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G. PIKABEA | BERA/ZUBIETA
Nola joan dira zazpi ur-
te eta erdi hauek?
O. GOÑI: Orain, gibele-
ra begiratzea errazagoa
da, baina niretzat zaile-
na beti ezjakintasunean
bizitzea izan da. Orain
badakigu zazpi urte eta
erdidirelabainabehinere
ez genekien noiz eta zer
izanen zen. Atxilotu gin-
tuzteneanezgenuenuler-
tzenzergatikegingintuz-
ten; inkomunikazioa
akaututa harrituta iraku-
rri genituen leporatzen
dizkigutenak.Espetxean
sartutakoanereezgene-
kien noiz arte egonen gi-
nen, eta atera ginenean,
baldintza nahiko gogo-
rrekin atera ginen. Beti
izan dugu itzal bat gibe-
lean, eta oraindik ez da
erabat baztertu, senten-
tziaren zain gaudelakoz.
Nola joan da epaiketa?
J.ASTIBIA: Luze. Gu
prestatuakjoangineneta
argi genuen zertan eta
zergatik ari ginen, baina
beraiek oso itxura eska-
sa eman dute. Izugarriz-
ko amorrua ematen du
bizitzan dituzun gauzak
harat joatekoutzietahan
desastre hori topatzeak:
testiguakezertazgogora-
tzen ez, Fiskalak apenas
egin du lanik...
O.G.: Lekukoen kasuan,
adibidez,80-100etikgu-
tti batzuk baino ez dizki-
gute onartu. Eta beraiek
nahi bertze aurkezteko
aukera izan dute, denak
poliziak. Guk bizitza ge-

nuen jokoan, eta eurek
ezetorritaereezzendeus
pasatzen:batoporretan,
bertzeajubilatuaedoeri...
Bertzegauzaaipagarriak
ere izan dira. Xabier Ale-
gria lankidearen tortura
testigantza hunkigarria,
adibidez.Edoazkenegu-
netan,guredefentsaon-
dorioetaraailegatuzene-
an,maisukierakutsizuen
gezurrezko gaztelu bat
egina zutela, eta gaztelu
horiosatzekozeudenha-
rriakbanakabotazituen.
J.A.: Ez zegoen Udalbil-
tzarenaurkakosumarioa
aurreikusia.Ehunkatele-
fonodeietagrabaziodau-
de eta batean ere ez ga-

ra ageri. Beste erakun-
deek Udalbiltzari buruz
baloratutakoak izan dira
froga gisa aurkeztutako-
ak. Momentu surrealis-
tak ere izan dira. Neska
bati 1978ko agiriekin ze-
rikusia izatea leporatzen
ziotenetaurtehartannes-
kak 3 urte zituen. Eta pe-
ritoekdokumentuakmo-
du objektiboan aztertu
behar badituzte ere, gu-
rekasuanerregistrotikha-
sita dena hiruzpalau po-
liziaren artean egin da.
Udalbiltza ETArekin lo-
tukolukeenfrogarikere
ez dute aurkeztu...
O.A.: Duela 15-25 urte-
ko ETAren asmoez hitz

egiten ziguten, eta gu
orainzazpiurtezertanari
ginen hitz egiten ari gi-
nen. Argi utzi dugu, gau-
za bat dela ETAren bar-
ne eztabaidatzen zena,
eta bertzea Udalbiltzak
egitenzuena.Bainaherri
plataformak sortu ziren
garai politikoan sortu gi-
nen, eta Euskal Herriko
sektorebatenpresentzia
hauteskundeetan egon
zedin eragozteko Udal-
biltza erabili zuten.
Zer espero duzue?
O.G.: Judizialki epaiketa
irabazi egin dugu, eta ez
dago gu zigortzeko arra-
zoirik, baina azken une-
angibeletikdagoenindar
politikoak erabakiko du
epaia batera edo bertze-
ra bideratu. Guztiontzat
zigorra ematea astakeria
litzateke, baina Udalbil-
tzaren atea ez dute ireki-
ta utzi nahi. Udal hautes-
kundeak heldu dira, alde
batetik elikatu nahian ari
direngarai itxaropentsua
hordago,abertzaleenel-
karlana...Sententziaera-
bat garbia emateak hau-
teskundeetan abertzale-
tasunari karta bat ema-
tea suposatuko luke.
J.A.: Epaiketan argi iku-
si da elkarlanean seku-
lako aurrerapausoak
ematenditugulaosome-
diogutxirekin, sekulako
herri atxikimendua lor-
tzenditugula.Horrekere
beldurra ematen die.

Elkarrizketa osorik:
www.ttipi.net-en.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA
Jasone Astibia eta Oskar Goñi, Udalbiltza auzian auzipetutako eskualdeko biak.

2003an abiatu zuten Udalbiltzaren aurkako
polizia operazioa, eta zazpi urte eta erdiren
buruan, uztailean hasi eta urriaren 26an
bukatu zen epaiketa. Auzipetuen artean

daude Jasone Astibia eta Oskar Goñi, Zubieta
eta Berako zinegotzi ohiak eta Udalbiltzako
Batzorde Eragileko kide izandakoak. Hamarna
urteko kartzela zigorra eskatzen du Fiskaltzak

bientzat, eta sententziaren esperoan dauden
honetan, epaiketaz eta espero dutenaz min-
tzatu da TTIPI-TTAPA eurekin. Bide batez,
emandako babesa eskertu nahi izan dute.

Oskar GOÑI eta JASONE ASTIBIA | Udalbiltzako auzipetuak

«Judizialki epaiketa irabazi dugu baina
indar politikoak erabakiko du epaia»

GEZURRA
«Gure defentsak
maisuki erakutsi zuen
gezurrezko gaztelu
bat egina zutela, eta
gaztelu hori osatzeko
zeuden harriak banan-
bana bota zituen».

HERRIGINTZA
«Argi ikusi da elkarla-
nean sekulako aurre-
rapausoak ematen
ditugula oso medio
gutxirekin, helburuak
eta sekulako herri
atxikimendua lortzen
ditugula. Horrek bel-
durra ematen die» .
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G. PIKABEA
Adinekoak,etorkinak,

ezindu psikiko eta fisi-
koak,Saharakohaurrak...
Bakoitzabereesparruan
dabil, baina guztien lana
daazpimarratzekoa.Izan
ere, edozeinek esfortzu-
rik gabe egindako gauza
ttiki hori, beharra duena-
rentzat haundia izan dai-
teke. Musutruk bolunta-
rio lana egiten duten 10
taldedaudeeskualdean.

