarena eLizOndO
elur MuraTOri unanua erraTzu
Mikel arreTXea ziaurriz berrOeTa
Xuban TeLLeTXea karrikiri eLizOndO
unax bidegain eLizaLde arizkun
Xuban bengOeTXea bidegain erraTzu
imanol gOieneTXe MigueLez eLbeTe
zena iriSarri urruTia eLbeTe
Oier zeLaieTa gOÑi eLizOndO
Entrenatzailea: Manolo Lizardi

urko Jubera idOaTe LekarOz
aritz zOkO argain iruriTa
Jon garbaLena barriO eLizOndO
ugaitz aPezTegia bidegain eLizOndO
Xabier SarObe Herrera eLizOndO
Oihan zaPaTa zebrian arizkun
asier arizTia gOieneTXe aMaiur
aimar ObregOzO MarTirena eLizOndO
dayana MaLeS PinTO eLizOndO
alvaro aLTzugarai zaPaTa eLizOndO

aimar deL MOraL zaraTiegi eLizOndO
Patxi eraSun MuÑOz eLizOndO
Javier egurrOLa OLabe eLizOndO
iker TeLLeTXea diaz eLizOndO
berta MugirO eSeberri eLbeTe
Xuban zeLaieTa aLeMan eLizOndO
Mikel gOrOSTegi MOraL eLizOndO
daniel da SiLVa MOTa eLizOndO

Entrenatzailea: Mikel garbaLena

BAZTAN FUTBOL TALDEA  INFANTIL A BAZTAN FUTBOL TALDEA INFANTIL B

BAZTAN FUTBOL TALDEA KADETEAK
imanol deL CaMPO PeLLiCer eLizOndO
Xabier LOPez zabaLeTa eLizOndO
Jon arreTXea ziaurriz berrOeTa
Xuban OSkariz urSuegi eLizOndO
Julian urruTia gOieneTXe eLbeTe
Txomin aLTXu urTaSun OrOnOz
Mikel arizTia gOieneTXe aMaiur
aitor Verde MugirO eLizOndO
beñat eTXeberria Jaunarena arizkun
Hodei aLeMan azkarraga iruriTa
garai dendarieTa eSkuderO erraTzu
Julen urreaga eSkuderO iruriTa
iker azkarraga Mendiburu eLbeTe
unai bengOeTXea agerre erraTzu
anjel TeLLeTXea karrikiri eLizOndO
Jon SagaSeTa urruTia iruriTa

imanol zOkO argain iruriTa
unax eLizainTzin irungarai garTzain
aritz urruTia iTurraLde eLizOndO
iker OTeiza aLTzuguren eLizOndO
ander zeLaieTa gOÑi eLizOndO
aimar VazQuez azkaraTe eLizOndO
Martin rOQue aguiLera eLizOndO
unai OLaizOLa gOÑi eLizOndO
Martin eTXabe aizPurua erraTzu
Oihan aLTzuarT aranburu erraTzu
eneko dagerre MarTirena eLizOndO
Oihan karraSkedO arregi eLizOndO

Entrenatzailea: iñaki TeLLeTXea
2. Entrenatzailea: Xabier Maia
Delegatua: Peio urruTia

Kadeteen taldea ederki ari da eta partida guztiak irabazi ditu. bazTan FT
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iker eTXeberria Jaunarena arizkun
Markel TOrreS aLeMan OrOnOz
aitor baraibar gOrTari OrOnOz
ekai MariTOrena aPezeTXe eLizOndO
Haritz bidegain eLizaLde arizkun
Mateo LerTXundi FLOrez eLizOndO
Javier eTXaide LOPez eLizOndO
izaro urruTia iTurraLde eLizOndO
antton TeLLeTXea QuerTier eLizOndO
Mikel baYLOn iTurraLde eLizOndO

ugaitz garaikOeTXea arreTXea eLizOndO
Oihan aLeMan azkarraga iruriTa
garikoitz SanTeSTeban gOÑi eLizOndO
Mattin MaiOra azanza eLizOndO
Mattin MariTOrena agerrea eLizOndO
asier barberena OPOka eLizOndO
ibai Mindegia eTXenike OrOnOz
Mikel Jauregi baJO eLizOndO
ander Saenz eSCarCia eLizOndO
Entrenatzailea: roman garaikOeTXea

Xabier deL CaMPO PeLLiCer eLizOndO
eneko MaiOra azanza eLizOndO
iker MariTOrena agerrea eLizOndO
iraitz MariTOrena aPezeTXe eLizOndO
Carlos aLzugarai zabaLza eLizOndO
Pepe MaLeS PinTO eLizOndO
Oier garaikOieTXea urrOz LekarOz
Julen eLizainTzin aLTzuarTe iruriTa
Markel TeLLeTXea karrikiri eLizOndO
iker gaLarregi gOenaga eLizOndO

ekaitz FranzeSena OrOnOz eLizOndO
arantxa eTXeberria zabaLeTa eLizOndO
aimar LizaSOain aPezTegia OrOnOz
Oihan azkaraTe eLizegi aniz
gorka gOÑi Mendiburu eLbeTe
Oihan gOÑi gaLarza eLbeTe
iban Muru andreu iruriTa
ander garaTe bardeCi iruriTa
Entrenatzailea:
Josetxo gaLarregi eLizOndO

Xabier urruTia eSeberri eLizOndO
kaiet iribarren OTeiza eLizOndO
aimar dYian garaTe iruriTa
aitor eSkuderO barreneTXe garTzain
usoa MeOki MuÑOz eLizOndO
Jon PruaÑO gOÑi eLizOndO
ekain PerugOrria aLdakO eLizOndO
brayan CHaMba VaSQuez eLizOndO
emilio MarTinez Cruz eLizOndO
Cristhofer de OLiVeira OrTez eLizOndO

Julen aLegre HuarTe eLizOndO
Mikel SanSiÑena LarraMendi eLizOndO
eneko urrOz gOÑi eLizOndO
gaizka TeLLeTXea QuerTier eLizOndO
ander TeLLeTXea diaz eLizOndO
Jorge VazQuez VeLaSCO eLizOndO
ahjman eLizOndO
Entrenatzaileak:
Julio PerugOrria eLizOndO
david aLegre eLizOndO

Lizar zabaLeTa zazPe
Matias riVaS rOTeLLa
Joanes Jauregi baJO
izaro kOrTea iParagirre
iñaki aLaÑa ziaurriz
Mikel barberena OPOka
eneko zeLaieTa MigeLTOrena
Mikel eTXabarri gazTeLu
adriel eSCOrCia LOPez
eneko irazOki bieLa

urko iTurraLde gOÑi
aitor riPa eriCe
izai urruTia eriCe
igor bieLa zeLaieTa
Haritz zabaLza garCia
Marko Jubera idOaTe
Josu LarraiOz aLTzuri
aitor bengOeTXea gOÑi
Entrenatzailea: Julen TranCHe
Entrenatzailea: Haritz nuÑez

BAZTAN FUTBOL TALDEA ALEBIN A

BAZTAN FUTBOL TALDEA BENJAMIN A

BAZTAN FUTBOL TALDEA ALEBIN B

BAZTAN FUTBOL TALDEA BENJAMIN B
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Azken urteotako helburu bera 
izanen du Beti Gazteko futbol 
talde nagusiak: Gipuzkoako 
Ohorezko Maila handiari eus-
tea. Ibai Amezketa entrena-
tzaileak onartu digunez, «gero 
eta helburu zailagoa da, Le-
saka bezalako herri ttiki bate-
ko taldea, herriko jokalariekin, 
Donostia, Irun edo Arrasate 
bezalako herri handietako 
taldeen kontrako lehian ari 
delako». Gainera, azken ur-
teetan kategoria indartu egin 

dela uste du. «Behetik igotzen 
diren taldeak berriz igotzeko 
helburua izaten dute batzue-
tan, aurten Eibar B taldearekin 
gertatzen den bezala, eta 3. 
Mailatik jautsi direnek ere 
berriz igo nahi dute. Horiekin 
borroka egin behar dugu eta 
ahal bezain azkar, jautsierako 
azken hiru postuak gibelera 
utzi». Horretarako, nahiz eta 
lesio batzuk izan, azken ur-
teetako «jokalari bloke bera» 
mantendu du Lesakako taldeak 

eta «hori garrantzitsua» dela 
uste du Amezketak. Futbola 
lanarekin eta ikasketekin ba-
teratu behar dute jokalariek 
eta «hori batzuetan zaila suer-
tatzen da» eta pixkanaka min 
hartutako jokalariek «martxa 
hartzea eta futbolerako be-
rreskuratzea» espero du. 

Zaleen laguntza ere garran-
tzitsua da. Izan ere, orain arte 
lortutako 11 puntuetatik 10 
etxean lortu ditu Lesakako 
taldeak. Beraz, horri eutsi eta 

etxetik kanpo egiten den lana 
(edo lortzen dituen emaitzak 
bederen) hobetu beharko du 
Beti Gaztek.

Mailari eusteko lehian 
berriz ere Beti Gazte
Azken urtetako jokalari taldea mantendu du, baina kategoria gero eta indartsuagoa da

aitor aLzugarai zubiri LeSaka
Jonan arbeLaiz HeraS LeSaka
Mikel arriOLa aLaVa LeSaka
andoni arriOLa aLaVa LeSaka
Xabier arriOLa Perez LeSaka
beñat COnde Orube LeSaka
iñigo eTXegarai aLdabe bera
Fernando eTXegarai LOPez LeSaka
Joel giL gOieneTXe LeSaka
igor gurruTXaga errandOnea LeSaka
Oier ianTzi OrdOki LeSaka
ander Maia arakueS LeSaka
Jabier Maia Sadaba LeSaka
ander OLaizOLa eTXegarai LeSaka
ander OrdOki aYneTO LeSaka
Paulo raMOS zuMaLde LeSaka
iker rOdriguez de LOS FraiLeS irun
unai Sagarzazu SaLdiaS irun
Josu SanJurJO aLTzuri LeSaka
Peio TeLLeTXea igOa LeSaka
Julen TeLLeTXea PerugOrria eTXaLar
Julen Treku rOSeLLOn irun
urki TXOPerena eLOSegi LeSaka
Jon ubiria SaraSOLa LeSaka
Mikel CHaMOrrO OSeS irun
gorka SanJurJO aLTzuri LeSaka
Entrenatzailea:
ibai aMezkeTa LizarraLde Mugairi
Delegatua:  
endika Mendegia ianTzi LeSaka

GIPUzKOAKO OHOREzKO M.

Gipuzkoako Ohorezko Mailan mantentzea du helburu aurten ere Lesakako futbol talde nagusiak. aiTOr arOTzena

FUTBOLA i beTi gazTe



2018-11-29 | 723 zk. | ttipi-ttapa 41

BETI GAZTE EMAKUMEAK F11 GIPUzKOAKO GORENGOEN MAILA

BETI GAZTE JUBENILAK GIPUzKOAKO OHOREzKO MAILA

 beTi gazTe i FUTBOLA

Mayi arriOLa agirreTXe LeSaka
nahia garCia irazOki bera
garazi MiTXeLena TOLOSa eTXaLar
Maider OLaziregi urkiOLa bera
amaia TeLLeTXea MendiguTXia LeSaka
Vanesa VaLVerde Leiza LeSaka
amaia zaPirain Mariezkurrena LeSaka
uxue eSCuderO garMendia LeSaka
idoia garde garde dOnezTebe
Maddi iTurria POMbar LeSaka
Maialen Jaurena eTXarT urdazubi
nerea OrdOki eTXePeTeLeku LeSaka
ane renaud anzizar LeSaka
izaro aLdabe TeLLeTXea LeSaka
irati iriarTe aLTzugarai LeSaka
Olaia ianTzi eTXarTe LeSaka
Olatz arakueS MikeLaJauregi LeSaka
naroa berTiz aranburu LeSaka
natalia gOieneTXe gOnzaLez LeSaka
Medhanit igarzabaL eLizaLde LeSaka
izaro iParragirre irigOien LeSaka
ane OrdOki TeLLeTXea LeSaka
nerea iParragirre igOa bera
Ent.Jose Luis aLzugarai ianTzi LeSaka
Del.J.angel OrdOki FagOaga LeSaka
Lag.ainara OTXOTekO LarrarTe LeSakaLehen aldiz Gipuzkoako Ohorezko Mailan hasiak dira Beti Gazteko emakumeak. aiTOr arOTzena

Josu eLizOndO gOia LeSaka
beñat ianTzi eTXarTe LeSaka
Mikel irazOki zeLaieTa bera
Xabier LarreTXea aLTzugarai LeSaka
unai Leiza Pereira LeSaka
bogdan Marian MarTOn LeSaka
aimar zaMOranO duarTe LeSaka
iker iriarTe aLTzugarai LeSaka
Joel eSPinO MeneSeS LeSaka
Mikel indaburu LOidi eTXaLar
Mikel MaYOrdOMO irigOien bera
iñaki PrieTO garMendia LeSaka
igor rOdriguez Lanz LeSaka
Jon zabaLa iParragirre aranTza
andoni OTXOTekO PerugOrria eTXaLar
Jokin TeLLeTXea reYeS bera
iosu TXOPerena iribarren Hendaia
garikoitz TXOPerena SaLdiaS iganTzi
Entrenatzailea:
Miguel TXOPerena MendiguTXia iganTzi
Laguntzailea: 
Mikel aitor FLOreS COMPainS LeSaka
Delegatua: 
Manuel zaMOranO aguiLar LeSakaBeti Gazteko gazteak Gipuzkoako Ohorezko Mailari eusteko lehian ari dira. aiTOr arOTzena
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unai arburua iTurria eTXaLar
Orti arOTzena POrTu LeSaka
Jonan berrOzPe MiTXeLena LeSaka
Xuban eLizOndO gOia LeSaka
Joritz eugi urTXegi iganTzi
Xuban Fernandez guTierrez iganTzi
aimar igarzabaL JaunSaraS LeSaka
Jon irigOien ubiria LeSaka
asier LarraLde kOrTa LeSaka
Mattin LekuOna OiarTzabaL LeSaka
Mikel MariTXaLar garaiar LeSaka

Manex raMOS zuMaLde LeSaka
imanol ugaLdebere zubizarreTa LeSaka
Julen urdangarin Taberna LeSaka
Jontxu urrOSOLO eLgOrriaga LeSaka
iker agirreTXe bikOndO (inf.) LeSaka
Jon ander ruiz SaraSOLa (inf.) LeSaka
Miguel ubiria aLzaTe (inf.) LeSaka

Entrenatzaileak:
kotte ianTzi aierTza LeSaka
Julian OrdOki FagOaga LeSaka

iker agirreTXe bikOndO LeSaka
Xabier aPezTegia graSSa LeSaka
Jon aPezTegia LarraLde LeSaka
aritz aranberri gOia LeSaka
Markel erkizia COnde LeSaka
Josu eTXePeTeLeku burgeTe LeSaka
aitor gaLardi TXOPerena LeSaka
ion gaLardi TXOPerena LeSaka
eñaut Laka MiTXeLena iganTzi
aritz LizarrOndO eTXarTe iganTzi
ekaitz Maiz baÑOS eTXaLar
aitor PagadizabaL igarzabaL LeSaka

eñaut Laka MiTXeLena iganTzi
Jon ander ruiz SaraSOLa LeSaka
eloi SanCHez arakueS LeSaka
Manex SaraSOLa zeLaieTa iganTzi
iñigo TXOPerena SaLdiaS iganTzi
Miguel ubiria aLzaTe LeSaka
Manex ubiria garCia LeSaka
Oihan urrOz OiarTzabaL LeSaka
Luken urTXegi urra iganTzi
Entrenatzaileak:
Justo agirreTXe MaziziOr LeSaka
igor gurruTXaga errandOnea LeSaka

BETI GAZTE KADETEAK 1. MAILA BETI GAZTE INFANTILAK 1. MAILA

Kadeteen taldea liderra de Gipuzkoako lehen mailako bere multzoan. a.arOTzena Infantilak ere liderrak dira bere multzoan. a.arOTzena
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unax eTXarTe eTXeberria iganTzi
eneko irazOki CaraMazana LeSaka
iker irigOien ubiria LeSaka
Oier OrdOki FagOaga LeSaka
iker rObLedO PaCCini LeSaka
ibon ruiz SaraSOLa LeSaka
Julen ubiria SunSundegi LeSaka
elixabet TaPia iTurria LeSaka

unax bereau irigOien LeSaka
urko OLaizOLa Mendegia LeSaka
aimar OTXandOrena MiTXeLena LeSaka
gaizka Sein arburua iganTzi
alex urrOSOLO eLgOrriaga LeSaka
Ent. ainara OTXOTekO LeSaka
Ent. izaro aLdabe dOnezTebe
Ent. idoia garde dOnezTebe