ANFAS
Garapenean atzera-

pena duten edo jasate-
ko arriskua duten 6 urte
arteko haurrekin aritzen
dira Baztan-Bidasoan.

ASPACE
BerakoUxanezentro-

an ezinduak diren heldu
eta haurrekin psikomo-
triziateetabertzelakotai-
lerrak egiten dituzte.

DIZDIRA-ANASAPS
Arazopsikikoakdituz-

ten senitartekoekin egi-
tendutelanDizdira-Ana-
saps-en. Etxalarren du
egoitza elkarte honek.

BIDELAGUN
Bertzeak bertze, gai-

xo eta adinekoei lagun-
tza ematen diete, etxe
edo egoitzetan. Horrez
gain, ahalmen urritasu-

GIZARTEA ! BOLUNTARIO TALDEAK

Gizarte laguntza
eskaintzen duten taldeek
boluntarioak behar dituzte
Bertzearen larruan jartzeko eskatu dute

Hamar dira gure eskualdean gizar-
te-laguntza eskaintzen dute bolun-
tario taldeak. Boluntarioekin soilik
osatutako erakundeak dira batzuk,

eta boluntarioen laguntza ere
behar dutenak bertzeak. Bakoitza
bere eremuan baina guztietan
daude musutruk ari direnak.

nakdituztenpertsonekin
aritzendira,baita etorkin
eta talde minoritarioekin
ere. Aurten, gainera, 10
urtebetedituBaztan,Ber-
tizaranaetaMalerrekako
elkarte honek.

CARITAS
Pisu tutelatuetan bizi

direnedolaguntzabehar
duten bertze adinekoei
konpainia egiten diete
Donezteben.

ELKARRIZAN
Berako San Jose za-

har etxeko adinekoekin
irteerakegitendituzteEl-
karrizanen.

NAGUSILAN
Lesakakozaharetxe-

an eta etxeetan dauden
adinekoeikonpainiaegi-
ten diote talde honetan.

ElkarrizanetaNagu-
silanek Bortzirietako Gi-
zarteZerbitzuenManko-
munitatearekin elkarla-
nean proiektu berri bat
dute eskuartean: adine-
koeizaharetxeetaetxee-
tara bisitak egin, heldu-
enalfabetizazioa,baliabi-

deguttikohauretorkinen-
tzat eskola laguntza eta
garraioa bezalako zerbi-
tzuak zabaldu nahi dira.

SAHARAR H. A. E. T.
Saharar herriaren

egoeraz sentsibilizatze-
az gain, udan Saharako
gaztetxoak etxean har-
tzendituztenbitaldedau-
de gurean: Baztan, Bor-
tziriak,BaztanetaBertiza-
ranan bat –Saharaztan–
eta Leitzan, bertzea. Sa-
haraztanek, hain zuzen,
Sahararen aldeko Elkar-
tasun Eguna antolatu du
hilaren27anErratzun.Xe-
hetasunak 33. orrian.

XAULI
Ezinduekin aisialdira-

koekintzakegitendituzte
Baztanen larunbatetan.

Boluntarioekin baka-
rrik osatuak dira azken
zazpiak,etalangileezga-
in, boluntarioen beharra
erebadutenaklehenbizi-
ko hiruak.

MUNDU HOBEAREN BILA
Bertzelako mundua

posibledelasinistendue-

ARGAZKIA: MIKEL GEREKA
Urteak dira Saharako neska-

mutikoak gure artera etortzen
direla uda pasatzera.
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«Hemengo jendeak etor-
kinekiko distantzia man-
tentzen du, lana kentzera
etorri direla uste duelako»

«Atzerrian ibili naizenetan
oso ondo tratatua sentitu
izan naiz beti. Nik ere
gauza bera egin nahi dut»

«Zaharren irria ikusteak
bakarrik bete egiten zaitu.
Jendeari probatzeko
eskatuko nioke»

Duela 10 urte sortu zen Bidelagun el-
kartea, eta geroztik hortxe dabil Xari Lasa
elizondarra, ahizparekin batera. Hasiera
hartan, elkartearekin konpromisoa hartzea
«zaila» izanen zela pentsatu arren, «ez de-
lahorrela»erakutsidioteurteek.Nabarmen-
tzeko boluntario lana egiten du, eta gaine-
ra«arraskontent»dagoegitenduenarekin.
Aldebatetik,BidelagunekElizondon,utzita-
kobajerabatean,duen jantzi-dendanego-
ten da: «jendeak emandako arropa saltzen
dugu, euro bat eta bortz euroko prezio sin-
bolikoan». Astetartez ere, beharra baldin
badago, ireki egiten dute. Erosle gehienak
etorkinak direla aitortu arren, «baztanda-
rrak ere gero eta gehiago etortzen direla»
kontatudigu.Dendarenbidez, «hainbertze
kulturatako jendea lagun egin» omen du,
bainabere irudiko«hemengojendeaketor-
kinekiko distantzia mantentzen du, lana
kentzera etorri direla uste duelako». Hor-
tik aparte, zahar etxera ere joaten da kon-
paina egitera, eta «hori da gehien betetzen
nauena». Asteazkenero egiten du zahar-
etxean hitzordua: «joandakoan triste aur-
kitzen ditut, erdi lo, deus egin gabe, eta so-
lasa eman eta 10 minuturen buruan, kon-
tent jartzen dira», dio. Solasean, kartetan,
paseatzen,kantuan...Denetarikegitendu-
te, eta bai zaharrak eta bai Xari ere gustu-
ra: «pilak kargatuta ateratzen naiz». Izan
ere, bere hitzetan, «zaharrei entzun eta en-
tzun egin behar zaie; akaso beti gauza be-
ra errepikatuko dute, baina berdin dio». Bi-
de batez, «Bidelagunen gurdira igotzeko»
gonbitea ere luzatu du, «merezi duelako».

Saharaztan Baztan-Bidasoko Saharar
Herriaren Aldeko Elkartasun Taldeko kide
izateazgain,Bidelagunelkarteko lehenda-
kariaerebadaIturengoMikelGereka.Bada-
ki, beraz, zer den boluntario lana egitea.
2002anhasizen Bidelagunen, ikasketaba-
tzuk tarteko, praktikak Bidelagunen egitea
erabaki zuenean. Elkartearen barne, atze-
rritarren eremuan mugitu da batez ere,
«atzerritarren gaian, oraindik emateko eta
ikasteko asko dugulako». Eta bertzetik, sei
urtez Saharako haurrak ere hartu dituzte
etxean. Bertzearen larruan jartzeko gogo
horrek bultzatuta hasi zen boluntario lane-
an Gereka: «atzerrian ibili naizenetan, oso
ondo tratatua sentitu izan naiz beti, eta be-
netan eskertu izan dut bertzeek niregana-
ko izan duten hurbilpena eta ateak irekiak
izatea. Nik ere gauza bera egin nahi dut.
Ez dugu ahaztu behar euskaldunok mi-
gratzaileak izandakoak garela, eta oro har,
osoondohartuakizangarela.Orainharrera
gizartea izatea tokatzen zaigu». Gerekaren
hitzetan, «gizartea gero eta indibidualista-
goadaetahorrenaurkaeginnahidut».Lan
komunitarioan sinistu nahi duela ere aitor-
tu digu, eta bat bertzearen laguntzarekin,
gureinguruhurbilaaldadaitekeelakoanda-
go: «gure inguru hurbila aldatuta, egoera
ere nolabait alda daiteke», dio. Iturengoa-
rentzat «injustiziaren kontra gaudenontzat
boluntario lana ate bat da», eta horrekin
batera, bestearen larruan jartzeko saiake-
ra bat egiteko gonbitea ere luzatu dio jen-
deari. Izan ere, «edozeini gertatzen ahal
baitzaio, egoera okerragoan egotea».

! BOLUNTARIOEN TESTIGANTZAK

Xari LASA | Elizondo Mikel GEREKA | Ituren Alfonso OBESO | Lesaka

Alfonso Obeso izan zen Lesakako Na-
gusilan Adinekoen Elkartearen bultzatzai-
le nagusia. Urteetan han eta hemen infor-
mazioa jaso ondotik, 2009ko otsailean za-
balduzituenateakLesakakoNagusilanek.
Lehendik ere, zahar etxera bisita batzuk
egitenzituenObesok,bainagehiagozabal-
du nahian, egunkari batean Nagusilanen
sortzaileetako bati egindako elkarrizketa
batekarretapiztu,etaNagusilanenekitaldie-
tara joaten hasi zen. Nagusilan Nafarroan
sortu nahi ote zuen ere proposatu zioten,
baina lanean ari zela eta, ezezkoa erran zi-
en. «Jubilatutakoan, Nagusilanen Iruñeko
elkartera joaten hasi nintzen eta 2009an
Lesakananimatuginen».Kontatudigunez,
eta taldearen aurkezpenean ere halaxe
adierazi zuten, «lehen helburua Lesakako
beharrak betetzea da, baina Bortzirietara
zabaltzea ere gustatuko litzaiguke». Ho-
rretarako, ordea, taldeak gehiago indartu
beharko luke. Hiru lagun dira gaur egun
Lesakako Nagusilanen, «baina ilusioa ba-
dugu, eta behar ttiki batzuk guttienez be-
tetzen ditugu». Zahar etxera bisitak egite-
azgain,etxez-etxeere ibiltzendira.Bolun-
tario lana eginda, «satisfazio pertsonal
haundiarekin» gelditzen dela aitortu digu
Obesok: «zaharren irria ikusteak bakarrik
bete egiten zaitu». Eta bera nola sentitzen
den ikusita, jendeari «probatzeko eskatu-
ko nioke». Dena den, herritar arruntei ez
ezik, eskualdeko enpresei ere luzatu die
mezua:«denakpasatugaraingurukoenpre-
setatik, eta gizarte lanean inplikatzeko es-
katuko nieke».

lako, urteak daramatza boluntariotza lana-
ren alde egiten Isidro Herguedasek. Bidela-
gun elkarteko kidea da bera, baina bertze
elkarteei ere botatzen die eskua.

Bereirudiko,«eskualdekojendeakbertzea-
ri laguntzekogogoabadu,bainaaurreiritziek
gogo hori mugatu egiten dute». Jendeak

«konpromisoari beldurra» diolakoan dago,
baina ez omen da horrela: «askatasun osoa
dago». Bide batez, herritarrei begiak ireki-
tzeko ere eskatu die: «ongi irekitzen ditue-
nean hainbertze hutsune ikusiko ditu ingu-
ruan. Eta gauzak gisa batera egin beharko
liratekeelaerratenduteneiboluntariotaldee-

tara etortzeko erranen nieke. Salbatzailerik
ezdaetorriko,gugarasalbatzaileak.Etaho-
ri gure buruan sartu arte ez dugu deus ere
eginen.Posibledabertzemundubat,behei-
tikhasietaboterearenaurkajoanez.Bolunta-
riotza ez dago gobernuei mesede egiteko,
dauden hutsuneak aldarrikatzeko baizik».
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Bortziritarren %10a bildu zen urriaren 31n Be-
ran Euskara Mankomunitatearen logoa osa-
tzera. Horiek bakarrik ez, aunitz gehiago

gara, bai Bortzirietan, bai bertze eskualdetan gure
hizkuntza maite dugunak. Baina maite duguna
zaindu beharra daukagu. Dakigunok, maite dugu-
na nonahi eta noiznahi erabiliz. Ez dakitenek, ika-
siz. Maitatzeko, lehenik ezagutu egin behar baita.

Zaindu maite duzun hori

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira ! 1991.11.21 / TTIPI-TTAPA 74. zbk

Soldaduskaren aitzinean, gazteen bide ezberdinak TTIPI-TTAPAn
Nork erranen zigun duela 19 urte derrigorrezko soldaduska zer zen esplikatu
beharko genienik belaunaldi gazteenei? 1991n, «Soldaduskaren aitzinean, bi-
de ezberdinak aukeratzen dituzte gaur eguneko gazteek» titularpean errepor-
tajea osatu zuen TTIPI-TTAPAk. Hego Euskal Herrian gazteen %46ak eta Na-
farroan %35ak uko egiten zion orduan soldadu joateari. Intsumisioak eta ob-
jezioak ez zuen orduan halako indarrik gure eskualdean, baina bide horiek au-
keratutako hiru gaztek, Koldo Erkizia lesakarrak, Fernando Oiartzun leitzarrak
eta Patxi Petrirena sunbildarrak ere beraien esperientzien berri eman ziguten.