Luken anSaLaS Maiz eTXaLar
unai aranguren MuTuberria LeSaka
Oinatz aieSTaran eizMendi LeSaka
Janitz iriarTe iTurbide iganTzi
Oier Laka MiTXeLena iganTzi
Matixa LOPez TaPia LeSaka
ekhi rOJO rOdriguez LeSaka
Oier SanCHez eLiSSaLT LeSaka

ulises SaraSua CanO eTXaLar
Jon SeMPer iraSTOrza LeSaka
Oier TaPia iTurria LeSaka
kemen TeLLeTXea Sein iganTzi
Oihan TeLLeTXea Sein iganTzi
Entrenatzaileak: ander Maia, Jon 
ubiria, ibon eta urki TXOPerena         
eta Mikel TeLLeTXea LeSaka

Leire arizTegi anTXOrdOki LeSaka
beñat CriadO arruabarrena LeSaka
beñat eTXePare aieSTaran LeSaka
unai iÑarrea iguzkiagirre iganTzi
gerard OrOzCO rOdriguez LeSaka
Joel OrOzCO rOdriguez LeSaka
enaitz OSkOz anzizar LeSaka
unax OSkOz anzizar LeSaka
Hegoi SiLVeira arrieTa LeSaka

Laida Taberna urra LeSaka
uxue ubiria garCia LeSaka
Mikel urdangarin Taberna LeSaka
eneko urkiOLa MarTin LeSaka
Peru urra iekOra LeSaka
beñat zeLaieTa egia LeSaka
Maddi zubieTa eneTerreaga LeSaka
Entrenatzaileak: iker iriarTe, Julen 
arakueS eta igor rOdriguez LeSaka

Oier arruabarrena irurzun LeSaka
beñat aieSTaran berrueT LeSaka
beñat bereau arribiLLaga LeSaka
enaitz bereau irigOien LeSaka
adur erkizia arburua LeSaka
alain eTXePare aieSTaran LeSaka
Markel iraTzOki agirre LeSaka
ekaitz irazOki MendizabaL LeSaka

Mikel LegaSa gOia LeSaka
Xuban MagaÑa garCia LeSaka
akior MarTinez nuÑez LeSaka
aitor MiTXeLena SunSundegi LeSaka
kemen MiTXeLena zubieTa LeSaka
danel urTXegi urra iganTzi
beñat TeLLeTXea Sein iganTzi
ioritz zubiaurre agirre iganTzi

BETI GAZTE ALEBINAK A

BETI GAZTE BENJAMINAK A

BETI GAZTE ALEBINAK  B

BETI GAZTE BENJAMINAK B

eneko aLMandOz urbiSTOndO iganTzi
alazne aLTXu MiTXeLena iganTzi
aiert arOTzena POrTu LeSaka
elorri arOTzena POrTu LeSaka
anartz arSuaga TaPia LeSaka
Telmo badiOLa garridO LeSaka
Julen CanaL arTOLa LeSaka
ibai CriadO arruabarrena LeSaka
unax gaJaTe aLeMan LeSaka
kemen garrO OrdOki LeSaka
Olaia gOieneTXe zubieTa LeSaka
Xuban igOa aLMandOz LeSaka
beñat irazOki CaraMazana LeSaka
Oneka OLaizOLa Mendegia LeSaka

Oihan OiarzabaL LarraLde LeSaka
eneko PinTadO riVerO LeSaka
kaiet POrTu TeLLeTXea iganTzi
Jon rOdriguez irigOien LeSaka
adur SanCHez eLiSSaLT LeSaka
arhane SiLVeira arrieTa LeSaka
urko TeLLeTXea Sein iganTzi
Oier TXOPerena SaLdiaS iganTzi
eneko urrOSOLO eLgOrriaga LeSaka
unax urTXegi rOdrigO iganTzi
eneko VaLVerde Leiza LeSaka
Entrenatzaileak: ander Maia, Jon 
ubiria, ibon eta urki TXOPerena         
eta Mikel TeLLeTXea LeSaka

BETI GAZTE AURREBENJAMINAK
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Baten faltan, helduen bi talde 
zelairatu ditu Doneztebe Fut-
bol Taldeak denboraldi hone-
tan. Oier Beltran koordina-
tzaileak aipatu digunez, «due-
la bizpahiru urtetik genuen 
ideia zen eta aurten, jubeni-
letatik jende dezente pasatu 
da eta iaz futbol-8an ari zen 
taldetik ere batzuk hartu di-
tugu». Helburua, futbolean 
jokatzen segitu ahal izatea da. 

«Beharbada jubeniletatik pa-
satutako batzuk Preferenten 
aritzeko pausoa ematea falta 
zuten eta Preferenteko fitxa 
eginez gero, jokatu gabe ego-
tea gertatzen ahal zen. Hori 
ez gertatzeko, Erregionalean 
konpetituko dute, prest egonen 
dira eta goitiko taldeak behar  
duenean, hortik hartzen ahal 
ditu jokalariak», dio koordi-
natzaileak.

Preferenteko taldearen hel-
burua, «iaz bezala igoera play-
offean sartzea edo hurbilean 
ibiltzea, goiti egotea» dela 
aipatu digu Beltranek. Mul-
tzoko lehenbizikoa zuzenean 
igo litzateke Maila Autonomi-
kora eta bigarrenak eta hiru-
garrenak play-offa jokatuko 
lukete. Orain artean, berdin-
tasun handia dago multzoan 
–hamar partida jokatuta, 

lehenbizikotik azken sailka-
tura 9 puntuko aldea bertze-
rik ez dago– eta edozer gauza 
gerta daiteke. «Preferenten 
talde polita dugu –dio koor-
dinatzaileak–, joan den urte-
koaren antzekoa, bizpahiru 
jokalarik utzi (tartean Iker 
Irazokik) eta bertze hainber-
tze hasi dira eta oinarri hori 
berdina izanda, goitian ibil-
tzeko maila badela uste dugu».

Helduen bi talde zelaira 
atera ditu Doneztebek
Preferentekoak igoera postuetatik hurbil ibiltzea du xede eta Erregionalekoak jokalariak trebatzea

Jaime Sein OSinaga dOnez.
Jon Sein OSinaga dOnez.
irail zeSTau CaSTrO dOnez.
beñat Leiza garridO dOnez.
ibon Leiza garridO dOnez.
borja arregi MuÑOz dOnez.
Mikel reTegi urrOz dOnez.
Julen reTegi urrOz dOnez.
Fermin eSTanga SanTeSTeban dOnez.
Javier OSTiz eSCaLada dOnez.
d.armando rOJaS OLanO dOnez.
Xabier eraSun eLizOndO dOnez.
Joritz OiarTzabaL CebaLLOS LeiTza
Sergio Larrainzar erize eLTSO
Oier aLdabe erdOzain dOnez.
adrian gOÑi Miranda iruÑea
Jorge OSTiz eSCaLada dOnez.
Lander Mindegia areS Oiz
iñigo zubiri ziaurriz iruÑea
ali MeFTi berriOzar
Entrenatzailea:
Mikel Maia HernandOrena SunbiLLa

NAFARROAKO PREFERENTE

Nafarroako Preferente mailan lehian ari da Doneztebe Futbol Talde nagusia. FOTO zaLdua

FUTBOLA i dOnezTebe
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Marcos azkaraTe eLizOndO dOnez.
ander andueza eTXebeSTe dOnez.
iñaki San MigueL eSCuderO dOnez.
Mikel gerendiain SarraTea dOnez.
eloy garCia OTXandOrena dOnez.
aritz TaJadura CabeLLO LegaSa
Jon MikeLarena Subizar LegaSa
imanol de rueda gOÑi dOnez.
Haritz narbarTe barandiaran dOnez.
daniel Pio garCia OTXandOrena dOnez.
iñaki MaYLin ezkurra dOnez.
beñat MigeLTOrena MariTXaLar dOnaM.
Julen OiarTzun SaraSibar aLkOTz
ander OiarTzun SaraSibar aLkOTz
eneko LOrenTe agirre gazTeLu
Xabier Mariezkurrena SOrOzabaL SunbiLLa
aitor Larunbe Mindegia burLaTa
iñigo MugeTa PaTernain burLaTa
Javier SaLdiaS irigOien Labaien
iñigo OSTiz eSCaLada dOnez.
Julen JuankOrena iParragirre Sunb.
Cristofer aLVarez giraLdO iTuren
aaron SeTuain indurain baraÑain
alejandro rguez Murugarren iruÑa
Ent. Oier beLTran PagazaurTundua

DONEZTEBE FT ERREGIONALEKO LEHEN MAILA

Seniorren bigarren taldea ere zelairatu du lehen aldiz Doneztebe Futbol Taldeak, Erregionaleko lehen mailan. FOTO zaLdua

iñigo beLarra OTeiza dOnez.
Carlos OSTiz OLaLLa dOnez.
aimar JabaLera Juanena dOnez.
Julen MigeLTOrena MariTXaLar dOnez.
unai San MigueL zeLaieTa dOnez.
enaitz iriarTe Jauregi dOnaMaria
aimar zeSTau CaSTrO dOnez.
aimar SarraTea eTXekOLOnea dOnez.
gabriel ribeirO COrdeirO SunbiLLa
Jon Mikel gazTeLuMendi JOraJuria  Sunb.
Josu arraSTiO PeriS dOnez.
aimar LeaTXe POrTiLLO dOnaMaria
aritz zuLaika irigOien dOnez.
Txomin OMar POrrOY dOnez.
eneko MaYLin ezkurra dOnez.
koldo Herrera urrOz SunbiLLa
Xabier aPezeTXea iribarren dOnez.
endika TeLLeTXea Mindegia iTuren
unai iLarregi raMaJO HOndarribia
Entrenatzailea:
alex rOdriguez Murugarren  iruÑea

DONEZTEBE FT JUBENILAK 2. MAILA

Doneztebeko gazteak Nafarroako bigarren mailan ari dira. FOTO zaLdua
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ibai SanTOS Luzuriaga dOnez.
unai MOnTieL guTierrez  narbarTe
Pello Sein irigOien dOnez.
ander ruiz Juanena dOnez.
Odei Mariezkurrena FLOreS dOnez.
Xuban zeLaieTa indagOeTXea Sunb.
egoitz ibarra iriSarri eLgOrriaga
Mikel babaze buLdain urrOz
Mikel JuanOTena ezkurra dOnez.
asier geLbenzu MaiSTerrena dOnez.
iraitz aieSa rekarTe SunbiLLa
Mikel Mariezkurrena SOrOzabaL Sunb.
Manex iParragirre zunda Sunb.
Xabier MigeLTOrena MariTXaLar dOnaM.
Jon OTXandOrena irigOien Labaien
urko OiarzabaL SOLabarrieTa dOnez.
david MiTXeO zOzaia dOnez.
Oier aPezeTXea gOÑi dOnez.
enaitz POrTu zeLaieTa SunbiLLa
Oier agirre arreTXea SunbiLLa
Jokin OTeiza OLLO narbarTe
angel Sierra LazO SaLdiaS
Ent.: Juan raMOn SanTOS dOnez.

DONEZTEBE FT KADETEEN BIGARREN MAILA

Kadeteen bigarren mailan ongi ari dira kadeteak. FOTO zaLdua

Oihan eLizOndO OLLO dOnez.
ekaitz San MarTin MaYLin dOnez.
Joritz iribarren Lizardi dOnez.
Jokin arOzena iLarregi dOnez.
ugaitz aLdabe TeLLeTXea dOnez.
eki zuLaika irigOien dOnez.
Xuban erbiTi baLezTena dOnaM.
eneit berTiz aPezeTXea SunbiLLa
aitor ageSTa Mendiburu zubieTa
aimar MigeLTOrena Mugika Sunb.
beñat aLbiSu eTXeberria beinTza
aitor LOrenTe agirre gazTeLu
Mikel LOrenTe agirre gazTeLu
aimar eSPeranTe Mariezkurrena dOnez.
eki eraSun ezkurra dOnez.
Oihan LuJanbiO SanCHez SunbiLLa
beñat Oiaregi SagaSeTa narbarTe
iraitz iParragirre zunda SunbiLLa
asier arregi Perez dOnez.
endika SanTeSTeban bendOirO zubieTa
Hodei iriarTe Jauregi dOnaMaria
Mattin reTegi azPirOz dOnez.
Ent.Julio SanCHez HernandOrena Sunb.

DONEZTEBE FT INFANTILEN LEHEN MAILA

Infantilen taldea. FOTO zaLdua
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Javier zabaLa SaraSOLa dOnez.
Jon Larunbe zeLaieTa dOnez.
eneko zuLaika irigOien dOnez.
iker anzizar irurueTa dOnez.
Joel MaYLin eTXegia dOnaMaria
iñaki bazTerrika iLarregi iTuren
asier TeLLeTXea arizTegi iTuren
rafael guerTan berende iTuren
Jose david Sierra LazO SaLdiaS

alain bazTerrika ObregOzO Sunb.
Xabi arMendariz aizkOrbe Sunb.
eneko ibarra OLaeTXea Sunb.
unai Mendiburu argOTe zubieTa
Mattin Oiaregi SagaSeTa narbarTe
ugaitz SaLaberri berTiz narbarTe
Entrenatzaileak:
Yenni Sierra LazO SaLdiaS
Mikel Maia HernandOrena SunbiLLa

Xabier OiarzabaL agirre dOnez.
aimar garTXiTOrena zabaLeTa dOnez.
Xabier bakedanO JaunikOrena dOnez.
urtzi Mendiburu eraSun dOnez.
Mikel ViLLaMea SaraLegi dOnez.
ibai eLizOndO uTerga dOnez.
Mikel urreaga eLizOndO dOnez.
ander reTegi azPirOz dOnez.

izei bereau Mindegia iTuren
Markel arizTegi bereau iTuren
Mattin Leiza baLezTena iTuren
Oier rekarTe agirre dOnaMaria
Mattin inda Luzuriaga dOnaMaria
asier HuarTe Sanz dOnezTebe
Ent.: Haritz narbarTe barandiaran
Ent.: Mikel gerendiain SarraTea

Oinatz ezkurra irazOki dOnez.
aratz reTegi eSkuderO eraTSun
Lukas ezkurra arreTXea Sunb.
Jokin Mariezkurrena 
MigeLTOrena eLgOrriaga
irati Oiaregi SagaSeTa narbarTe
aritz iÑigO LuJanbiO iTuren
ekaitz Sein arizTegi iTuren
Peio Mariezkurrena erregerena  
  iTuren

Oinatz eLizaLde LarreTXea iTuren
inhar aiOrOa errazkin iTuren
unai OTeiza eLizOndO Oiz
Cristino robin eSCObar OreLLana  
  LegaSa
eider zeLaieTa arTieda LegaSa
aimar berTiz eTXeberria eLgOr.
Entrenatzailak:
beñat MigeLTOrena dOnaMaria
eneko LOrenTe gazTeLu

DONEZTEBE FT AURREBENJAMINAK

DONEZTEBE FT BENJAMINAK A DONEZTEBE FT BENJAMINAK B

Oinatz ibarra iriSarri eLgOrriaga
argoitz eraSun OrTuOSTe dOnez.
aimar beraSaTegi eLizOndO dOnez.
unax zuLaika irigOien dOnez.
aitor Sein irigOien dOnez.
alejandro irigOien TeLLeTXea dOnez.
iban bakedanO JuanikOrena dOnez.
Mikel urrOz gOnzaLez urrOz
nerea ageSTa MarTikOrena dOnez.
zaira bendOirO TeLLeTXea zubieTa
uxue SanTeSTeban OTXandOrena zubieTa

ugaitz erbiTi baLezTena dOnaMaria
aimar eLizaga naSurTdinOV dOnez.
Oier erkizia aMOrOS dOnez.
urko rekarTe agirre dOnaMaria
ander TeLLeTXea arizTegi iTuren
izei aSTibia MarTirena LegaSa
iraitz zeLaieTa MarTirena LegaSa
urki arizTegi bereau iTuren
nerea aPezeTXea gOÑi dOnez.
Ent.: Jose Luis ageSTa dOnez.
Ent.: iñaki zeLaieTa LegaSa

ekaitz LOiarTe OTXandOrena zubieTa
Mattin ageSTa Mendiburu zubieTa
Lander indakOTXea zubiaLde zubieTa
Jon ander eTXebeSTe FuenTeS zubieTa
ganix azkaraTe eraSO dOnez.
unai eraSO MiTXeLena dOnez.
Hegoi garTXiTOrena zabaLeTa dOnez.
amets Jauregi FLOreS dOnez.
Mikel arregi eTXarTe dOnez.

koteto ezkurra arreTXea Sunb.
aimar SanCHez Hernandez LegaSa
unai LizaSOain eTXeberTz dOnaM.
Oinatz baLezTena arregi dOnaM.
ekain TeLLeTXea OdriOzOLa dOnaM.
Lander arOzena iLarregi dOnez.
ekaitz MiTXeLena LekuOna dOnez.
Ent.: Jesus SanCHez LegaSa
Ent.: Xabi bengOTXea dOnez.