Zein goxo bizi naizen nire aferetaz bakarrik ar-
duratuz: etxeko kontuak, lana, familia, eta
kitto.Gainetakoak konplikazioak dira: Herri-

ko Elkartea, Musika Es-
kola, Kultur komisioa,
Guraso Elkartea, Herri-
ko bestak antolatzea,
dantza-futbol-pilotako
ardura... puf-puf… ho-
riekguztiakburuhauste-
ak baizik ez dira.
Gainera, nik ez dut horretarako balio, gainera ez
dut astirik, gainera badira ni baino hobeki eginen
duten bertze batzuk...
Aizu-aizu, baina, zer moduz biziko ginen herrieta-
ko elkarterik gabe?, Dantza-futbol-pilota talderik
gabe?, Guraso Elkarterik gabe?, herriko bestarik
gabe?...
Beharbada laister jakinen dugu, gero eta zailagoa
baita halako gauzetarako arduradunak aurkeztea.
Bah!, ni trankil nago. Nolazpaite konponduko di-
ra. Ni ederki aski bizi naiz nire gauzetan... gaine-
takoak norbaitek eginen ditu!

Zein goxo bizi naizen

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Zer moduz biziko
ginen elkarterik
gabe? Dantza-
pilota-futbol
talderik gabe?

Sonia LOPEZ
Elizondoko liburuzaina

Azaroaren 3an inaugu-
ratu zen ofizialki garai
bateko El izondoko
Abastos Plazan egin
den udal l iburutegi
berria.1.385bazkidedi-
tu eta kopurua handi-
tzea espero du Soniak.

Gustav HENNINGSEN
Zugarramurdin omendua

Herri tradizioak eta ba-
tezeresorgintzat joziren
pertsonen memoria
berreskuratuduurtetan
Danimarkako ikertzai-
leak. Azaroaren 6an
omenaldia jasozuenZu-
garramurdin.

Rakel RICO
Berako argazkilaria

EHNE sindikatuaren
enkarguz Emakume
baserritarren begirada
argazki erakusketa
prestatu du Berako
gazteak. Azaroaren
19tik 29ra Donezteben
ikusgai izanen da.
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Kolaborazioak

Kalabaza eder bat hustu, eta harekin buru ba-
ten iduria egin: bi zulo begitako, bertze bat
sudurrarentzat, eta ebaki luzeago bat ahoa-

ren formarekin, hortz xorrotxak eta guzi. Honda-
rreko, kandela biztu bat sartu haren barrenean, eta
iluntzean bide bazterrean utzi. Inor pasatzen ba-
zen ondotik, karriketan argirik ez zegoen garaian,
pentsatzen ahal duzue
zer ikareria hartuko zu-
en! Omiasaindu eguna-
ren bezperako arra-
tsean, noski! Badakizue
gau horretan hilen ari-
mak paseietan ibiltzen
direla!
Aspaldi egiten ziren ho-
rrelako kalaberak gure
bazter hauetan. Alkaia-
gan, behinik behin, ba-
serri baten parean iatsu
urteroparatzenzituzten.
Artistakzirenhalakogau-
zak egiten, eta broma-
zale samarrak ere bai.
Gerousadioagalduzen.
Eta orain berriz hasi
omen da fuerte, telebis-
tan amerikarrek egiten
dutela ikusita. Zerbait
modernoa bezala! Izo-
rra hadi, Piarres! Europako tradizio zaharra omen
da, Ameriketara joan ziren irlandarrek eraman zu-
tena.
Bertze ohitura bat, bederen, izaten zen azaroaren
lehenaren inguruan, Baztan-Bidasoalde honetan.
Santu guzien egunean, haurrek estanpa bat har-
tu eta Marautxe bat, marautxe bat erranez xoxa
eskatzen zioten jendeari. Gero, arimen alde erre-
zatzeko obligazioa zuten, baina parte horretaz
ahantzi egiten ziren gehienetan. Marautxe hori,
marabeditxo ote den diote batzuek, aspaldi desa-
gertu zen diru klase baten izena.
Gure sinesteen haziarekin, makina bat istorio ba-
da hilen eta arimen gainean. Kanposantuetan ger-
tatuakerebai.Harakokontrabandistaharena,kon-
parazio baterako. Azienda batzuekin Bidasoa gu-
rutzatu behar omen zuten gauaz Berako Ubela al-
de horretan. Mugan hogei bat buru hartu eta, pa-
salekura ailegatu zirelarik, hantxe izaki bi guardia
zibil, kanposantukoparetarenkontra, zigarroaerre-
tzen. Denbora pasa, eta ez mugitzen handik. Zer
egin? Orduan, norbaiti gogoratu zitzaion kanpo-
santura sartzea, eta, behin barrenean zela, haga
batekin eltzetzuetako bati zapel okerra kentzea
burutik! Haien lasterrak! Oraindik ez omen dira gel-
ditu!

Kalabazak bide bazterrean

«Gero usadioa
galdu zen. Eta orain
berriz hasi omen da
fuerte, telebistan
amerikarrek egiten
dutela ikusita.
Zerbait modernoa
bezala! Izorra hadi,
Piarres! Europako
tradizio zaharra
omen da,
Ameriketara joan
ziren irlandarrek
eraman zutena»

Mikel TABERNA

Hau da zoramena! Hemengo isiltasuna eta
bizimoduarenpatxada!Horrelakoakedoan-
tzekoak entzun ditugu, behin baino gehia-