DONEZTEBE FT ALEBINAK A DONEZTEBE FT ALEBINAK B

 dOnezTebe i FUTBOLA
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Horrelako helbururik ez ba-
zuten ere, Gipuzkoako Erre-
gionaleko lehen mailatik Go-
rengoen edo Preferente mai-
lara igotzea lortu zuen azken 
denboraldian Berako Gure 
Txokoako futbol talde nagusiak. 
Eta salto hori sumatu dute 
aurten. Hau idazterakoan,sa-
soiko lehen eta azken partida 
irabazi badituzte ere, tarteko 

guztiak galdu egin dituzte eta 
sailkapenaren zuloan daude. 
Javier Escagues entrenatzaileak 
aipatu digunez, «joan den ur-
tean aritu ziren lauzpabortz 
jokalari garrantzitsuk taldea 
utzi dute eta hori nabari da». 
Halere, egoera horri buelta 
emateko itxaropentsu ageri 
da: «partida batzuk xehetasun 
ttiki batzuengatik galdu ditu-

gu, kontrarioek gauza gutti-
rekin aski dute gola egiteko 
eta guri, berriz, aunitz kosta-
tzen zaigu. Akats horiek zu-
zenduta, pixkanaka goiti egi-
teko asmoa dugu. Taldea 
gogotsu dago». 

Beraz, aurtengo helburua 
garbi dauka Escaguesek: «mai-
la mantentzea da gure helbu-
rua, salbazioa». Azken biak 

zuzenean jautsiko dira eta 
azken hirugarrenak bertze 
multzokoarekin jokatuko du 
mailari eustea. Lan horiek 
saihestu nahi dituzte berata-
rrek. Horretarako, jubenile-
tatik pasatutako bizpahiru 
jokalari, Beti Gaztetik buelta-
tu den Jon Irazoki eta Irun 
aldeko jokalari bat edo bertze 
ere etorri dira.

Gorengoen maila eutsi 
nahizik Gure Txokoa
Maila igoera nabaritu du Berako taldeak, baina egoerari buelta emateko gogotsu dago

iñigo aLdazabaL zaMarreÑO bera
Mikel aLdazabaL zaMarreÑO bera
bittor TXanTre irazOki bera
Jon de La Cruz eTXegarai bera
iñaki eSkuderO OLaziregi bera
Mikel eSnaOLa urkia bera
Jimmy Joel Freire gOMez bera
iker garCia irazOki bera
Jon irazOki zeLaieTa bera
alain MOrCiLLO arTieda bera
Mikel MOrCiLLO arTieda bera
asier OSeS gainza bera
ruben PedrOSa Medina bera
Jeremias Perez COnTeLL bera
Mikel MOrenO aLunda bera
iker aManTegi ViLLaFranCa irun
Jon arOzena buLdain irun
iñaki OTaÑO aginaga irun
Joseba TeLLeTXea zaMOra LeSaka
Jokin TiraPu urTXegi dOnOSTia
Entrenatzailea:
Javier eSCagueS dOzagaraT bera
Julen errandOnea MarTin bera

GIPUzKOAKO PREFERENTE

Gipuzkoako Gorengoen mailan azkena da oraingoz Gure Txokoa, baina buelta emateko gogoz daude. JOSe Mari TeLLeTXea

FUTBOLA i gure TXOkOa
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beñat arrazTOa LazkanOTegi bera
iban azkaraTe SebaSTian bera
Xumar biurrarena berTiz bera
Jon eTXaLar aLTzuguren bera
unax eLeXPuru MiTXeLena bera
Markel eSCagueS MarTiarena bera
Jon eTXenike PrieTO bera
ethan garCia CurTO bera
iraitz iÑigO LeaL bera
Mikel irigOien irazOki bera
aimar LekuOna LazkanO bera
Xiker Lizardi arTOLa bera
iñaki ruiz MarTikOrena bera
asier TeLLeTXea aPezTegia bera
urko TeLLeTXea eTXandi bera
Haiz TeLLeTXea andueza bera
alvaro CuadradO HigueraS MadriL
Entrenatzailea:
Jose Javier CanTerO Vega aSTuriaS

GURE TxOKOA GIPUzKOAKO JUBENILEN LEHEN MAILA

Gipuzkoako lehen mailan ari dira Gure Txokoako gazteak. aiTOr arOTzena

urko aduriz zuÑeda errenTeria
ganix aguiLar MaTXiarena bera
unai aLTzugarai aranbiLLeT bera
Josu aLTzugarai eTXebeSTe bera
alexander aLTzuguren gOia bera
gorka arakueS arribiLLaga bera
Martxel arTieda arrieTa bera
ismail benSaid biurrarena bera
unai eTXegarai eLgOrriaga bera
Mikel errandOnea gª-LarraTXe bera
urtzi FagOaga aLVarez bera
Jefferson FeLiX riCHardSOn bera

eneko garCia San MigueL bera
unai garrO unSiOn bera
adur Huizi MaTXiarena bera
beñat irazOki TeLLeTXea bera
asier LaTOrre OSua bera
amets LizaSO Pikabea bera
unai LLuCia beOrLegi bera
andoni TeLLeTXea aPezTegia bera
Julen ubiria Mendez bera
unax ViLLaMea izagirre bera
Ent. angel aranibar aLMandOz bera
Ent. Patxiku arTieda aPezTegia bera

alain zeLaieTa beraSaTegi bera
unai eTXeberria gOia bera
enaitz erkizia LaSaga bera
ion errandOnea garbaLena bera
urtzi eTXegarai Taberna bera
kenai garCia CurTO bera
iker iParragirre iriarTe bera
Suharri iraTzOki SenPer bera
Jokin iraTzOki TeLLeTXea bera
andoni LaTOrre OSua bera
eneko LOiarTe OiarTzabaL bera
Martxel MaTXikOTe zOkO bera

ivan nuÑez Perez bera
iker PeTrirena Pikabea bera
Oihan Pikabea eLia bera
ekai POMbar HernandOrena bera
Joel PrendeS Pikabea bera
kemen ruiz zaPiain bera
Luka TriLLO gOia bera
adei ViLLaMea izagirre bera
aritz garCia garrauS bera
Joanes ariSTiMuÑO MuTuberria bera
Ent. raul garCia Teran bera
Ent. J.Luis irazOki aLTzuguren bera

GURE TxOKOA GIPUzKOAKO KADETEEN LEHEN MAILA GURE TxOKOA INFANTILAK GIPUzKOAKO LEHEN MAILA
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Hurritz anzizar SenPer bera
Mikel POMbar HernandOrena bera
Mikel zOzaia iÑarrea bera
ion urkiOLa rebOLLO bera
ninbe Lizardi arTOLa bera
noah ubiria Mendez bera
aitor eTXeberria OSua bera
eneko eTXeberria OSua bera

Peio MarTikOrena eTXandi bera
erlaitz LaSaga MarTikOrena bera
Luka aLTzugurren gOia bera
Xanti agirre gOnzaLez bera
urtzi uSTariz Perez bera
Entrenatzaileak: 
Mikel eSnaOLa urkia bera
Xiker Lizardi arTOLa bera

andoni aPezTegia aLMandOz bera
Jokin bengOeTXea LeizagOien zugarraM.
unax aizPuru ibargarai Sara
gexan San Juan arOzena bera
Xan ViLLaMea izagirre bera
ibai MaTXikOTe zOkO bera
iñaki ugaLde PerugOrria bera
Martxel zeLaieTa beraSaTegi bera

unax OiarTzabaL LakaSTa bera
ioritz TaPia aLVarez bera
Xiker ruiz zaPiain bera
Oier MarTin FagOaga bera
Oier barCeniLLa LanCHaS bera
Thiago MeCeirO erruMania
Entrenatzaileak: Jose  raMirez bera
J.Migel MaTXikOTe aLTzuguren bera

Oihan TeLLeTXea iriarTe bera
aiur JiMenez PrieTO bera
Ortzadar iraTzOki SenPer bera
Martxel SaLgadO iguaran  bera
Oier LLuCia beOrLegi bera
Jon gOÑi OTaMendi bera
Julen gOÑi OTaMendi bera
Moussad SeLHi MarOkO
ibai LekuOna Huizi bera

bruno MOnCaLViLLO garCia bera
eluska POMbar LarraLde bera
inhart Taberna MarTinez bera
Peru LekuOna MOLinerO bera
Mattin Perez TaPia bera
Peio MOraTe andueza  bera
enaut kOrTa bikuÑa bera
Entrenatzaileak: angel POMbar Sainz 
eta Sergio MOraTe bergara bera

Haizea OTaegi de PrieTO bera
aritz garMendia SebaSTian bera
unai aLaPOnT eTXegOien bera
Jon arOSTegi irazOki bera
iker eTXePare ViVanCO bera
eneko TeLLeTXea aPezTegia bera
andoni OFFrOY SaHarrea bera
ekhiotz iraTzOki SenPer bera

kaiet erkizia OrdOki bera
Oihan de Cruz PizziO bera
Xabier CaSTiLLO FranCO bera
Limber aLberCa bera
gorka MarTinez HerrerO bera
Entrenatzaileak:
Xabi de Cruz LezO
Mikel arOSTegi  aSTigarraga

GURE TxOKOA ALEBINAK A

GURE TxOKOA BENJAMINAK A

GURE TxOKOA  ALEBINAK  B

GURE TxOKOA BENJAMINAK B

FUTBOL-8 i gure TXOkOa
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Fernando gOMez COLina bera
igor PandO araMendi bera
Sabino gOMez dOMinguez bera
andoni riOPedre Huizi bera
aitzol irizar arizTia bera
J.Manuel raMirez burguiLLO bera
iñigo zeLaieTa aLOnSO bera
asier garCia errandOnea bera
eneko agirre arrieTa bera
unai urrOz geLbenzu dOnezTebe
gorka reTegi errandOnea bera
gustavo a. OreLLana JaraMiLLO ekuadOr
iñigo aLdazabaL zaMarreÑO bera
Jon irazOki aranburu barakaLdO
aritz arbeLaiTz igOS bera

GURE TxOKOA  ARETO-FUTBOLA GIPUzKOAKO 1. MAILA

 gure TXOkOa i ARETO-FUTBOLA

Kopan ongi eta 
ligan gaizki hasi 
dira futbol ttikian

Gipuzkoako bigarren mailako 
txapeldun izan ondotik, lehen 
mailan ari da aurten Berako 
Gure Txokoa areto-futbol tal-
dea. Denboraldi hasiera hau 
gazi-gozoa izaten ari dela la-
burbil daiteke. Gazia ligan, 
orain arte emaitzek ez baitu-
te lagundu eta hau idaztera-
koan, oraindik ez zuten par-
tidarik irabazi, zazpi jokatu 
ondotik, bi puntu bertzerik ez 
dituzte, bi berdinketei esker. 

Bertzelakoa da kopan orain 
arte egin duten ibilbidea. 
Lehen kanporaketan berdin-
du egin zuten Arrasaten eta 
penaltietan lortu zuten biga-
rrenera pasatzea. Bigarren 
kanporaketa honetan Beran 
5-3 irabazi zioten Lauburu 
taldeari, final zortzirenetara-
ko txartela eskuratuz. Zozke-
tan, zuzenean final laurdene-
tan aritzeko eskubidea egoki-
tu zaie. Kanporaketa honetan, 

2.B Maila nazionaleko taldeak 
ere sartuko dira eta horietako 
bat egokitu zaio Gure Txokoa-
ri, Laskorain taldea. Partida 
abenduaren 5ean, 20:30ean 
jokatuko dute Berako Toki 
Ona kiroldegian. Zaleen ba-
besa eskatu dute finalerdie-
tarako txartela eskuratzen 
lagun izateko eta hemendik 
aitzinera ere, ligan, pixkanaka 
emaitza hobeak lortzen has-
teko.

Berako taldea Gipuzkoako bigarren mailako txapeldun izan 
ondotik lehen mailan lehian ari da denboraldi honetan, 
baina oraindik ez du partida bakar bat ere irabaztea lortu
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ERRUGBIA

Iaz mailari eutsiz, Euskal Li-
gako lehenengo mailan ari da 
parte hartzen Menditarrak 
BRT senior taldea. Partaidetza 
handiagoa izaten ari dira, jo-
kalari berri nahiz gazteen 
sartzeari esker. Honek taldea-
ren lana hobetzen laguntzen 
du eta, martxa hartu behar 
bazaio ere, indartuko duela 
espero da. Taldearen sorrera-
tik 40 urte bete den urte ho-

netan, helburua maila man-
tentzea da, taldea sendotu eta 
esperientzia hartu. Giro apar-
ta dago eta etorkizuneko po-
tentzial handia ikusten da.

Gazteagoak Iruñeko La Uni-
ca (18 urtez beheitikoak) eta 
Irungo Txingudi taldearekin 
(sub-16 eta 2ub-14)  batera 
osatu dituzte taldeak. Seigarren 
urtez, errugbi eskola martxan 
dago Lekarozen eta Ultzaman.

Menditarrak-BRT errugbi taldeko seniorrak euskal ligan ari dira. MendiTarrak brT

Menditarrak-BRT, 40 
urtez errugbian lanean
Senior taldeaz gain, harrobi sendoa mantentzen du, Iruñeko La Única eta Irungo taldeekin lanean

aimar LaSiTir SunbiLLa
alex SanTeSTeban iruriTa
ander OrbegOzO ziga
ander OSkOz dOnezTebe
andoni Jaka iHabar
beñat arregi OrOnOz-Mugairi
egoitz gaMiO narbarTe
Fermin LarraLde eLizOndO
Hasier irazOki eTXaLar
iñaki iraizOz eTSain
iñaki Perurena eLizOndO
iñigo LizaSOain eLizOndO
ioseba arizMendi OrOnOz-Mugairi
ioseba MiTXeLena iruriTa
iosu MarTinez eLizOndO
ivan MuTiLVa anOzibar
Joanes MOLinueVO eLbeTe
Jokin Maia eLizOndO
Jon iriarTe arizkun
Jon zubiri arizkun
Joxepo razkin berriOzar
Juan angel PerOTXena eLizOndO
Julen anCizu LizaSO
Julen LinzOain iragi
Manex eTuLain arizkun
Mattin aPezeTXea OrOnOz-Mugairi
Migeltxo SObrinO arizkun
Mikel eugi beunTza
Pello gaSTearena OrOnOz-Mugairi
ruben Ozkariz OLague
Xabier irureTagOiena eLizOndO
Xabier redin arraiTz
Youssef eL HaOi narbarTe
Ent.:Manex aizPuru-Pello ObregOzO
Delegatuak: aitor MuTiLVa, Oscar 
ViLLabOna eta gorka aLTzuarTe

SENIORRAK

MendiTarrak brT i ERRUGBIA

aimar arOzena MiTXeO aLMandOz
Haritz urzaiz CuarTerO eLizOndO
eñaut beriSTain iriarTe arizkun
aimar rguez. eTXandi OrOnOz-M.
eneko Freire PerOTXena OLague
Xabier MiTXeLena LarzabaL iruriTa
Oier neOL burLada arizkun
Julen iriarTe azkarraga arizkun
Jokin beika PagazaurTundua arizkun
Ent.: aitor MuTiLVa ruiz de azua

SUB-18

unai aginaga eTXaMendi eLizOndO
Mikel gOrOSTidi JaiMerena arizkun
urki neOL burLada arizkun
ellande aLTzugarai arizTegi eLbeTe
beñat VieLa Mena iruriTa
iñaki Jubera idOaTe LekarOz
Junes aLTzugarai PernauTe arizkun
Julene eTuLain bidegain arizkun
asier ezkurra iTurraLde urriTzOLa
Julen arriada irigOien azPiLkueTa
unai iTurbide LazarO eLizOndO
beñat MOrTaLena LibanO eLizOndO
aitor adin bidegain arizkun
Markel adin bidegain arizkun
gorka Jaurena iriSarri arizkun
Julen Perez LOPez eLizOndO
Mikel bidegain iTurraLde iruriTa
Ent.: iñaki ezkurra OSakar urriTzOLa

SUB-16

antton Fernandez bidegain arizkun
alex iriarTe arrieTa arizkun
Xabat aLTzugarai arizTegi eLbeTe
unai MugirO Larregi arizkun
beñat neOL burLada arizkun
iker ezkurra naVarrO arraiOz
Joseba bidegarai iTurraLde iruriTa
Julen urruTia TeLLeTXea arraiOz
urlei eTXandi Laurnagarai eLizOndO
Entrenatzailea: Jon zubiri arizkun

SUB-14

Mattin Fernandez bidegain arizkun
Julen rekarTe eTXePare arizkun
eñaut OTeiza Larre eLizOndO
aimar Trinidad eLizOndO
kaiet aLeMan unanua eLizOndO
axular aLeMan iriSarri eLizOndO
Oier MigeLTOrena berrOeTa
kemen Sagarzazu LaTaSa SunbiLLa
Jon irigOien inbuLuzkeTa eLizOndO
Xabi gOrria eLizOndO SunbiLLa
alberto LaTaSa igLeSiaS SunbiLLa
Lur gaiTe LOira gazTeLu
Saioa SagaSeTa urrOz dOnaMaria
enaitz LazkanO urTizberea arraiOz
ander Larraburu HernandOrena Sunb.
Cristofer de OLiVeira COrTez eLizOndO
eneko Sagarzazu LaTaSa SunbiLLa
aiert FagOaga beOLa arraiOz
ganix aLunda HuaLde arraiOz
gartxot iribarren aLeMan aMaiur
ekain eLizaLde Mena arizkun
Oier ibaÑez arrazTOa iruriTa
eñaut aLTzugarai arizTegi eLbeTe
Lorea eTXePare rekarTe arizkun
beñat ezkurra naVarrO arraiOz
Laurentx LarraLde arizkun
unax Larraburu HernandOrena Sunb.
egoi San MiLLan arizkun
Monitoreak: Jon iriarTe, Maika iraizOz, 
Joseba arizMendi, Johanes MOLinueVO

SUB-12 (ESKUALDEKOAK)

Goitik beheiti, 16, 14 eta 12 urtez beheitiko taldeak. MendiTarrak brT
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GIZARTEA

Zer da Paris 365? 
Ahuldadean eta baztertuta 
bizi diren pertsonentzat 
Gizakia Herritar Fundazioak 
jartzen dituen premiazko 
baliabideak eskaintzen ditu 
Paris 365ek, bereziki Nafa-
rroan, Iruñean eta Iruñerrian 
bizi diren pertsonei.
Eta zer da zehazki pertsona horiei 
Paris 365ek eskaintzen diena? 
Aproposa den mantenu- 
irizpidearekin, egunero hiru 
otordu eskaintzen dizkiegu 
premian dauden pertsonei 
urteko 365 egunetan eta euro 
bakar baten truke; gainera, 
jaki-toki edo despentsa solida-
rioa ere badugu, eta supermer-
katu ttiki baten antzera, nu–
trizio aldetik orekatua den 
saski bat eramateko aukera 
ematen diegu etxean kozina-
tzeko modua izan eta euren 
kargura adingabeak dituzten 
familiei (arraina, fruta, haragia, 
esnekiak, barazkiak, pasta, 
lekaleak eta abar); eta neguan, 
azarotik martxora, karrikan 
bizi diren pertsonei zopa beroa 
eta larrialdi kita banatzen diegu 
(lo-zakua, estera eta motxila); 
bertzalde, Paris Etxea progra-
maren baitan, 21 logela ditugu 
etxe duin bat arrazoizko pre-
zioan izateko zailtasunak 
d i t u z t e n e n t z a t ;  2 0 1 7 a n 
Garabato Ikasketa Komuni-
tatea jarri genuen martxan, 
haurrentzat ludoteka, hiri-
k a n p a m e n t u a k ,  e s k o l a -
laguntza eta gurasoen eskola 
eskainiz haurrak dituzten 
familiei; eta Txokoan, azkenik, 

prestakuntza eta aisialdirako  
gune multifuntzionala dugu, 
liburutegi, prentsa, internetera 
konektatuta dauden ordenagai-
luak eta bertze hainbat kultur 
jarduera eskaintzeko.
Nola lortzen duzue premiazko 
baliabide horien finantzaketa? 
2017an 1.247 pertsona artatu 
genituen, horietatik %42 
emakumezkoak eta %38 adin-
gabeak eta, egia erran, gogorra 
eta zaila da finantzaketa. 
Bazkideek ematen diguten  eta 

gauzei esker, eta Paris 365eko 
laguntzaile eta boluntarioekin 
iritsi gara honaino. Egiazko 
miraria. Aurtengoa ekonomi-
koki urte ikaragarri gogorra 
da eta 80.000 euroko defizita 
aurreikusten dugu.
Bereziki eskertu nahi nituzke 
Arantza, Igantzi eta Etxalarko 
herritarrak eta laguntza-
taldeak, Martin Legarra eta 
Pello Apezetxea buru dituztela, 
urtero Paris 365i ematen dioten 
laguntzarengatik.                 

Patxi Lasa, Gizakia Herritar Fundazioko presidentea. UTZITAKO ARGAZKIA

«Behar larrian dauden 
1.247 pertsona artatu 
genituen iaz Paris 365en»
PATXI LASA GIZAKIA HERRITAR FUNDAZIOKO PRESIDENTEA

Martin Legarra eta Pello Apezetxearen gidaritzapean urtero-urtero Paris 365en aldeko janari- 
bilketan parte hartzen duten Arantza, Igantzi eta Etxalarko taldeak eskertu ditu bereziki   

JANTOKI SOLIDARIOA

PARIS ETXEA

DESPENTSA 
SOLIDARIOA

GARABATO 
HAUR TXOKOA

ZOPA BEROA

TXOKO

21.569 bazkari eta afari
10.502 gosari
303 pertsona artatuak
%38 adingabeak

17 logela
21 plaza
42 pertsona artatuak
Egonaldia batez beste 6,8 hilabete

2.793 oinarrizko saski
402 pertsona artatuak
109 familia
%57,5 adingabeak

58 haur ludotekan
48 haur kanpamentuetan
61 haur eskola-laguntzarekin

234 zopa banatuak
58 pertsona artatuak
21 larrialdi kit banatuak

2.247 egonaldi
348 pertsona erabiltzaile
42 kultur jarduera
10 prestakuntzako jarduera

2017ko EMAITZAK
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ARKUPEAK

FERNANdO ETXEBERRIA
Azaroaren 6an abiatu ziren, 
Bilbotik. Hasiera batean zor-
tzi egunak Las Palmas uhartean 
pasatzea pentsatu bazuten 
ere, eguraldiaren iragarpe-
nengatik lau egun hor eta 
bertze lau Playa del Inglesen 
pasatu zituzten. 

Ez batean ez bertzean ez 
zuten aparteko eguradiaz go-
zatzeko aukerarik izan. Izan 
ere, egunero eguzkia eta itza-
la tartekatu ziren. Tenperatu-
ra aldetik, egonaldi atsegina 
izan zuten. 17-23 gradu bitar-
tean izan ziren termometroak. 
Horri esker, tokiak bisitatzeko 

parada izan zuten. Alde zaha-
rra, katedrala, museoak... iku-
si zituzten. Areago, batzuek 
inguruko herriak ikusteko 
edota Maspalomaseko dunak 
bisitatzeko baliatu zuten bi-
daia. 

Datorren irailean Mallorcara
Heldu den urtera begira hasiak 
dira eta zehazki irailean Ma-
llorcara joanen direla erabaki 
dute. Normalki eguraldi ederra 
eta eguzkitsua izaten da garai 
horretan. Aitzitik, ikusiak iku-
si, elkarteko kideek eguraldi 
iragarpenak ez direla guztiz 
fidagarriak uste dute.

Hainbat txoko bisitatzeko aukera izan dute. fernando etxeberria

Elkarteko 46 kide 
Kanaria handian 
izan dira  
Datorren irailean Mallorcara joatea erabaki dute normalki 
tenore horretan eguraldi ederra izan ohi delako

artisauek 
egindako lanak 
plazaratu dituzte

Donezteko ferien 
aitzakiapean, Arkupeak 
elkarteko eskulangileek 
beraien lanak plazaratu 
zituzten: koadroak, 
argazkiak, margolanak, 
egurrean egindako lanak... 
Ikusmira sortu zuten. 

eratsunen ibili dira 55 mendizale
Azaroaren 20an Eratsunen izan ziren mendizaleak. Lau 
orduko ibilbidea egin zuten. Ez ziren Otsolaraino goititu. 
Bide erditsuan mokadutxo bat jan zuten eta ondotik, 
elkartean bazkaldu zuten. Hurrengo irteera abenduaren 18an 
izanen dute, Donezteben.

fernando etxeberria

F. ETXEBERRIA
Urteroko hitzorduari hutsik 
egin gabe, azaroan Lodosan 
izan dira 154 lagun. Hiru 
taldetan banaturik, joan ziren: 
leitzarrak 10:00etarako; 
doneztebarrak eta bortziriarrak 
11:00etarako; etbaztandarrak 
12:00etarako. 

Bisitariek, zuzendariak 
emaniko azalpenak aditu 
ondotik, bertako produktuak 
erosteko aukera izan zuten. 
Ondotik, Lizarrako azokan 
barrena ibili ziren. Buelta 
eginda, guztiak bildu eta 
Larrion jatetxean bazkaldu 

zuten. Ohi bezala, Joseanen 
m u s i k a k  g i r o t u  z u e n 
bazkalondoa. Batzuk kantuan 
eta bertzeak dantzan ibili ziren. 
Guztien artean giro ederra 
jarri zuten. 

Joan den urteko bazkarian. 

Lizarrara eta Lodosara ateraldia egin 
dute 154 bazkidek

102 kide, bi taldetan banatu-
rik, Añanan eta Gasteizen izan 
ziren azaroaren 22an, joan 
den ortziralean. Batzuek zu-
zenean Añanara jo zuten eta 
bertzeek Gasteizera. TTipi- TTa-
paren hurrengo zenbakian 
bilduko dira ateraldiari bu-
ruzko xehetasunak. 

Añana eta Gasteiz 
bisitatuz agurtu 
dute azaroa

Rikardo Arregi kazetaritza saria 
irabazteagatik TTipi-TTapa 
zoriondu nahi izan dute. Bide 
batez, hamabortzero elkarteko 
berriak zabaltzeagatik eskerrak 
eman nahi izan dizkiote: 
«propagandarako hedabide 
hoberena da eta arrakastaren 
lekuko dira 29.000 irakurleak».

Elkarteak TTipi-TTapa 
zoriondu nahi izan 
du
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EZKURRA

JAIONE ZABALO
'Irakurzaleen txokoa' egitas-
moa abiatu dute herrian. 
Proiektuaren helburua irakur-
zaletasuna sustatzea da eta 
horretarako liburu ibiltari bat 
dute herrian. 

Pertsona ezezagun batek 
liburua autobus geltokian utzi 
zuen, beste batek hartu eta 
irakurtzeko. Liburua hartu 
duenak irakurtzez akitzen 
duenean beste txokoren bat 
bilatu eta bertan utzi beharko 
du, hurrengo irakurle batek 
aurkitzen duenean hartu eta 
prozesua errepikatu beharko 

du. Herritarrek parte hartzeko 
deia egin dute: «gozatuz ira-
kurri eta liburuak herriz herri 
ibiltari!».  

'Irakurzaleen 
txokoa' egitasmoa 
abian da
Proiektuaren helburua irakurzaletasuna sustatzea da eta 
horretarako liburu ibiltari bat dute herrian

Autobus geltokitik abiatu da liburua. 

Jubilotekakoak 
Martineko bordan 
izan dira

Egun ederra pasa zuten: 
goizean kirol ariketak egin 
zituzten, ondotik mahai-
inguru goxoan bildu ziren. 
Lerroon bidez, eskerrak 
eman nahi izan dizkiete 
Mila eta Peiori euren etxea 
uzteagatik. 

Abenduaren 1ean, larunba-
tean, Malerreka Kantuz egi-
tasmoaren urteko azken saioa 
izanen da. Herrian izanen da 
bederatzigarren eta azken 
saioa. 12:00etan hasiko da, 
herriko frontoitik abiatu eta 
karrikak kantuz alaituko di-
tuzte. 

Malerreka Kantuz 
abenduaren 1an 
herrian

Ostegunean, azaroaren 29an, 
Kristina Urrutiak, herriko eri-
zainak, lehen sorospenak egi-
teko erabilgarri izan daitezkeen 
ariketa praktikoak erakutsiko 
dizkie jubilotekako kideei. 
Ariketa errazak eta praktikoak 
izanen dira, larrialdi egoere-
tatik ateratzeko baliagarriak.

Lehen sorospenak 
ikasiko dituzte 
Jubilotekan
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lEITZA

ekoizleen azoka jendetsua 
Leitza eta Aresoko ekoizleek mimoz landutako produktuak 
plazaratu zituzten azaroaren 11n. Azokaren bueltan, ekitaldi 
gehiago ere izan zituzten: ostiralean pintxo-potea izan zuten 
eta, igandean, jatetxeek bertako jakiekin egindako menu 
bereziak eskaini zituzten.

utzitako argazkiak

125 arropa kaxa errefuxiatuentzat

Erleta eskolako bosgarren eta seigarren mailako ikasleek eta 
Amazabal institukoek, elkarlanean, errefuxiatuentzako 
arropa bilketa egin dute. Guztira 125 kaxa inguru bete 
dituzte. Lerro hauen bidez, bai herritarren borondatea, baita 
ikasleen lana ere eskertu nahi izan dituzte.

izaskun zubialdeHaur-eramaile tailerra izanen 
dute azaroaren 29an, ostegu-
nean, herrian. Udaletxeko 
ludoteka gelan dute hitzordua, 
17:30ean. Dohainik izanen da 
eta izena emateko 948 51 08 
40 telefonora deitu edo 681 26 
51 88 zenbakira Whatsappa 
idatzi behar da.

Haur-eramaile 
tailerra azaroaren 
29an

Jm BARRIOLA
Nafarroako Gobernuak eta 
Cederna Garalurrek antolatu-
ta, Nafarroa iparraldeko ho-
geita hamar ordezkari inguru 
bildu ziren azaroaren 16an 
Leitzako udaletxean, Mendial-
deko parte-hartzeari buruzko 
topaketan. 

Herritarrek elkarteetan du-
ten parte-hartzea sustatzea 
eta horren garrantziaz jabetzea 
da helburua eta horretarako, 
topaketan esperientziak par-
tekatu zituzten. Ana Ollo kon-
tseilariak, Mikel Zabaleta al-
kateak eta Maite Iturre Ceder-
na Garalurko lehendakariak 

aurkeztu zuten batzarra eta 
bertan herritarren parte-har-
tzearen garrantzia azaldu zu-
ten. Hizlarien artean, bertzeak 
bertze, Markel Azkargorta 
zinegotziak Leitza Kontsumi-
tuz proiektua aurkeztu zuen. 
2017an onartutako agiria azal-
du zuten, Gobernuaren eta 
herrien arteko plana jasotzen 
duena. Era berean, Baztango 
Zaporeak elkarteak ere bere 
ekarpena egiteko parada izan 
zuen. 

Azaroaren 16an herrian abia-
tu zen prozesuak heldu den 
urte hasieran segida izanen 
du, Garesen.

Udaletxean egin zuten topaketa. utzitako argazkia

Parte-hartze 
topaketak segida 
izanen du Garesen 
Helburua «herritarren parte-hartzeak duen garrantziaz jabetzea 
eta hori sustatzea» da

Azaroaren 15ean aurkeztu zen 
Euskaraldia herrian. Kristina 
Urrutiak adierazi zuenez, 357 
Ahobizik eta 32 Belarriprestek 
emana zuten izena egun ho-
rretan eta hartutako konpro-
misoa betetzen ari dira egu-
notan. Hizkuntza-ohiturak 
aldatzera bidean da herria...

387 lagunek parte 
hartu dute 
Euskaraldian
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ARANO

tailer saio bikoitza sanmartinetan
San Martin Egunean hainbat ekitaldik girotu zuten herria. 
Gaztetxoek, paper birziklatua erabiliz, saski-tailerra egin 
zuten Maisuenean. Eguna borobiltzeko taloak egin eta 
dastazteko parada izan zuten. Haur, gazte eta helduendako 
hitzordu polita izan zen.

arantxa ansa

AREsO

'Munduko emakumeak' kontaketa ederra
Azaroaren 18an Ameli eta Xirrikituen jostunak bikotearen 
eskutik Munduko emakumeak kontaketa musikatua izan zen 
Maisuenean. Munduko hainbat emakumeren istoriotxoak 
izan zituzten ardatz eta kantuz hornitutako emanaldi ederra 
eskaini zuten.

utzitako argazkiak

herritarrak azokan saltzen eta erosten
Areso eta Leitzako ekoizleen azokara beraien aleak eraman 
zituzten aurten ere Olatxetako Genok, Felipe Bordako Trinik 
eta Alpaiteneko Jexux eta Lourdes Artolak. Barazkiak, 
marmelada eta gozoak, intxaurrak eta txekor haragia... 
Eroslerik ez zen falta izan, herritar asko joan ziren goiz pasa.

utzitako argazkiak

TTIPI-TTAPA 
Abenduaren 3rako, astelehe-
nerako, egun osoko pesta an-
tolatu dute. Lerro hauek idaz-
terakoan azken xehetasunak 
lotzekoak dituzte  baina haur, 
gazte zein helduek lagunartean 
biltzeko proposamena dute 
esku artean.  Goizean kalejira 
egingo dute  herrian barna, 
euskal kantak abestuz. Mahaia-
ren bueltan bilduko dira gero, 
banabarrak, kontsumo taldeak 
emandako aza, odolkia eta 
saiheskia eta postrea izango 
dira bazkaltzeko. Herri osoa-
rentzat antolatutako pesta 

izanik, lanerako ere denei egin 
diete gonbidapena: mahaiak 
jarri, banabarrak prestatu... 
ezin baita beti batzuek lan 
egin eta besteak jai. Bazkalon-
doan, mus txapelketa azkarra 
antolatu dute eta haurrentzat 
sorpresaren bat ere izango 
omen da. Pesta giroa soinean 
ere nabaritu dadin, baserrita-
rrez janzteko ohitura berres-
kuratu nahi izan dute, jantzi-
rik dotoreenari saritxo bat 
emango diote. Era berean, 
herritar askorentzat Euskaral-
dia borobiltzeko eguna ere 
izanen da.

euskararen egunerako egun osoko pesta 
antolatu dute
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GOIZUETA

TTIPI-TTAPA
Iragarri bezala, egitarau be-
tearekin doa azaroa eta aben-
dua ere halaxe izanen da. 
Aipatzekoa da joan den urtean 
sekulako arrakasta izan zuen 
Katarrapikaka lehiaketa orain-
goz atzeratzea erabaki dutela 
antolatzaileek, baina gaine-
rakoan, aurreikusi bezala egi-
ten ari dira ekitaldiak.