gotan, hirietan bizi diren jendeak gure herrietan
agertzen direnean, aste buruetan edo besta arte-
ko zubi deitzen ditugunetan. Eta, egia erran, ez da
harritzekoa gisa horretakoak adieraztea hiritarrek.
Milakako jende multzoek osatutako hirietan zara-
ta eta presakako ibilera eguneroko ezaugarriak di-
ra, eta oinezko eta autoen arteko borroka, ea nork
lehenago gurutzatu karrika. Gure herrietan, berriz,
horietako deusik ez da.
Zarata eta presa osasu-
nerako kaltegarritzat jo-
tzen dira, estresa eta la-
rritasuna dakartelako,
eta horrek, erraterako,
buruan nahiz bihotzean
eragin ez onak dituela-
ko.Horrelakogirotik isil-
tasun eta patxadazkora
igarotzean lasaituegiten
gara,etaguregorputza-
ren ongizatea sumatu.
Hori izan daiteke, neurri
batean bederen, hirita-
rrenkanporaateratzeko
joera gero eta handia-
goa.
Dena den, ohiturak era-
matenduaunitzetangu-
rebizitzaaldebateraedo
bertzera, eta ibilera ho-
ri aski erraz bihurtzen
dugu ohitura; ez bada,
behinik behin, min eta
ezinegonezko egoera.
Zera, alegia, toki zara-
tatsuan bizitzera ohitu
egiten gara, isilean bi-
zitzera bezala; eta ber-
din presaz bizitzera ere.
Ezdugupentsatzenahal,
horregatik, hirietako bi-
zilagunekhiriahustueta
herrietara alde eginen dutenik, bakarren batzuk
ezik. Etxea, bai, egiten ahal dute herri ttikian, men-
di zoko batean, behar bada. Baina bertzea utzi ga-
be, soilik tarteka egun batzuk egoteko. Horretara-
ko lehen ez bezalako sos irabaziak ere badirela-
ko. Baina zarata, presa, larritasun, jende multzo
handiko egoerara ohituta dagoenak, gauza hori-
en beharra sentitzen du. Errotazaiak bezala, erro-
ta soinuarekin lo egitera ohitua, errota gelditu eta
isiltasuna egitean ernatzen da.

Herrietako isiltasuna

«Zarata eta presa
osasunerako
kaltegarritzat jotzen
dira, estresa eta
larritasuna
dakartelako eta
horrek, erraterako,
buruan nahiz
bihotzean eragin ez
onak dituelako»

«Baina zarata,
presa, larritasun,
jende multzo
handiko egoerara
ohituta dagoenak,
gauza horien
beharra sentitzen
du. Errotazaiak
bezala, errota
soinuarekin lo
egitera ohitua,
errota gelditu eta
isitasuna egitean
ernatzen da»

Pello APEZETXEA
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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 gu-
tuna laburtzeko. Gutunarekin batera bidali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, he-
rria eta harremanetarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net
e Posta: Anduetzeta, 12 31760 ETXALAR

d Tel.: 948 63 54 58 o Faxa: 948 63 54 57

Berako Udal
Planaren eremu
berde publikoak.
Zalainen
industriari
oparitan eman
den antzekoa,
Iturlandetan
erosi nahi
Joxejuan LANZ APEZTEGIA
JabierMari IRAZOKI AGESTA

Azkeneko TTIPI-
TTAPA aldizkarian, Be-
rako berrietan agertu
zen, Udalak «Bi familia-
koetxebizitzaeraikitze-
ko lur eremua salgai»
jarri duela. Urriaren 7an
www.ttipi.neten agertu
zen albiste bera, baina
datugehiagorekin,bes-
teren artean, enkante
publikoraateratzekoha-
sierakoprezioa206.000
eurokoa zela.

Albisteak jarraitzen
du erranez, enkantetik
ateratako diruarekin
«Udal Planean eremu
berde izendatua dago-
en» lurbaterosinahide-
la, eta eremu osoa ga-
ratu , Udal Planak agin-
tzen duen bezala.

Salerosketahonekin
ezgarasartuko,eztaere
proiektatzen denarekin
(«eremuberdezabalbat
egiteko aukera dago»),
nonbait Udal Planak
agintzenduenaerrespe-
tatu nahi da, eta berde-
gune publikoak aintzat
hartzen dira.

Zalainauzoan,ordea,
juxtu kontrako neurriak
hartzenaridaUdala,ga-
ratu gabe zegoen in-

dustrialdea urbanizatu
denean.

Erranendugu,behar
direnpausoakemanez,
Plan-barruko aldaketa
ttikiak egin daitezkee-
la. Bainan Zalainen ez
da horrela egin, gaine-
ra indarrean dagoen
Plana ez da errespeta-
tu eta ondorioz, beste-
ak beste, gutti gorabe-
ra,1.900 metro koadro-
ko berdegune publiko-
rako izendatua zegoen
lur zati bat suntsitu du-
te (tartean 100 urte bai-
no gehiago zituzten zu-
haitzak) eta azalera ho-
ri pribatizatu dute.

Internetbitartez,hau
denaplanotan ikusidai-
tezke siun.navarra.es
helbidean sartuz. Begi-
ratu Berako Udal Pla-
nari dagokion 002 pla-
noa eta ikusiko duzue
Zalaingo industriarako
markatzendueneremua
(bilatukokapenakatas-
troko datoen bitartez:
pol,3 : partzela 71 eta
ingurukoak). Begiratu
ere 005 planoa, lurzoru
publikoa eta pribatua
bereixten duena.

Industrigunea urba-
nizatu eta repartzelatu
egin delako aitzakiare-
kin, ikusiko duzue, ja-
begopribatuakberega-
natudituztela2.700me-
trokoadrokoazaleradu-
en lurzorupublikoa (ber-
degunea eta bidea).

Zalain auzoko bizi-
lagun batzuek baditu-
gubiurtearigarelaUdal
Planak agintzen duena
defendatzen,horretara-
ko Administrazioareki-
koAuzibide-Errekurtso-
ak jarriak ditugu, uste
dugulako Berako Uda-
laren jokaera larria de-
la.
Afera honetaz norbai-

tek gehiago jakin nahi
balu, jar dadila harre-
manetan idatzi hau si-
natzen dutenekin.

Zorionak eta
mila-mila esker
Arantza, Bera, Etxalar,
Igantzi eta Lesakako
Euskara Batzordeak

Urriaren 31n, Beran,
Mankomunitatearen
Eguna izan zen. Anto-
latzaileon aldetik erran
behar dugu aurreikus-
penguztiakgaindituge-
nituela.GoizeanMatza-
da futbol zelaian Man-
komunitatearen logoti-
poaosatzeko400 lagun
biltzeko deia egin ge-
nuen. Zenbaki hor i
erraz gainditu genuen:
750 lagunelkartuginen!
Altzaterainoko martxa
jendetsua bezain alaia

izan zen, eta, zer erra-
nik ez, Altzateko ekital-
dia, une hunkigarriak
emanzizkiguna.Bazka-
rikoaurreikuspenakere
erabatbeteziren: ia300
lagun elkartu ginen Al-
tzateko frontoian; arra-
tsaldekogiroberoaber-
matua zegoen.

Udaberri partean
erabaki genuen horre-
lako egun bat antola-
tzea. Geroztik, Bortzi-
rietakohainbat talde,el-
karte eta eragilerenga-
na joan gara, gure as-
moaren berri emateko.
Guztien aldetik harrera
ezin hobea izan dugu,
etahasieratikagertudi-
rapartehartzekoeta la-
guntzeko prest. Eske-
rrakemanbehardizkie-
gu denei, eta, bereziki,
egunhorretanpartehar-
tu eta lagundu diguten
guztiei.

Mankomunitatearen
Egunaz egiten dugun
balorazioa ezin hobea

da: Bortzirietan euska-
raren aldeko indar han-
dia dagoela ikusi dugu,
berriz ere.

Euskara batzordeek
egiten duten lana eza-
guna eta, gainera, ongi
baloratua dela ikusi du-
gu.

Herritarrek manko-
munitateababestendu-
tela ikusi dugu. 20. ur-
teurrenaospatzeazgai-
nera, etorkizunean ere
mankomunitatea eus-
kara normalizatzeko
tresna eraginkorra dela
aldarrikatu dute.

Luze joko luke balo-
razioguztiakaipatzeak.
Irudiak garrantzia han-
diaduengaraianbiziga-
renez, urriaren 31n Be-
ran ateratako argazkia-
rekin gelditzen gara.

Herritarren jarrera
agerian gelditu da. Es-
pero dugu udalek neu-
rri berean erantzutea.

Zaindu maite duzun
hori!

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Oier AMIANO (Baztango bertso eskola) • Doinua: Laurogeita hamar urte

Uda atzean utzita
udazkenera pasatu
baita paisaia guztia
goitik behera aldatu
soineko berdea kendu
eta marroia paratu
hego-haizean ufadak
ere ditugu sumatu (bis)
ehiza garaian gaudela
beharko dugu onartu
usoek gure zerua
pasan dute zeharkatu
ehiztariak garai hontan
zaizkigula aztoratu
ehizara ez joatea
beraientzat da pekatu (bis)

Denboraldia hastean
uso hiltzea da meta
hortarako egunero
usategitara buelta
postu barrenera sartu
ta han geldirik gordeta
zeru zabalai begira
zer suma eta zer gerta (bis)
beren eskuetan beti
kargaturik eskopeta
Semi-automatiko
Paralela Superpuesta
gero herrira jaitsita
histori ta kontaketa
ezertxo ez bota arren
ahoa lumez beteta (bis)

Ehiza garaia!
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Prentsatik bildutakoak 11 galdera labur

Xabier Legarretaren arreba ala
Aranoko Maitane: nola ezagut-
zen zaitu herritik kanpo jende-
ak?

Badaniberearrebabezalaezagu-
tzennauenik,baitaalderantzizere,
bainahaingaraanai-arrebakgus-
tatu egiten zaigula!

Aranoko beheko auzoa omen da
itsasoa ikus daitekeen Nafarro-
ako herri bakarra. Harro erraten
al duzue hori?

Zugarramurdiko kanpandorretik
ere ikusten dela diote, nik etxe-
ko terrazatik ikusten dut!

Zer du Aranok bertze herriek
ez dutena?

Karreteraren partez, gurdi
bide bat!

Aranoko txokorik ederre-
na?

Burningo txabola.
Beheradoabiztanleriahe-
rrian. Zer egin horri buelta
emateko?

Bertakoak bertan geldittu,
eta tamainan haunditu!

Nolakoak heldu dira
aurtengo San Mar-
tinak?

Talo, hiruginar,
txistor,gaztaeta
ilusioz betiak!

Besta egiteko toki bat?
Hernani askotan, baina Donezte-
beetaElizondoberexiakdiranire-
tzat.

Zein afizio dituzu?
Mendira joateaarruntgustokodut,
batez ere ontto garaian! Palaz jo-
katzea eta bertsoak ere bai!

Irakurri duzun azken liburua?
Kritika saria erabazi berri duen
Etxegoienen Autokarabana.

Eta politena?
Toti Martinez De

Lezearen La
Bretxa.
Amets
bat?
Nafarro-
an, eus-
kara da-
gokion
lekuan
egotea.

«Urtebetetan edo urte
eta erdian dolua zer-
txobait gailentzen da.
Epe horretan hobe-
kuntzarik ez dela egon
nabaritzen badugu,
dolu patologikoa duela
esaten dugu (...) Gure
gizartean heriotza tabu
bat da. Aldiz, heriotza
bizitzaren zati bat da.
Horrela bada, beste
gauza baten inguruan
bezala hitz egin behar
da. Naturaltasunez
ikusi behar dugu
heriotza».

Ainhoa ARBURUA
Senda Fundazioa –Etxalar–
BERRIA, 2010.10.31

«Zortearen dosia
behar da gauzak ongi
joan daitezen. Ia etsita
nengoenean, aukera
hau atera da. Roberto
Marronerekin (Flami-
nia) topo egin nuen
Eroica txirrindularien
martxa batean. Sola-
sean aritu ginen, baina
taldea itxia zuen.
Alemaniako Eurobike
azokan berriz egin
genuen topo, eta hasi
nahi nuen galdetu
zidan, orduan hasi zen
dena eta pozik nago».

Patxi VILA
Berako txirrindularia
GARA, 2010.10.25 ! Maitane LEGARRETA ! Aranoko gaztea



Doneztebeko feriak San-
martinak pasatu eta on-
doko asteko ortziralean
izaten dira urtero. Aurten
azaroaren 19an izanen da
egun ho r i . Go i z ean ,
Merkatuko Plaza inguru-
an aziendak ikusteko eta
beharbadaerostekoauke-
raere izanenda,urtezurte
hutsik egiten ez duten
tratante familien lanari esker. Egia da generalean lehen baino azienda buru guttiago
ikusten dela baina, nork daki, beharbada, pasa berri diren Elizondoko Ferietan beza-
la, Donezteben ere azienda buru eta jende ugari bilduko da. Dena den, egia da aurten
ElizondonahaleginbereziaeginzutelaBaztanetaBertizaranakobaserritarrakgonbidatuz
euren abelburuak feriara eramateko. Gainerakoan, aparkalekuan, nekazaritzako tres-
naberrienenerakusketa izanenda,markahandikosaltzaileeneskutik.EtaDoneztebeko
karriketan barneratuz gero, nola ez, xoko guztietan paratuko diren postuetan eroske-
tak egiten ahalko dira: arropak, oinetakoak, sukaldeko tresnak eta bertze hainbat
gauzaren artean, gasnak, ogia, eztia, baratxuriak, kontserbak eta gisako elikagaiak
erosteko modua izanen da. Zubietako talogileek ere ez dute hutsik eginen.
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DONEZTEBEKO FERIAK | azaroaren 19an