Aste honetan ere izanen da 
ekitaldirik. Ostiral honetan, 
azaroak 30, Gurean dokumen-
tala ikusteko aukera izanen 
da Ganbaran. Animaliek Eus-
kal Herriko festetan jasaten 

duten tratua salatzeko lana 
da Gurean, Askekintzak egina. 
18:30ean eskainiko dute.

Abenduaren 15ean errege 
opila egiten ikasteko ikastaroa 
antolatu dute. Ceban ostala-
ritza eskolak emanen du es-
kolako jangelan eta interesa-
tuek Amaia kafetegian eman 
beharko dute izena. 

Abenduaren 22an, bestalde, 
nazioarteko jaia eginen dute 
eta abenduaren 30ean hau-
rrentzat zinema izanen da. 
Xehetasun gehiago TTipi-TTa-
paren abenduko zenbakian 
agetuko dira. 

'Gurean' 
dokumentala 
ikusgai ostiralean
Festetan animaliek jasaten duten «zapalkuntza» ageri da 
Askekintzak egindako dokumentalean

1,2 kiloko onddoa 
aurkitu du Joxe 
Mari Zubirik
Dagoeneko askok egin 
izanen dute otordu ederren 
bat onddoak bilduta. Baina 
horietako gutxi izanen ziren 
Joxe Mari Zubiri Xubirik 
aurkitutakoaren adinakoak. 
1,2 kiloko perla 
ahogozagarria bildu zuen! 

utzitako argazkia

Giro ederra abesbatzen saioaren bueltan
Emanaldi ederra eskaini zuten joan den azaroaren 11ko 
eguerdian Umore Ona eta Oiartzungo Lartaun abesbatzek 
elizan. Emanaldiaren ondotik, Umore Ona elkartean bildu 
ziren bazkaltzeko eta hor ere kantuan segitu zuten, baina 
topa eginez. 

felix loiarte

hondarribiko alardea hizpide

Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko 
Egunaren harira, Irailaren 8an ez dira aterako izenburupean 
hitzaldia eskaini zuen Ilargi Bengoetxea Gartziak azaroaren 
16an Ganbaran. Hondarribiko alardea eta indarkeriaren 
normalizazioa izan zituen hizpide.

felix loiarte
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
Udaleko ordezkariak Nafa-
rroako Parlamentuan izan 
ziren azaroaren 14an, eta  
etxeen zaharberritzea erraza-
go egiteko bizitegien biziga-
rritasun baldintzak arautzen 
dituen foru dekretua aldatze-

ko eskatu dute. Gaiari buruz  
solastatzeko espresuki egin 
zen lan-saioan Joseba Otondo 
alkatea, Florentino Goñi zine-
gotzia eta Xabier Lopez de 
Uralde eta Gotzon Olarte uda-
leko hirigintza aholkulariak  
izan ziren. Parlamentuko tal-

de guztietako ordezkarien 
aitzinean, etxe zahar handiak 
berritzeko tenorean bizigarri-
tasun baldintzak arautzen 
dituen foru dekretuaren mu-
gak aipatu zituzten eta uda-
leko hirigintza aholkularitzak 
egindako txostena aurkeztu 
zuten. Lopez de Uraldek etxe 
zahar handien zaharberritze-
ko arazoak aztertu zituen, 
eraikitako paisaiaz gogoeta 
egin zuen eta bertze autono-
mia erkidegoetako arauekin 
alderaketa eginda foru dekre-
tua aldatu beharra azpima-
rratu zuen. Alkateak zehaztu 
zuenez, etxeen zaharberritzea 
lehentasunezko gaia du Uda-
lak eta horri buruz martxoan 
Eusko Ikaskuntzarekin egin 
zen gogoetaldia aipatu zuen. 
Bertan, bizigarritasun baldin-
tzak arautzen dituen foru de-
kretua egokitu beharra ikusi 
zen. Horrela, joan den apirilean 
Nafarroako Gobernuari de-
kretua aldatzeko eskaria egitea 
ahobatez onartu zuen Udalak.  
Hortaz, dekretua aldatzea 
Udalak abiatutako ekimenen 
artean dago. Lan-saioa ongi 
joan zela erran zuen alkateak, 
talde guztiek dekretua azter-
tzeko eta, hala behar izanez 
gero, egokitzeko borondatea 
agertu dutelako. 

Bizitegiak zaharberritzea errazago egitea nahi du Udalak. artxibokoa

Etxeak berritzeko 
dekretua aldatzea 
eskatu dute Iruñean
Udal ordezkariak Parlamentuan izan ziren azaroaren 14an, eta 
talde guztiek egokitzeko borondatea agertu zuten

Abenduaren 3an, Nafarroaren 
Eguneko kontzertua eskaini-
ko du Elizondoko Musika 
Bandak 13:00etan Arizkune-
nean. Nafarroako Gobernuak 
antolatu du emanaldia, Baz-
tango Udalaren laguntzarekin. 
Sarrera doan izanen da, lekua 
bete arte. Bertzetik, abendua-
ren 10ean ospatuko den Na-
zioarteko Boluntariota Egu-
naren baitan, Boluntariotza 
Baztanen kafe-tertulia eginen 
dute 17:30ean Arizkunenean. 
Benito Menni ospitaleak eta 
Bidelagun elkarteak antolatu 
dute ekitaldia.

Nafarroaren Eguneko 
kontzertua eta 
Boluntariotza Eguna

Ester Fernandez Casas mar-
golariaren lanak ikusgai izanen 
dira abenduaren 1etik 15era 
Arizkunenea Kultur Etxean. 
Astelehenetik ortziralera, 
18:00etatik 20:00etara eta la-
r u n b a t e t a n  1 2 : 0 0 e t a t i k 
14:00etara eta 18:00etatik 
20:00etara izanen da ikusgai.

Ester Fernandez 
Casasen margo 
erakusketa



60 ttipi-ttapa | 723 zk. | 2018-11-29

San Martin eguna ospatu dute berroetan
Urte andana dira Berroetan bestak San Martinetatik 
udaberrira aldatu zirela. Hala ere, herrian azaroaren 11 
ospatzeko ohitura ez da galdu. 50 lagunetik goiti elkartu ziren 
elkartean afaltzeko, Salaberriren akordeoiaren doinua lagun 
izan zuten. Biharamunean bazkaria izan zuten.

testua eta argazkia: Maialen iantzimAITANE mARITORENA
Heldu den abenduaren 8an 
eta 9an Asteburu Kulturala 
izanen dute Anizen, ekitaldiz 
betea aurten ere. 

Abenduaren 8an, larunba-
tean, 11:00etatik 13:00ak artio 
herri inguruan dauden belagi 
eta parajeetan barna itzulixka 
eginen dute, eta bidenabar 
belagi eta tokien izenak para-
tuko dituzte dagokion lekuan. 
Izan ere adin batetik beheiti-
ko haur eta gaztetxoek parajeen 
izenak zeinek diren ez baita-
kite. Itzuliskan Anizko adine-
ko jendea ere egonen da, ize-
naren berri emateaz gain, 
azalpen gehixeago ere ema-
teko. Hazitik Hozie elkarteak 
eta aniztarrek elkarlanean 
antolatu dute ateraldia.

Bazkalondoan, 15:00etan 
haurrendako ginkana eta jo-
koak izanen dituzte. Jokoen 
oinarrian Anizko ohiturak, 
etxe izenak, jendea... egonen 
dira. Jostetan aritu ondotik 
txokolatada izanen da elkar-
tean. Txokolatea jan bidenabar  
bideo emanaldia izanen da 
elkartean. Eguna ongi akitze-
ko, bertso afaria antolatu dute 

Anizko herriak eta Mendiarte 
kultur elkarteak, Aitor Sarrie-
gi eta Oihana Iguaran bertso-
lariekin. Afariko txartelak 
egunotan edozein aniztarri 
eskatuta erosten ahalko dira 
30 eurotan.

Argazkiak, taloak eta 
gaztainak iganderako
Biharamunean, igandean, 
11:30ean argazki emanaldia 
eta 12:00etan talo ikastaroa 
izanen dituzte. Taloak egiten 
ikasi ondotik, horixe bera baz-
kalduko dute aniztarrek. Pos-
trerako, Anizko haurrek Aste-
buru Kulturalerako espreski 
bildu dituzten gaztainak janen 
dituzte. Asteburua akitzeko 
modu ezin hobea.

Asteburu Kulturala 
izanen dute Anizen 
abenduaren 8 eta 9an
Larunbatean herri inguruan ibiliko dira, leku-izenak ikasiz 
eta igandean argazki emanaldia eta talo ikastaroa dute

BAZTAN

Aniztarrak, kulturaldian.

agote izatearen harrotasuna aldarrikatuz

El orgullo de ser agote (Agote izatearen harrotasuna) liburua 
aurkeztu dute Xabier Santxotena eta Josu Legarretak 
azaroaren 14an Arizkungo Bozate auzoko Gorrienea 
museoan. Liburuak dokumentazio zehatza aurkezten du, 
ikuspegi akademikoa eta emozionala uztartuz.

utzitako argazkia
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BAZTAN

TTIPI-TTAPA
30 urtez beheitiko Baztango 
nekazari gazteei aitortza ins-
tituzionala egin zien Udalak 
azaroaren 21ean Balleko 
Etxean. Bertan aipatu zutenez, 
gaur egun hamabi nekazari 
gazte ditu Baztanek, baina bi 
gehiago izanen dira laster. 
Joseba Otondo alkatearen 
erranetan, «Nafarroako men-
dialdeko gainerako tokiekin 
konparatuz gero alimaleko 
zifra. Alta, Baztanek nekazari 
gehiago behar ditu». Sektorea 
gaztetzeko eta berritzeko beha-
rra azpimarratu nahi izan dute, 
«zeren Baztango nekazari 
profesionalak 233 baldin ba-
dira, %47ak 55 urte baino 

gehiago baititu». Horregatik, 
eskerrak eman dizkiete gazteei, 
«herritarrendako jatekoak 
egiteagatik, ingurua zaintzea-
gatik eta nekazal kultura man-

tentzeagatik. Nekazaririk gabe 
jatekorik ez dago, zaindutako 
ingururik ere ez.  Esker mila 
hartutako konpromisoaren-
gatik. Eutsi baserriari!».

30 urtez beheitiko nekazariak, udal ordezkriekin. Juan Mari ondikol

Nekazari gazteei aitortza 
instituzionala egin die udalak
Lanbide horretan ari diren baztandarren kasik erdia 55 urtetik goitikoa da

euskaraldiaren 
azken ekitaldiak 
eginen dituzte 
egunotan

TTIPI-TTAPA
Euskaraldiaren azken txanpa-
rako hainbat ekitaldi antolatu 
dituzte.

Azaroaren 30ean, Bertsola-
ritza puntuagarria. Nola epai-
tzen da bertsoa hitzaldi-taile-
rra eskainiko du Arkaitz Goi-
koetxeak Arizkunenean (20:00).

Abenduaren 2an, igandean 
19:00etan Arizkunenean, Mi-
kel Bermejoren Euskaldun 
light monologoa antolatu du 
Baztandarren Biltzarrak.

Abenduaren 3an, azkenik, 
Baztango Euskalgintzak an-
tolatuta, Euskararen Eguna 
ospatuko dute, astelehenean 
11:00etatik aitzinera Elizon-
doko plazan. Kalejira, dantzak, 
kantuak, bertsoak, zopak… 
izanen dituzte.
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BAZTAN

NATALIA ETA ANdREA ELIZOnDO LE (IIP)
Agronomia-ingeniari ikaske-
tak dituen Agoizko Montse 
Bueno, 47 urteko xaboi-egilea 
elkarrizketatu dugu.
Xaboiak egitea: afizioa edo ofi-
zioa?
Ofizio eta afizio asko ditut. Eta 
inportantena, egiten dudan 
guztiekin gozatzen dut. Batez 
ere, mometu honetan xaboi-
egile sentitzen naiz. Baita ne-
kazari ere, nire baratzea baitut. 
Nire paradisua da. Nire ba-
razkiak, fruituak, landare 
usaintsu eta sendagarriak  lan-
datzen ditut. Animaliak ere  
baditugu , etxerako elikagaiak 
izateaz gain, baratzea ekolo-
gikoan ongarritzea ere lortzen 
dugu. Asteburuetan, 112an 
lan egiten dut. 
Nola hasi zinen abentura honetan?
Orain dela bortz urte Landa-
re usaintsu eta sendagarrien 
ikastaro batean apuntatu nin-
tzen. Jardueretako bat xaboiak 
egitea izan zen. Izugarri gus-
tatu zitzaidan eta orduz ge-
roztik, nire bizitza erabat al-
datu zuen. 
Xaboiak egiten dituzunetik saltzen 
duzun artio, zenbat denbora pa-
satu behar da?

Egiten dudan xaboi bakoitza-
ren prozesuak denbora de-
xente behar du. Erabiltzen 
ditudan landare gehienak nik 
lantzen ditut. Biltzen dituda-
nean potoetan sartzen ditut 
olioarekin eta hilabete bat 
beratzen uzten ditut. Behin 
eginda xaboia gutxienez bes-
te hilabete batean itxaron behar 
da erabili ahal izateko.
Xaboia hotzean ala beroan egiten 
da. Zer prozesu erabiltzen duzu?  
Normalean hotzean egiten 
ditut. Egiten ditudan xaboiak 
solidoak direnez soda kausti-
koa erabiltzen dut.  Urarekin 
ia beti nahasten ditut, nahiz 
eta batzuetan infusioak era-
bili, bai landareenak baita 
zerealenak: oloa, esnea, gara-
garra… Ondoren, olioekin 
batera nahasten dut eta sapo-
nifikazioa gertatzen da, soli-
dotuz eta xaboia eratuz. Mi-
raria dirudi! Likidoak diren bi 
gauza elkartuz egiten da xaboi 
solidoa. 
Zure xaboiak guztiz naturalak 
dira. Nola erreakzionatzen du 
azalak xaboi natural batekin? 
Merkatuan saltzen dituzten 
xaboi aunitzi glizerina atera-
tzen diete, saponifikazioan 

eratzen den produktua da. 
Azala hidratatu eta babestu 
egiten du. Harekin kremak 
egiten dituzte gero. Horrega-
tik, saltzen dituzten hainbat 
xaboik normalean azala lehor-
tzeko eta babesgabe uzteko 
joera dute. Alderantziz, eskuz 
egindako xaboiek saponifika-
zioan ematen den glizerina 
guztia mantentzen dute eta 
zenbat eta gehiago erabili, 
gehiago  hidratatzen dute eta  
azalerako osasuntsuagoak dira. 
Gainera, landare usaintsu eta 
sendagarriak edukitzen dituz-
tenez,  gure azalerako opari 
bikaina dira. 

Xaboiaz gain, beste kosmetika-
produktu batzuk egiten duzu?
Krema bat egiten dut arazoak 
dituzten azalendako. Oso kre-
ma hidratatzailea da, azala 
berritu eta elikatzen du, osa-
suntsu eta babestuta manten-
duz. Arazorik ez duen jendeak 
ere asko ere erabiltzen du.
Hemen, Baztanen, non lortu ahal 
ditugu zure xaboiak?
Abenduaren 13an, Elizondo-
ko merkatuan egonen naiz 
Elizondo ikastetxeko Andrea 
eta Nataliarekin. Elkarrekin 
salduko dugu. Eskerrak eman 
nahi dizkiet aukera hau ema-
teagatik. Etortzera eta eroste-
ra animatzen zaituztegu. Inoiz 
ikusi duzuen posturik polite-
na izanen dugu eta produktua 
ezin hobea. Gabonak hor di-
tugu. Aukera polita opari bat  
egiteko. Ateratzen den dirua-
rekin ikas-bidaia bat egiteko 
asmoa dute. 