Goizean karriketan ibili eta
aziendak ikusi ondotik,
arratsaldean herri kirol jaialdia



Euskal Herriko II. mailako
Aizkora Txapelketaren finala
eta Euskal Herriko Kintopekoen
Harrijasotze Txapelketa
Dagoeneko ohikoa da Doneztebeko ferietako
bazkalondoko herri kirol saioa. Aurten bi
txapelketaditu iragarriakNafarroakoHerriKirol
Federazioak ortziral arratsalde horretarako.
Batetik, Euskal Herriko II. Mailako Aizkora
Txapelketaren Finalean arituko dira Ander
Erasun, Manuel Kañamares, Xabier Minde-
gia, Oihan Larretxea, Jesus Mari Lasa eta
Ugaitz Mugertza. Egin beharko duten lana: bi
kanaerdiko, bi 60 ontzako eta bi oinbiko moztea
izanen da.
Eta aizkolariak ez ezik, harrijasotzaileak ere ariko dira Doneztebeko frontonean. Eus-
kal Herriko Kintopekoen Harrijasotze Txapelketaren harira, Jagoba Otaegi, Aitor
Oiarbide eta Jon Unanue lehiatuko dira.Harrijasotzaile bakoitza hiruna minutuko txan-
datan ariko da 100 kiloko zilindro zaharrarekin eta 100 kiloko kubikoarekin.
Jaialdi eder honetara sartu nahi duenak 10 euroko sarrera ordaindu beharko du.
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DONEZTEBARRAK
Doneztebeko Merkatari eta Zerbitzuen Elkartea

«Urtearen buruan antolatzen
ditugun aktibitateen bitartez
gure esker ona agertu nahi
diegu gure bezeroei»
Herr i tarren arreta
bereganatzeko in-
tentzioarekin hainbat
ahaleginegitendituzte
urte osoan Donez-
tebeko saltzaileek.
Maite Oskoz, elkar-
tearen presidenteak
azaldu digu horren
arrazoia:«urtearenbu-
ruanegitenditugunak-
t ibi ta teen bitartez
Doneztebarrak elka-
rteareneskeronaager-
tu nahi diegu gure
bezeroei»
Eta urte honek eman
duenari errepaso ttiki
bat eginez, joan den
urteko ildo beretik, aurten ere maiatzaren lehen asteburuan pintxo lehiaketa anto-
latu zuten (hirugarren edizioa). Irabazleak Ameztia Ostatua (lehen saria) eta Jubi-
latuen Etxea (bezeroen saria) izan ziren. Aipatzekoa da hiru egunez 2.500 pintxo in-
guru saldu izana.

2.500 euro banatuak erosketa-txarteletan
Jendeaherrikodendetankontsumitzerabultzatzekoestrategia interesgarriadela ikusi-
ta, oraingoz 2.500 euro banatu dituzte urte honetan bezeroen artean zozketatutako
erosketa-txarteletan. Uztailean, konparaziora, elkarteko sozio diren dendetan eros-
ketak egiten zituzten bezeroek bazuten kupoi batzuk betetzeko aukera eta,gero,abuz-
tuaren 21ean, bezero horien artean 200 euroko 10 erosketa-txartelen zozketa egin
zen. Saridunak honako hauek izan ziren: Lourdes Goñi (Doneztebe), Amaia Castro
(Doneztebe), Eva Lertxundi (Almandoz), Arantxa Arregi (Doneztebe), Kontxi Saldias
(Beintza-Labaien), Junkal Zubigarai (Legasa), Laura Andresena (Legasa), Izaskun
Juanena (Doneztebe) Mª Jesus Elizondo (Doneztebe) eta fideltasunaren saria Junkal
Zubigarairentzat (Legasa). Egun horretan, abuztuak 21, larunbata, ‘Merkatariak Ka-
rriketan’ izenarekin azoka eguna zuten antolatua Doneztebarrak elkartekoek. Aurre-
ko urteetan gisa honetako jarduerak udaberrian eta udazkenean egin bazituzten ere,
aurten, lehenengo aldiz, abuztuan egitea deliberatu zuten. Bero izugarria egin zuen
egun horretan, (Doneztebeko Metereologia Estazioak 39,3º neurtu zituen, Nafarroako
daturik altuena) eta espero zuten jendetzarik ez zen animatu karriketan ibiltzera. Bero
izugarriarengatik izanez balitz,arrakasta «erabatekoa» izanen zela iruditzenzaioMaite
Oskozi.
Aurten urriko bigarren asteburua ohikoa baino luzeagoa zela aprobetxatuz eta turis-
mo etxeetara ere jende dezente etortzen dela baliatuz, 500 euroko erosketa txarte-
laren zozketa egin zuen Doneztebarrak elkarteak. Oraingo honetan Edurne Mikeo
aurtiztarrak irabazi zuen saria. «Kontent gaude normalean gure bezero den pertsona
bati egokitu zaiolako saria –erran digu Maite Oskozek–. Jakina, kanpoko bat egoki-
tu balitzaio ere ongi izanen zen, azken batean eroslea delako, baina beti, bertakoak
‘bereziki kuttunak’ dira guretzat» gaineratu du.
Eguberri hauetarakogauzaberezirenbatprestatuotedutengaldetuta,«oraindiksobera
lotu gabe» dutela erantzun digu elkarteko arduradunak. «Ideia batzuk badira (tonbo-

III.Pintxo Lehiaketaren sari banaketan Doneztebeko ostatuetako eta udaleko
ordezkariak izan ziren, baita etxe laguntzailetakoak ere. Jorge Iribarren
(Ameztia) eta Marimar Mindegia (Jubilatuen Etxea), Miguel San Miguel
alkatearekin, Anapeh elkarteko Fermin Fernandez eta Bodegas Inurrietako
Felipe Lizardirekin.
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la…) baina oraindik gauzak
lotu gabe daude. Hurrengo
asteotan emanen dugu
ezagutzera».