Montse Bueno, feria batean xaboia saltzen. utzitako argazkia

«Xaboi naturalak 
osasuntsuagoak 
dira azalerako»
MONTsE BUENO  AGOIZKO xABOI-EGILEA

ABENduAREN 
13AN ELIZONdON 
IZANEN dA: dIRuA 
IKAS-BIdAIARAKO

TTIPI-TTAPA IRURITA
Ados teatroa taldearen eskutik, 
Dublindarrak antzezlana ikus-
gai izanen dute abenduaren 
9an, igandean 19:00etan Iru-
ritako Damaso Zabalza Gizar-
te Bilgunean. Udalak antolatu 
du emanaldia, 2019ko Arte eta 
Kultura egitarauaren baitan 

eta sarrera doan izanen da, 
lekuak bete arte.

Dublindarrak  ('Dubliners'), 
James Joycen kontakizun sin-
ple baina sakona da, bizitzaren 
suntsikortasuna, gazte garai-
ko maitasun galduak eta oroi-
min eta iruzurrak zikindutako 
bizitza batzuen inguruan.

'dublindarrak' helduendako antzerkia 
abenduaren 9an izanen dute iruritan

Abenduaren 24an zozketatzen 
diren bi saskiak prest dituzte 
Arraiozen. Zenbakiak aben-
duaren 3tik aitzinera eskura-
gai izanen dira Zubiondo 
ostatuan. Haurrek ere zenba-
kiak izanen dituzte saltzeko. 
Zenbaki bakoitzak 0,50 euro 
balioko du. 

Eguberrietako 
saskiak prest 
dituzte Arraiozen

Bi saski prestatu dituzte Arraiozen.
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ZUGARRAMURDI

JOSEBIñE ETA KORO 
Azaroaren 3an Logroñon izan 
zen Sorgin Haizea taldea. Due-
la 408 urteko gertakariak an-
tzeztu zituzten eta biharamu-
nean epaitu zituzten lagunen 
aldeko omenaldi batean par-
te hartu zuten. 

logroñoarrekin adiskidetzea
Oroimen beltzeko hiria izan 
da zugarramurdiarrendako 
Logroño. Dena dela, 400. ur-
teurrena bete zenean bi herrien 
arteko adiskidetzea egin zen 
eta garai haietan hainbertze 

sufritu zuten herritarren ome-
nez hainbat ekitaldi antolatu 
ziren.

Bertzeak bertze, Logroñon 
Ebro ibaiaren bazterrean ha-
maika zumarrondo landatu 
zituzten erre zituzten hamai-
ka lagunen oroigarri bezala. 
Horri Oroimenaren oihana 
deitu zieten eta hamaika ize-
nekin erdian monolito bat 
paratu zuten. Toki horretan, 
hain zuzen, izan zen azaroaren 
4ko omenaldia; eta bertzeak 
bertze, 'Txoria txori' kanta 
kantatu zuten. 

Antzerkiko eszena bat. utzitako argazkia

Sorgin haizea 
taldeak Logroñon 
egin zuen emanaldia 
Duela 408 urteko gertakariak antzeztu zituzten eta 
biharamunean omenaldian parte hartu zuten

azketako aparkalekuan marrak margotuta
Aparkalekuan marrak margotu dituzte. Kotxeak aparkatzeko 
zentzua aldatu da. Hemendik aitzinera baterian aparkatuko 
da eta toki zabalagoak utziko da maniobrak errazago egiteko. 
Udaberrian egin ziren handitze lanekin autoendako 72 plaza, 
autobusendako bortz eta ezinduendako bi geldituko dira. 

utzitako argazkia

Azaroaren 23an, aitzineko 
ortziralean, Jon Zabaleta ma-
rrazkilari eta ilustratzailea eta 
Agurtzane Anduetza artista 
izan ziren Sorginen Museoko 
protagonistak. Anduetzaren 
Oro erakusketa –poesia eta 
arte erakusketa– ilargi beteko 
egun horretan zabaldu egin 
zen eta Zabaletak horrekin 
«jolasten, jolasten unibertso 
bat sortu zuen». Anduetzaren 
mundu ikuskera eta Zabale-
taren artea lagun, bertaratu 
ziren ikusleek arratsalde ede-
rraz gozatzeko aukera izan 
zuten. 

'Jolasten, jolasten, 
unibertso berri bat 
sortzen' emanaldia

Urte bukaera umorez buka-
tzeko, Pontx pailazoaren saioak 
girotuko du abenduko zubia 
Urdazubin. Mendian ikuski-
zuna eskainiko du, bertze urte 
batez, Kultur Etxean ariko da 
pailazo gaztea. 17:00etan dute 
hitzordua eta sartzea urririk 
izanen da. Herriko eta ingu-
ruko gaztetxoek arratsalde 
goxoa pasatzeko aukera ede-
rra izanen dute. Emanaldiaren 
nondik norakoak ezagutu nahi 
izatekotan, Pontx pailazoaren 
Facebook orrialdean labur-
pentxo bat ikusi ahal izanen 
da.  

Pontx pailazoa 
abenduaren 8an 
Urdazubin
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URDAZUBI

IñIGO ImAZ
Udal Gobernuak igorritako 
ohar baten arabera, H2Ogurea 
proiektuan aurreikusitako 
obren %76,74a gauzatu da 
dagoeneko, horretarako 2018ko 
aurrekontuetan onartutako 
epeak bete direlarik.

H2O Gurea proietuaren hel-
buru nagusia, muga arteko 
arro hidrografikoen ikuspegi 
orokorra lantzea da, hau da 
Gipuzkoa, Nafarroa eta La-

purdin kokaturiko Bidasoa, 
Urdazubi, Urumea, Leitzaran 
eta Araxes ibaiak biltzen dituen 
lurraldeetako erakundeekin 
elkarlanean, uraren kudeake-
tari buruzko zuzentarau edo 
direktiba europarretan jaso-
tako helburuak lortzeko neu-
rriak ezartzea.

Ekimen hori aldi berean fi-
nantzatu du Herrialde-Gara-
penerako Europar Fondoak, 
%65arekin; Programa Interreg 

V-A España-Francia-Andorra 
(POCTEFA 2014-2020) egitas-
moaren bitartez. Parte hartu 
duten erakundeak aunitz dira: 
Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Uraren Euskal Agentzia (URA), 
Txingudiko Zerbitzuak S.A., 
Gestión Ambiental de Navarra 
(GAN-NIK) S.A., Euskal Hiri-
gune Elkargoa eta Urdazubi-
ko Udala. Erakunde horiekin 
batera, elkarlanean ari dira 
Nafarroako Gobernua, Agen-
ce de l’Eau Adour Garonne eta 
Pirinio Atlantikoen Departa-
mentua ere.

Batzorde Teknikoaren azken 
bilkura irailaren 18an ospatu 
zen, bertan, Udalak berari 
zegokion proiketuaren zatia-
ri buruzko informazioa zabal-
du zuen, eta beste erakundeek 
gauza bera egin ondoren, 
2018ko urte amaiera bitarteko 
lanen programazioa zehaztu 
zen, baita 2019ko egutegia.

Udal agintarien oharrean 
emandako datuen arabera, 
eta Urdazubiri dagokionean, 
2018ko uztailaren 1ean egin-
dako gastuen aitorpenak lanen 
%76,74a gauzatu dela jasotzen 
du. Hortaz, aurreikusitako 
epeak eta norabideak erres-
petatuz gauzatzen ari dira 
lanok. Egutegian ezarritako 
epeak jarraitu dira, proiektuan 
adierazitako lanak betez. Fite 
akituko dira azken lanak, Ur-
dazubi eta Ainhoako edateko 
ur-horniketa sareen interko-
nexioari dagozkien obrak.

H2OGurea egitasmoko batzorde teknikoaren bilera, Kultur Etxean. iñigo iMaz

ur-hornidura sarea 
berritzeko lanak 
epean egiten ari dira
H2Ogurea proiektuan aurreikusitako obren %76,74a gauzatu 
da dagoeneko, Udalak jakitera eman duenez

sENPERE

Soliha batasunak 
adineko 
herritarrak bildu 
ditu Karrikarten

PIERRE BASTRES
Camille Bourlier Herriko lan-
gilea da, eta honek du Soliha 
batasunaren tailerra antolatu. 
Hain zuzen Karrikarte bizito-
kiaz arduratzen da, eta argi 
eta garbi utzi du «Karrikarte  
bizitokia ez da zahar etxe bat! 
Zerbitzu zonbait partekatuak 
izanagatik, egoiliar guziek be-
raien apartamendua dute. Oro 
har autonomian bizi dira. He-
men sartzeko 65urtez goiti 
izan behar da, eta gure 26  
egoiliaretarik zaharrenak 94 
urte bete ditu. Bertzalde gau-
za ainitz elgarrekin egitea 
proposatzen diegu: nahi du-
tenak eramaiten ditut ortzila-
re guziz erosketen egiterat, 
astelehen oro ibilaldirat ate-
ratzen gara etab...».

Senpere auzo herri batek 
Karrikarte bezalako zerbait 
sortu nahi zuelakoz, galdegin 
zioten Solihari egitasmoaz 
arduratzeko. Honenbertzez 
Senpererat joan ziren ikuste-
rat nola zen, eta hartu-eman 
arras onak zituzten Camile eta 
bizitzaileekin, eta adiskidetu 
ziren. Honbertzetaraino non 
Karrikartekoei proposatu zie-
ten lau mintzaldi-ikastaldi 
egitea. Camillek dioen bezala 
«Egoiliar zein kanpokoeri ide-
kia zaizkiote lau tailerrak. Egun 
12 partzuer izan ditugu, aski 
polita da: sei bertako eta sei 
kanpoko. Solihako pertsonek 
adierazi diote nola aldatu gau-
za arrunt batzuk hobeki mu-
gitzeko eta bizitzeko, arrisku 
guttiago hartuz. Hala nola, 
batek aldi bateko edo betiko  
nekezia badu bainuontzian 
sartzeko, ez du obra handirik 
egin behar : erraz emaiten eta 
kentzen ahal den urrats bat 
erosten ahal du, prezio xu-
mean. Holako jakin behar 
ainitz ikasi ditugu. Lan han-
diagorentzat, nola diruztatu 
ere ikasiko dugu».

IñIGO ImAZ
Nafarroako Bertsozale Elkar-
teak 2019ko Txapelketako fi-
nal-laurdenetako bat Urda-
zubin egitea proposatu dio 
Udalari. Azaroaren 19an ez 
ohiko bilkura egin zuen Uda-
lak eta, bertze gai batzuen 
artean Nafarroako Bertsolari 
Txapelketan parte hartzeko 
proposamena ontzat eman 
zen. Urdazubirako data zehatz 

bat adostu gabe oraindik era-
bakitzeke dagoelako. Otsaila-
ren 9,10,16 eta 17an izanen 
dira lau final-laurdenak, eta 
horietako egun bat hautatuko 
da (aretoaren erabilgarritasun 
eta gainerako herrien aukeren 
arabera) Urdazubiko saioa 
egiteko. Txapelketako saio hori 
antolatzeko Nafarroako Ber-
tsozale Elkarteak Udalari bi 
gauza eskatu dizkio: batetik, 

saioa egiteko aretoa uztea; 
bertzetik, saioa herrian egi-
teagatik 600 euroko diru-la-
guntza ematea (diru-laguntza 
izaten ahal da, saioaren kon-
tratazioa edo beste formularen 
bat). Gainerakoan, Txapelke-
taren antolaketa osoa Nafa-
rroako Bertsozale Elkarteak 
hartzen du bere gain. Saioak 
hartzen dituzten udalak la-
guntzaile izaten dira. Bertso-
laritzaren inguruko ekimen 
osagarriak ere antolatzen dira 
eta Udalak ekimen hauek in-
teresgarritzat jo ditu.

nafarroako bertsolari txapelketako 
final-laurdenetako bat, herrian izanen da
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TTIPI-TTAPA
Aurten ere ez du hutsik eginen 
abendu hastapeneko elkarta-
sun egunak. Abenduaren 8an 
AFM Telethon elkartearen 
aldeko eguna izanen da eta 
horren karietara, pastiza sal-
menta, Larunera trenez iga-
teko hitzordua eta krakada 
antolatu dituzte. 

10:30ean plazan pastizak 
saldu ondotik, 14:30ean San 
Inazioko lepoan biltzeko deia 
egin dute. Hamar euro ordain-
duta, Larunera trenez igateko 
aukera izanen da eta itzulera 
oinez egiten ahalko da. 

16:00etatik aitzinera, berriz, 
Pikassaria jatetxean krakada 
antolatua dute. Ekitaldietan 
bildutako diru guztia AFM 
Telethon elkartearentzat iza-
nen da. 

Telethonaren alde trenean. artxibokoa

AFm Telethon 
elkartearen aldeko 
hitzordua abenduan
Abenduaren 8ko elkartasun egunean bildutako dirua AFM 
Telethon elkartearentzat izanen da

Goitian bilkuran elkartutakoak eta beheitian finaletan aritu diren pilotariak. ganex

TTIPI-TTAPA
Ehun bat lagun bildu ziren 
hazilaren 9an Lur Berri gelan, 
Sarako Izarra pilota elkartearen 
biltzar nagusiaren karietarat. 
Guy Mounho lehendakariak 
hainbat azalpen eman zituen 
eta horren arabera, gaur egun, 
110 pilotarik dute lizentzia 
Izarrarekin. Aurten 24 final 
jokatu eta horietatik erdiak 
irabazi dituzte: Euskal Herriko 
txapelketan 11 partidetatik 
bortz, Union Basquen lautik 
bi eta Frantziako txapelketan 
bederatzitik bortz. Bertze datu 
bat ere eman zuten: 2018an 
464 partida jokatu dituzte.

Egoera ekonomiko onean
Bruno Martin diruzainak, bere 
aldetik, kontuak azaldu zituen 
eta positiboki finitu dute den-
boraldia. Hala, elkartetik es-
kerrak eman nahi izan dizkie-
te Herriko Etxeari, herriko 
langileei, burasoei eta diruz 
laguntzen dieten guztiei. «He-
rrian badira pilotariak, eta 
horiek ongi entrenatu eta se-
gitzeko laguntza behar da». 
Laguntzeko prest den guztia 
«ongietorria» izanen dela ere 
adierazi zuen lehendakariak. 
Bere irudiko, «balio du gazte 
horiek laguntzeak, herriaren 
geroa baitira».

Urteko balantze positiboa egin du 
Sarako izarra pilota elkarteak

TTIPI-TTAPA
Aurten bigarren aldiz, Sarako 
15 bat terapeuta eta sendagi-
le elkartuko dira abenduaren 
9an eginen den Ongi Izaite 
Egunean. Egun horretan, 
09:00etatik 19:00etara, tailerrak 
eta solasaldiak eskainiko di-
tuzte Lur Berri gelan, sartzea 

euro bat ordainduta. Hainbat 
alorretan ari diren adituak 
izanen dira: erlaxazio-masajea, 
masaje-energetikoa, Thai, oin-
erreflexologia, terapia emo-
zionala, auto-masajea, Chi-
Gong, kinesologia, sofrologia, 
shutaido, basa-medikuntza, 
Hatha Yoga... 

ongi izaite eguna antolatu dute 
abenduaren 9rako

ikastolako haur eta burasoen kantaldia
Oren bat eta erdiko kantaldi ederra eskaini zuten Olhain 
ikastolako haurrek eta burasoek joan den hazilaren 17an Lur 
Berri gelan. Neska-mutikoek bi kanta abestu zituzten eta 
ondotik, burasoek nahi adina kantatzeko aukera izan zuten. 
Jatekoa eta edatekoa ere bazen, eta giro polita sortu zen. 

Pantxika Paterne
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TTIPI-TTAPA BEInTZA-LABAIEn
Larrabetzun jokatu zen aza-
roaren 18an Euskal Herriko 
hirugarren mailako aizkora 
txapelketaren finala. Barakal-
doko Julen Larrea izan zen 
bizkorrena hiru kanaerdiko 
eta bi 60 ontzako enbor moz-
ten (13:29). Bigarren Arratiako 

Hodei Ezpeleta izan zen (13:55). 
Biak ariko dira bigarren mai-
lan datorren urtean. Hirugarren 
Goizeder Beltza izan zen 
(14:19), laugarren Jokin Alki-
zalete (14:53), bosgarren Bein-
tza-Labaiengo Jesus Etxeberria 
(16:29) eta seigarren Beñat 
Lekue (16:39).

euskadiko hirugarren mailako aizkora 
txapelketan bosgarren Jesus etxeberria

TTIPI-TTAPA ITUREn
Txaruta, Erreka eta Zugarral-
den aritu ondotik, azaroaren 
3an Garferekin debutatu zuen 
Ugaitz Eizaldek. «Ilusioz» har-
tu du deia eta patidetan «one-
na» ematen ahaleginduko da 
iturendar gaztea. 
Noiz hasi zinen pilotan? 
Etxekoei aunitz gustatzen zaien 
kirola da eta familian afizio 
haundia dago. Entrenamen-
duetan sei urte inguru nitue-
la hasi nintzen, Donezteben; 
baina lehendik herriko plazan 
eta Aurtizko frontoian ere ari-
tzen nintzen.
Erreka elkartean eman zenituen 
lehenbiziko urratsak... 
Lehenbizi Txarutan jokatu 
nuen. Orduan Erreka eta Txa-
ruta bat ziren. Banandu eta 
denboraren buruan Errekara 
joan nintzen. Joan den urtean 
Zugarraldetik estatuko txapel-
keta jokatzeko abisatu zida-
tenean beraiekin hasi nintzen; 
hor nabil. Orain entrenamen-
duak serioagoak direla erranen 
nuke.
lehenbiziko txapela noiz jantzi 
zenuen? 
Ez naiz oroitzen noiz izan zen. 
Guztira 27 inguru lortu ditut.  

Horien artean bereziena Zu-
marragako lau eta erdiko Goñi 
Memoriala txapelketakoa izan 
zen. Ordezko sartu nintzen 
eta inork ez zuen espero nik 
irabaztea. 
Beti oroituko duzun partida bat? 
Mikel Goñiren aurka jokatu 
nuen lehenbiziko hura erranen 
nuke, Irujorekin batera nire 
idoloa da.
Garferekin debutatu berri duzu...
Ez nuen firmatzeko erranen 
zidatenik espero, poz haundia 
hartu nuen. Debuta Arnedon 
jokatu nuen, Urmeneta Sain-
zen aurka. 22-19 galdu arren, 
egin nuen partidarekin kontent 
gelditu nintzen.
Xala, Titin III.a, Merino... izen eta 
izan handia duten pilotariekin...
Hasieran errespetua ematen 
badute ere, arront atseginak 
dira eta bertze edozein bezain 
arruntak. 
Zenbatetan entrenatzen duzu?
Frontoian egun bat edo bi 
egiten ditut astero; eta bertze 
bi egunez fisikoa egiten dut, 
baina guztia asteburuan di-
tudan partiden arabera anto-
latzen dut. 
lana eta entrenamenduak... nola 
uztartzen dituzu?

Egia erran suerte haundia dut. 
Beti goizez aritzen naizenez, 
arratsaldetan entrenatzeko 
nahikoa denbora izaten dut. 
Abenduan Merinorekin jokatuko 
duzu...
Bai, Prado eta Zabalaren aur-
ka. Arront partida gogorra 
izanen da, eta irabazteko lan 
handia egin beharko dugu. 
Baina egia erran ilusio handia 
dut, eta ea partida guztietan 
edo gehienetan nire onena 
emateko gai naizen. 

Baduzu zehaztutako bertze par-
tidarik?
Bai abenduaren 3an Lerinen 
Titin eta Merino II.aren aurka 
ariko naiz, Beroizekin bikote 
eginda eta hilaren 6an Brio-
nesesen jokatuko dut. 
Zein da zure indargunea?
Nire ustez bolearekin egiten 
dut min handiena eta partiden 
erritmoa bizitzen saiatzen 
naiz. Halere, badut zertan 
hobetu. Batzuetan gehiegi 
berotzen naiz eta horregatik 
aunitzetan partidak eskueta-
tik joaten zaizkit. 
Zein dira denboraldi honetarako 
erronkak?
Izen handia duten pilotariekin 
ahalik eta partida gehien jo-
katzea eta bertako herritarrei 
ahalik eta gehien gustatzea.

Ugaitz Elizalde, pilota astintzeko prest. utzitako argazkia

«Partiden erritmoa 
bizitzen dut baina 
beti ez da onerako»
UGAITZ ElIZAlDE  ITUREnGO PILOTARIA

ABENduAREN 3AN 
BEROIZEKIN TITIN 
ETA mERINOREN 
KONTRA ARIKO dA

Frantziako eskubaloi liga na-
gusian, Chambery taldean ari 
da Niko Mindegia jokalari 
doneztebarra. Ederki ari ere. 
Horren erakusgarri, ligako 
urriko jokalari onena izenda-
tu zuten eta azaroaren 7an 
jaso zuen saria, egindako lan 
bikainaren adierazle.

Niko Mindegia 
urriko jokalari 
onena Frantzian

Niko Mindegia saria jasotzen.
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beti Gazte txapeldun euskadiko 4x4koan

Beti Gazteko laukoak (Aitziber Goienetxe, Udane Loidi 
oiartzuarra, Joxe Angel Mitxelena eta Gerardo Telletxea) 
Euskadiko txapelketa mistoa irabazi zuen azaroaren 18an 
Artziniegan (Araba), 280 kiloko kategorian. Berriozar izan zen 
bigarren eta Gaztedi hirugarren.

utzitako argazkia

TTIPI-TTAPA DOnEZTEBE
Doneztebeko ferietako ohiko 
herri-kirol saioan, Nafarroako 
aizkora txapelketa nagusia eta 
Nafarroako arpana txapelke-
ta mistoa erabaki ziren aza-
roaren 16an. Iker Vicente 
laugarrenez txapeldun suer-

tatu zen aizkoran, eta arpanan, 
berriz ere Aresoko Itxaso On-
salo eta Beuntzako Mikel Eugi 
izan ziren txapeldun.

Espero bezala, Otsagiko Iker 
Vicente jaun eta jabe izan zen. 
Hasieratik aldea egin zuen, 
eta alde horri arazorik gabe 

eutsi zion, eroso. Azkenean 
32 minutu eta 35 segundo behar 
izan zituen, lau kanaerdiko, 
lau 60 ontzako eta bi oinbikoak 
mozteko eta Nafarroako bere 
laugarren txapela segidan 
janzteko. Jon Rekondo leitza-
rra bigarren izan zen, ia 3 mi-
nutu eta erdira (35:58) eta 
Zigako Joxean Etxeberriak 
osatu zuen podiuma (38:18). 
Azken postua saihesteko bo-
rroka izan zen finaleko lehia-
tuena, hamar segundoko aldea 
bertzerik ez baitzen izan lau-
garren gelditu zen Arostegiko 
Oier Kañamares (39:43) eta 
bosgarren izan zen Ruben 
Saralegi leitzarraren artean 
(39:53).

Arpana mistoa
Arpana txapelketa mistoan, 
berriz ere bikote sendoa osa-
tzen dutela erakutsi zuten 
Aresoko Itxaso Onsalok eta 
Beuntzako Mikel Eugik. 45 
ontzako enborrari hamar epai 
emateko eta txapela janzteko 
5 minutu baino guttiago behar 
izan zuten (4:58). Bigarren 
izan ziren Iraizotzko Josetxo 
Barberena eta Eltsoko Ainhoa 
Iraizoz (5:29), hirugarren Sun-
billako Unai Bertiz eta Iruñe-
ko Esti Gastearena (6:44), 
laugarren Antsoaingo Endika 
Garai eta Irune Biurrun (7:04) 
eta Antsoaingo bosgarren Ta-
sio Ugarte eta Alba Cobo 
(11:11).

Rekondo, Vicente eta Etxeberria aizkorako podiumean eta Onsalo eta Eugi arpanako txapeldunak Donezteben. ibon errazu

Iker Vicentek 
laugarren txapela 
lortu du donezteben
nafarroako arpana txapelketa mistoan Aresoko Itxaso Onsalo 
eta Beuntzako Mikel Eugi nagusitu dira aurtengoan ere

nAFARROAKO TxAPEL.
Lehen MaiLaKo aiZKora

gizonezkoak

1. iker vicente  32:35
2. Jon rekondo 35:58
3. Joxean etxeberria 38:18
4. oier kañaMares 39:43
5. ruben saralegi 39:53

arpana tXapeLKeta

Mistoa

1. i. onsalo-M. eugi 04:58
2. a. iraizoz-J. barberena 05:29
3. e. gastearena-u. bertiz 06:44
4. i. biurrun-e. garai 07:04
5. a.cobo-t.ugarte 11.11

beola nagusi Malerrekako rallysprintean

Bigarren urtez Malerrekako Rallysprinta egin dute. Guztira 36 
bikotek hartu zuten parte eta bizkorrenak Joseba Beola eta 
Jose Luis Iratzoki (37:54) izan ziren. Aitor Aristregi eta Mikel 
Izko izan ziren bigarrenak (39:17) eta Iker Seinek eta Miren 
Maiak (39:51) lortu zuten podiumeko hirugarren koxka.

utzitako argazkia
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hitZaLdiaK

ELIZONDO 
Kafe-tertulia 
nazioarteko boluntariotza 
egunaren harira.
Arizkunenean, abenduaren 
10ean, 17:30ean.

iKaStaroaK

EZKURRA 
Lehen sorospenak
Azaroaren 29an, jubilotekan.

LEITZA 
haur-eramaile tailerra
Udaletxeko ludoteka gelan, 
azaroaren 29an, 17:30ean.

ELIZONDO
'Bertsolaritza puntuagarria'
Arizkunenean, azaroaren 30ean,  
20:00etan.

Sormen taierrak
Arizkunenean, urtarrilaren 3an 
eta 4an. Izen-ematea: azaroaren 
29a bitarte (10 euro). 

DONEZTEBE 
Indarkeria sexistari aurre 
egiteko tailerra
Mankomunitatean, azaroaren 
30ean.

ARANTZA 
'Begirada morea sortzeko 
espazioa'
gizarte zerbitzuen eskutik.
Baskulan, azaroaren 30ean, 
18:00etan.

Antzerki topaketak 
prestatzeko tailerra
Abenduaren 14an.

BERA 
Olentzero ea mari domingi 
entseguak
Abenduaren 12an, musika 
eskolan, 18:00etan.

KontZertUaK

EZKURRA 
Euskaraldia Kantuz
Abenduaren 1ean, 12:00etan, 
plazatik abiatuta.

ELIZONDO
Recreo musika banda
Arizkunenean, abenduaren 3an, 
13:00etan.

BERA
Nafarroaren Eguneko saioa
Elizan, abenduaren 3an, 
13:00etan.

Biolin entzunaldia
Musika eskolan, abenduaren 
11n, 18:00etan.

Trikitilari eta akordeoilariak
Musika eskolan, abenduaren 
14an, 18:00etan.

ZIGA
Eguberrietako kontzertua
Elizan, abenduaren 15ean, 
17:30ean.

SUNBILLA
mendi abesbatza
Elizan, abenduaren 3an, 13:00etan.

oSpaKiZUnaK

ZUBIETA
Talo jatea
Estalpean, azaroaren 30ean.

NARBARTE
Sanandresak
Azaroaren 30ean eta 
abenduaren 1ean.

DONEZTEBE
Euskaraldiaren bukaera
Abenduaren 3an, 17:30ean.

mendiaren Eguna
Abenduaren 15ean.

LESAKA
San Nikolas eguna
Abenduaren 6an.

ANIZ
Asteburu kulturala
Abenduaren 8an eta 9an. 

BERA
Josu Goiari omenaldia
Kultur Etxean, abenduaren 16an.

SARA
Ongi Izaite Eguna
Lur Berri gelan, abenduaren 9an.

AFm Telethon elkartearen 
aldeko hitzordua
Abenduaren 8an.

BERA
mintzodromoa
Rikardo Barojan, abenduaren 3an.

ETxALAR
Larraburua Eguna
Abenduaren 3an.

IGANTZI
Kultur Egunak
Abenduaren 5etik 9ra.

SUNBILLA
Kanpineko denboraldi bukaera
Abenduaren 15ean.

aZoKaK

ELIZONDO
Baztango artisauak
Plazan, abenduaren 8an, 
10:00etatik 14:00etara.

BERA
Bertako ekoizleen merkatua
Rikardo Barojan, abenduaren 
15ean, 10:00etan.

irteeraK

ELIZONDO
durangora
solaslaguna egitasmoak 
antolatua. geldialdia eginen dute 
beran. 
Abenduaren 8an.

mendi-irteera Alkurruntzera
Plazatik abiatuta, abenduaren 
2an, 07:30ean.

ARTxIBOKO ARGAZKIA

SARA Ongi Izaite Eguna
automasaje tailerra, gorputza indartzea, hezkuntzari buruzko hitzaldia... 
Abenduaren 9an, Lur Berri Gelan, 09:00etatik 19:00etara. 

AGENDA

azaroak 29 - aBENDUak 14
INFORmAZIOA BIdALTZEKO: Tel. 948 63 54 58 edo info@ttipi.eus
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«Neska alaia, abenturazalea eta animalien maitalea» da 
Ainara Esandia. Burlatan sortu zen eta bertan bizi da 
astegunez. «Asteburuetan, Eguberrietan, udan... eta oro 
har, oporrak dituenean», berriz, Beintza-Labaienen 
pasatzen ditu egunak. «Ttikitatik» hasi zen joan-etorriak 
egiten: «atautxi-amatxiak hor bizi dira eta bisitatzera 
joaten ginen, asteburu pasa». Dena dela, lotura «11 

urte» zituela errotu 
zitzaion: «atautxik 
Luna izeneko behor 
bat oparitu zidan». 
Une hartantxe 
«ametsa egia» egin 
zitzaion. Hortaz, 
«gehiagotan eta 
gusturago» joaten 
hasi zen. Zaldi 
gainean lehenengo 
aldiz «sei urterekin» 
jarri bazen ere, 
«hamar urte inguru» 
zituela hasi zen 
ikasten: «Uharteko 
zalditegian hasi 
nintzen, bi urte eman 
nituen hor. Orain, 

berriz, Añezkarreko zalditegian nabil, laugarren urtea 
da». Zalditegian ikasitakoa ibilian-ibilian sendotu du: 
«zalditegiko zaldietatik etxekora eta pista laukizuzenetik 
mendira asko aldatzen da eta beharrak erakusten du». 
Gaur egun, lehiaketetan ere ibiltzen da: «irakasleak 
bultzatuta hasi nintzen eta emaitzak onak izan zirenez 
jarraitzea erabaki nuen». Azken lehiaketa Ultzaman, 
Zenotzen, egin zuen eta hurrengoa Zolinan izanen du. 
Datorren denboraldian zortzi lehiaketetan parte hartuko 
du: «Zenotzen, Zolinan, Zizurren, Falcesen, Labianon, 
Tafallan, Zildotzen eta Añezkarren». Asteburu ederrenak 
«behor gainean bueltatxo bat emanez» hasten direnak 
dira beretako: «Bonozorrotzko kaxkoan barrena ibili eta 
lagunekin afaritxo bat egitea ederra da». Afalondoa 
luzatzen zaie maiz. Abendua ate joka ari denez, hasiak 
dira egun horiei begira: «egun politena 24a izaten da, 
herritarrak baserritarrez jantzi eta Olentzerori ongietorria 
egiten diogu. Gauean Doneztebera joaten gara». Lagun 
artean «tragoxka batzuk eginez eta tertulian» ederki 
pasatzen dute. Areago, hori da zoriontasunaren iturria 
labaiendar gaztearentzat: «maite dudan jendeaz 
inguraturik egotea eta haien ondoan momentu 
zoriontsuak partekatzea».

«Beintzan lasaitasuna 
eta giro ona da nagusi 
zer hoberik hori baino?»
AINARA ESANDIA ALDAyA BURLATAn BIZI DEn LABAIEnDARRA

nire aukera

San Antonera
Plazatik, abenduaren 9an, 
07:00etan.

Iparlara
Plazatik, abenduaren 16an, 
07:30ean.

eraKUSKetaK

ELIZONDO
margo erakusketa
esther fernandezen eskutik.
Arizkunenean, abenduaren 1etik 
15era, astelehenetik 
larunbatera.

iKUSKiZUnaK

DONEZTEBE
'Volar'
Zineman, azaroaren 30ean, 
19:00etan.

BERA
'Gudua' antzerkia
Errekalde ostatuan, azaroaren 
30ean, 22:30ean. 

'Zubilanak eginez' ikuskizuna
Areto Nagusian, abenduaren 
7an, 15:00etan (15:30ean 
ibilaldi-erakusketa).

GOIZUETA
'Gurean' dokumentala
Ganbaran, azaroaren 30ean, 
18:30ean.

LESAKA
'mendebalde' antzerkia
Harriondoan, abenduaren 1ean, 
19:30ean. 

'Zazpi senideko' antzerkia
Harriondoan, abenduaren 1ean, 
20:00etan. 

URDAZUBI 
'mendian' haurrendako 
ikuskizuna
Pontx pailazoaren eskutik.
Kultur Etxean, abenduaren 8an, 
17:00etan.

IRURITA 
dublindarrak antzerkia
Gizarte Bilgunean, abenduaren 
9an, 19:00etan.

ARTxIBOKO ARGAZKIA

ANIZ Asteburu kulturala
Mendi itzulia, haur jokoak, txokolate jatea, solasaldia, bertso afaria... 
Abenduaren 8an eta 9an. 
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ETXEBIZITZAK
salgai
BERA. 80 m2ko pisua salgai. lehe-
nengo solairuan, erdigunean koka-
tua, alzate karrikatik hurbil. guztiz 
berritua dago, sukaldea estreinatu 
gabe. berogailua eta isolamendu ona 
ditu. komunitateko gastu gutti ditu, 
atezainarekin. ☎ 608 77 79 26.

LESAKA. etxe dotorea salgai (hobe-
kuntza aunitz ditu). salmenta pre-
sazkoa da. eskaintzak onartuko dira. 
☎ 609 47 72 77. 
GOIZuETA. Pisua salgai, 3. solairuan. 
3 logela, egongela, sukaldea eta 
bainugela. balkoi ederra du, traste-
leku ttiki bat ere badu eta garaje 
ttiki bat. ☎ 948 51 03 69.

errentan eMateko

ALmuñECAR. granadako kosta 
tropikalean, partikular batek lagun 
bat edo birentzako aparthotela erren-
tan emateko du, neguan. lehen 
lerroan, bista zoragarriak dituen 
terrazarekin, aire girotuarekin eta 
hagitz ongi hornitua. abenduaren 
15etik martxoaren 31ra errentan 
emateko. ☎ 658 94 37 02.
BERA. itzea karrikan apartamentua 
errentan emateko. ☎ 609 97 33 06.

konPartitzeko
BERA. Pisua konpartitzeko jende 
bila. ☎ 602 82 23 74.

GARAJEAK/lOKAlAK
errentan eMateko
BERA. Jubilazioagatik janari-denda 
bat traspasatzen da. ☎ 948 63 04 
52 (deitu 18:00etatik 20:00etara). 
LESAKA. Jubilazioagatik garbi-le-
ku  garbitegia edo labanderia erren-
tan emateko. ☎ 948 63 74 38 / 600 
65 70 20. 

lANA
eskaintzak
dANTXARINEA. Maspormenos-en 
lan egiteko jendea behar dute. kirol 
artikulu eta arropa teknikoak saltzen 
dituzte: goi-mendikoak, lasterkete-
takoak, kanpoko jardueretarako... 
interesatuek bidali curriculuma: info@
maspormenos.net helbidera. 
LESAKA. atxaspi Hotelean, gosariak 
prestatu, garbiketa eta harrerarako 
langile bat behar dute. ☎ 673 33 99 
20.
BERA. Jatetxe batean zerbitzaria 
behar dute lanaldi osoan aritzeko. 
☎607 82 73 09.
LEITZALdEA. komertzialak behar 
dituzte. bidali curriculumak RRHH@
logikaline.comera edo deitu telefonoz.  
☎943 31 86 06.

eskariak
emakumea lan bila, adinkoak edota 
haurrak zaintzeko. interna moduan 
nahiago baina orduka lan egiteko  
prest. erabateko prestutasuna, ardu-
ratsua eta esperientzia zaintza lane-
tan. ☎ 644 82 99 46.
BAZTAN. Mutila lan bila. abeltzain-
tzan, pintura lanetan edota eraikun-
tzako peoi bezala lan bila. zerbitzu 
anitzetan esperientzia, baita saltzai-
le bezala ere. Pintura, pladur eta 
igeltserotza ikastaroekin. erabateko 
prestutasuna eta kotxearekin. ☎ 634 
29 47 41.
neska bat lan bila. adinekoak zaintzen 
esperientziaduna, garbiketa lanetan 
eta ostalaritzan interesatua. adine-
koak zaintzeko interna edota orduka 
lan egiteko prest. ☎ 644 93 62 74.
gizonezkoa lan bila. ostalaritza arloan 
esperientzia handia duena, koktelak 

egiten ezagutza handia, baita sukal-
de lanetan ere. adinekoak zaintzen 
ere ezagutza eta esperientzia. osta-
laritza eta adinekoak zaintzeko per-
tsona arduratsua behar izanez gero, 
deitu. ☎ 644 93 62 74.
gizonezkoa lanean aritzeko prest. 
Pertsona adinduak zaintzen, nekaza-
ritzan eta garbiketa lanetan interesa-
tua. ☎ 631 14 26 85.
BAZTAN. emakumea lan bila, egunez 
adinekoak zaintzeko baita garbiketa 
edota haurren zainketarako ere. es-
perientzia lan esparru horietan. ☎644 
77 82 12.
Mutila lan bila: garbiketan aritzeko, 
ostalaritzan zerbitzari edo sukaldari 
laguntzaile bezala aritzeko eta per-
tsona adinduak zaintzeko, interno 
moduan edo egunez. zerbitzari be-
zala urtebeteko esperientzia. Mutil 
arduratsua eta trebetasun sozialekin. 
☎ 631 72 01 08.
neska gaztea lan bila. Haurrak zain-
tzeko, mendekotasun haundirik ez 
duten adinekoak interna gisa edo 
egunez zaintzeko eta garbiketarako 
prest. etxeko animalien zaintzan es-
perientziaduna eta horretan lan egi-
teko ere interesatua. arduratsua, 
trebetasun sozialekin eta ikasteko 
prest. ☎ 644 85 81 34. 
BERA. emakume euskalduna lanean 
ariko litzateke: haurrak edo adineko 
jendea zaintzen, etxeak garbitzen... 
☎ 948 63 06 17 / 679 51 48 37.
ekuatoriar emakumea interna moduan 
adinekoak zaintzeko lan bila. espe-
rientziarekin adineko pertsonen zain-
tzan. ☎ 689 27 85 29.
Mutil gaztea eraikuntzan, abeltzain-
tzan edota adineko pertsonei konpai-
nia egiteko lan bila. esperientzia 
eraikuntzako laguntzaile bezala bai-
ta nekazaritzan ere. ☎ 684 07 44 73.
ELIZONdO. neska lan bila. adineko 
pertsonak edota haurrak zaintzeko 
edota ostalaritzan zerbitzari bezala 
aritzeko prest. adinekoen eta haurren 
zaintzan esperientziaduna, baita os-
talaritzan zerbitzari bezala ere. ardu-
ratsua eta erreferentziekin. ☎ 631 96 
33 75.

ZERBITZUAK
Psikoanalistak

iragarkia jartzeko:

sail honetan IRAGARKIA jartze ko 10 € ordaindu behar da
ARGAZKIAREKIN jarri nahi izanez gero 12 €

iragarki bakoitzeko GEHIENEZ 25 HITZ onartuko dira

ttiPi-ttaPa aldizkariaren 2 zenbakitan eta 
erran.eus webgunean hilabete batez agertuko da 

ordainketak rural kutxako Es86 3008 0080 5607 0330 4329 kontuan

ttipi-ttapak ez du bere gain hartuko argitaratu diren iragarkien ondorioz 
sortu ahal diren operazio bidegabeen erantzukizunik

948 63 54 58 www.erran.eus

744 48 43 61 info@ttipi.eus

BEHI-AZIENDAK
Aretze gizenak: 
Idixkoak: €/kg kanal
• Extra 4,29
• 1.koa 4,07
• 2.koa 3,93

Urruxak: €/kg kanal
• Extra 4,31
• 1.koa 4,17
• 2.koa 4,03
Oharra: prezioak 180-220 kg kana-
lean pisatzen duten aretzeenak dira

Aretze ttikiak
• (15 egun ingurukoak).
Aretze mestizoak
• Urruxak 168,00
• Idixkoak 240,00
Aretze nabarrak
• Urruxak: 150,00
• Idixkoak 170,00

ZALDI-AZIENDAK
Zaldikoak: €/kg
• Sortu berriak: 3,29/3,39
• Zaldi-behorrak 1,93/2,10

ARDI-AZIENDAK
Bildotsak
• 6-8 kilokoak: 7,70/8,20
• 8-10 kilokoak: 6,40/7,00

ZERRI-AZIENDAK
Zerrikumea (19 kilo): 37 €
Zerri gizena 1,041 €
Zerramak 0,460€ kg/bizirik

Datu iturria: Nafarroako Gobernua 
(azaroaren 9tik 16ra bitarteko 
prezioak)

BaSErria

ZERBITZUAK
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ANIMAlIAK
bertzelakoak

100 ardirendako ganbela bere atra-
paderarekin salgai, moduluka. tokiz 
aldatzeko erraza. berri-berria beza-
la. ☎ 948 58 10 39.

salgai
BERA. 6 ardi salgai, bildotsekin edo 
gabe aukeran. ☎ 948 63 04 19. 
SARA. 40 ardirentzat bazka salgai. 
☎ (00 33) 559 54 23 37 (deitu ilun-
tzetan).

DENETARIK
salerosketak
soro hesia edo dena delakoa sagar 
baxatiarekin egin nahi duenak badut 
planta gaztea ugari. ☎ 948 61 50 05.

Garraio zerbitzua egiteko norbait behar da

astelehenetan bortzirietatik leitzara joaten zara? garraio zerbitzua 
egiteko norbait behar da, gidatzeko baimena eta autoa duena. 

Deitu 948 63 54 58 telefonora.

KOnTATU KOnTUAK

Osasunako jokalariei harrera jendetsua Leitzan. Leitzako 
Udaletxeko areto nagusia txiki gelditu zen joan den azaroaren 
15ean, Osasuna Futbol Taldeko jokalarien bisitarekin. Unai Garcia 
eta Endika Irigoien jokalariak Leitzan izan ziren eta horiekin 
batera, kolore gorriak hartu zuen udaletxea. Gaztetxoek baloiak 
sinatzeko eta eskaintzak jasotzeko aprobetxatu zuten. Aurpegietan 
irribarreak izan ziren nagusi. Bertzalde, hainbat maiterial zozketatu 
zituzten bildutakoen artean, eta Fidel Medrano Osasunako 
ordezkariak esker ona adierazteko oroigarria eman zion Eneko 
Andueza udal ordezkariari. 

Kontatu, kontatu!
Baduzu ospakizun edo ateraldiren baten berririk eta argazkia erakutsi nahi 
zenuke? Zerbait ikusgarria aurkitu duzu eta horren berri ematea gustatuko 
litzaizuke? Edozein argazki erakutsi nahi duzula ere, kontaiguzu!

Posta elektronikoa edo Whatsapp 
Bidali mezua info@ttipi.eus helbidera edo whatsappez 744 484361 
zenbakira.

Ttipi-Ttaparen egoitzan
Etor zaitez ttipi-ttaparen bulegora: LESAKA, Koskontako bidea, 07-1. 

Fernando Otanori agur hunkigarria arantzan. Bertze behin, 
Txamukos mariatxi taldeak emanaldi ederra eskaini zuen azaroaren 
16an Arantzan. Fernando Otano taldeko kantariaren hondarreko 
saioa izan zen eta une hunkigarriak izan ziren. Herrian maitatua 
den seinale, aranztarrek hainbat opari eta oroigarri egin zizkioten 
Oibarko kantariari eta honek bihotzez eskertu zituen. Jendetza 
bildu zen Burlada jatetxean egindako ospakizunean eta aunitzentzat 
goizaldera arte luzatu zen besta. 

utzitako argazkia

Mikel larretxea
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• Justine Beobide, Sarakoa, urriaren 26an, 91 urte zituela.
• Anuntxi San Sebastian Telletxea, 

Berakoa, azaroaren 6an, 99 urte zituela.
• Juan Perurena Loiarte, 

Aranokoa, azaroaren 7an, 66 urte zituela.
• Damian Lopez Lorente, 

Elizondokoa, azaroaren 8an, 88 urte zituela.
• Juan Belaunzaran Arraiago, 

Aresokoa, azaroaren 9an, 71 urte zituela.
• Felisa Agara Maritorena, 

Lesakakoa, azaroaren 9an, 94 urte zituela.
• Juan Telletxea Elzaurdia, 

Berakoa, azaroaren 9an, 100 urte zituela. 
• Juana Alcasena Saharrea, 

Elizondokoa, azaroaren 15ean, 84 urte zituela.
• Ignacio Bikondoa Bikondoa, 

Iruritakoa, azaroaren 15ean, 81 urte zituela.
• Francisco Javier Txibite Pedrosa, 

Doneztebekoa, azaroaren 16an. 
• Lourdes Aleman Sarratea, 

Elizondokoa, azaroaren 17an, 50 urte zituela.
• Juliana Mutuberria Indakoetxea, 

Zubietakoa, azaroaren 19an, 87 urte zituela. 
• Manuel Etxebeste Legasa, 

Lesakakoa, azaroaren 19an, 90 urte zituela.
• Mª Mercedes Juanikotena Mortalena, 

Arraiozkoa, azaroaren 20an, 92 urte zituela.
• Clara Sanzberro Iparragirre, 

Etxalarkoa, azaroaren 20an, 76 urte zituela.

HERIOTZAK

• Mattin Ehret, Sarakoa, azaroaren 4an.
• Lea Goikoetxea Arrobarren, Lesakakoa, azaroaren 10ean. 
• Alicia Dacosta Dasilva, Lesakakoa, azaroaren 11n.
• Aimar Zubieta Gartzia, Berakoa, azaroaren 3an.

SORTZEAK
URTEURREnA

Iker, zure oroitzapena 
betirako gordeko dugu 

bihotzean.

aurtizko eta sunbillako faMilia

Sunbillan, 2017ko abenduaren 17an
I. urteurrena

Iker
ESPELOSIN GOIZUETA

• Tristan Sage Marianne Gueguen, Sarakoak, urriaren 27an 
Saran.

• Jose Ignacio Irigoien Reclusa eta Maria Gema Ubiria 
andueza, Lesakakoak, azaroaren 15ean Lesakan.

EZKOnTZAK

OROIGARRIA

Guztiok dugu samin handia
Juliana agurtzean

Eta gehiago ama, amatxi
Maitatua faltatzean

nahiz eta malkoak isuri orain
Gure artetik joatean

Irribar batez egonen gara
Denok zutaz oroitzean.

zure faMilia

Juliana
MUTUBERRIA INDAKOETXEA
Zubietan, 2018ko azaroaren 19an, 87 urte zituela
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URTEBETETZEAK

urdiainen bizi baina 
arraioztarra den Alaitz 
Olmedillo Mindegiak 
urte bat bete du  
azaroaren 15ean. 
aunitz urtez aitatxi- 
amatxi eta osaba-  
izebaren partetik! 

zorionak zure lehen urtebetetzean, Unax 
amatxo, atta eta bereziki Hegoi anaiaren 
partetik. Muxu handi asko etxeko 
pottokoarentzat. 

berako Nahia 
Endarak 9 urte 
beteko ditu 
azaroaren 28an. 
zorionak atta, ama, 
alain eta berako 
familia guztiaren 
partetik.

Aimar laspidea 
Mutuberriak 
azaroaren 22an urte 
bat bete du. zorio- 
nak eta muxu bat 
familia guziaren eta 
berexiki iker era 
anderren partetik.

Intza Iribarren Elizaldek azaroaren 28an  
4 urte beteko ditu. zorionak prexioxa eta 
muxu aunitz denon partetik.

aunitz urtez Intza! 
abenduaren 5ean  
6 urte beteko 
dituzulako, 6 muxu 
haundi zuretzat! 
zeinen ongi pasatu 
behar dugun zure 
eguna!

Margari Olaizola Caminok azaroaren 20an 
urteak bete ditu. aunitz urtez urdazubitik zure 
kusina Pablo olaizola eta bere familiaren 
partetik.

Oinatz sein 
Etxebestek 5 urte 
beteko ditu 
abenduaren 3an. 
zorionak familia 
guziaren partetik 
etxeko erregeari. 
zorionak txapeldun!!

zorionak Aimar! 
azaroaren 29an 18 
urte beteko dituen 
mutil katxarroa. 18 
muxu handi familia 
osoaren partetik. 
ongi ospatu eta 
hobeki gozatu!

Unax Zelaieta Urriza gure txekorrak 
azaroaren 6an urtea bete zuen! zorionak 
Hegoi, amona, attona, garaile eta laurendiren 
partetik. Muxutxo asko, unax!

igantziko Izaro Urtxegi Rodrigok 5 urte 
beteko ditu azaroaren 29an. zorionak eta 
muxu haundi bat familia guziaren partetik eta 
berexiki unax eta enara anaia eta ahizparen 
partetik!! 

Manzanoseko Nahia Martin Portuk 8 urte 
beteko ditu azaroaren 29an. zorionak eta 
aunitz urtez gure pataterari familia osoaren 
eta bereziki lesaka eta leitzako lehengusu 
eta lehengusinen partetik.
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PELLOZIRI

MARIPURTZIL

PUZZLEA Zeintzuk dira puzzlea osatzeko falta diren hiru piezak?

http://plazanbazan.eus/
interneten ere bai !

Kontsultatu soluzioak 
www.PlazanBazan.eus/kioskoa/soluzioak
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