46 bazkide
Doneztebarrak merkatarien
elkarteak 46 bazkide biltzen
ditu gaur egun eta zuzen-
daritza batzordean ere orain
dela urte bateko pertsona
berberaksegitzendute.«Hel-
du den urteko ekainean
berrituko da junta» adierazi
digu Maite Oskozek.
Berriki egin dituzten kan-
painetanbatezere«Donezte-
betikkanpo»bizi direnakani-
matu direla gehiago dio
Maitek. «Pixka bat harrigarri egiten zaigu hori. Gure betiko bezeroak eskertzeko
prestatzen ditugu kanpaina gehienak baina, gero, gehiago parte hartzen dute kan-
potik etorritakoak bertakoak baino»

Krisiaren ondorioekin kezkatuak
Denda ttikiak nola defenditzen diren galdetuta, gaiaz ez dela «sobera hitzegiten» aitor-
tu digu Maite Oskozek. Zernahi dela, «nabaritzen da, dudarik ez, eta kezka sortzen
duen gaia» omen da. Arraiozen aurten ireki den supermerkatuarengatik zerbait nabari-
tu duten galdetuta, «ez gehiegi» erantzun digu. «Beldur haundia» zegoela aitortzen du
baina, berak bederen, ez omen du «arrenkura handirik entzun». Gainerakoan, beze-
roaren atentzioan trebatzeko ikastaroa egin dute aurten. «Ez zen jende aunitz ani-
matu» dio Maitek, «beharbada, jendea krisiarengatik desmotibatua dagoelako».

Urriko bigarren asteburuan egin zuten kanpainaren baitan 500 eu-
roko saria eman zuen Doneztebarrak elkarteak.Argazkian ageri di-
ra LoreaAgirre (Kimetz belardenda) saria ematen etaAurtizko Edurne
Mikeo sariduna (eskuinean).
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LESAKAKO ZERBITZUEN ELKARTEA

Feria egunean 1.000 euroko
balioa duen erosketa txartela
zozketatuko dute dendariek
Aur ten lehen a ld i z
Lesakako fer ietako
ortzegunean, arratsal-
deko 7etan, 1.000 eu-
roko balioa duen saria
zozketatuko du Zerbi-
tzuen Elkarteak euren
bazkide diren dendetan
erosle izan direnen
artean. Hortarako, feria
aitzineko aste hauetan
boletoak banatuko di-
tuzte bezeroen artean
eta zozketan saridun
suertatzen denak,nahi-
taez azaroaren 27an
gastatu beharko ditu
1.000 euroak. Egun horretan, irabazleak aukeratuko du zein 5 dendetan eginen dituen
erosketak, beti ere kontuan hartuz horietako bakoitzean 200 euroko topea izanen duela
erosteko. Gisa hortara, 1.000 euroko gastua pilatuko du osotara. Aurten lehengoz anto-
latu duten kanpaina honekin «erosleak saritu bidenabar, erosketa-giroa ere animatu» nahi
dutela dio Eider Rodriguezek,elkarteko diruzainak.Eta gisa honetako kanpainek erosleen-
gansortzendutenefektuanabarituerenabaritzendelaargi ikustenduteelkartekobazkideek.
«Zozketak eta sariek sortzen duten irrikarekin, jendea gehiago animatzen da erosketak
egitera» adierazi digu EIderrek.

Ikastaroak
Bezeroak animatu eta eurenganatzeko estrategiez gain, elkarteko bazkide direnentzat
ikastaroak ere antolatzen dituzte urtero. Aurten bi ikastaro egin dituzte: batetik erakus-
leihoak nola antolatu ikasteko eta, bertzetik, ordenagailuekin trebatzen hasteko ikas-
taroa. Heldu den urtean, «informatikan gehiago dakitenentzako ikastaroa antolatzea» ere
pentsatua omen dutela dio Eiderrek. Normalean 2 asteko ikastaroak izaten dira, eguerdi-
tan emanak eta, guttienez, 12 lagun inguru bildu behar izaten dira antolatzeko. «Ez da
erreza izaten jendea animatzea, denbora ere ateri behar izaten baita». Hala ere, bere alde
dute ikastaro hauek subentzionatuak izaten direla Nafarroako Gobernuaren aldetik. Urte
hasieran zerrenda bidaltzen dute aukeran dauden ikastaroekin eta, hori jakinda, jendea
apuntatzen da. Nahikoa kopuru egiten baldin bada, ikastaroa eginen da, bertzenaz ez.

Eguberrietako kanpaina
Sari bakarra eman beharrean (iaz Karibera bidaia bat zozketatu zuten), aurten denda
bakoitzak sari bat emanen du berean erosle izan direnen artean: erosketak egiteko or-
ga edo karro ttiki bat, denetan berdina, eta elkarteko logoa eramanen duena. Hortarako,
erosketak egiterakoan boletoak banatuko dira eta, gero, eguberrietan edo errege eguna
pasatuta, oraindik erabaki gabe dagoen egun batean, zozketak eginen dira. Gisa hone-
tara, iazko moduan sari bat eman beharrean 29 sari emanen dira aurten, bazkide diren
dendak haina sari.

29 bazkide
Azken urte honetan 4 bazkidek baja eman dutela dio Eiderrek. «Urte hasieran egiten dugu
bazkide egiteko kanpaina eta heldu den urte hasieran berriz eginen dugu». Urtean 2 kuo-
ta ordaintzen dute, bat martxoan eta bertzea irailean. Garesti izaten den galdetuta, ezetz
dio Eiderrek, ordaintzen ahal direla. Zuzendaritza Batzorde berrian Olga Altzate (Farmazia)
dapresidentea,diruzaineta idazkariaEiderRodriguez (Oninart),etabokalakMertxeAntzizar
(Txinelka), Barbaro Solo (Panpina) eta Pilartxo Jauregi (Legarra).

Zerbitzuen Elkarteko zuzendaritza batzordea osatzen duten 5 kideetatik 4
ageri dira argazkian. Ezkerretik eskuinera Barbaro Solo (Panpina), Olga
Altzate (Farmazia), Mertxe Antzizar (Txinelka) eta Eider Rodriguez (Oninart).
Batzordeko 5. kidea Pilar Jauregi da, Legarrakoa.

LESAKAKO FERIAK
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LESAKAKO FERIAK

Azaroaren 25ean Bortz
Herrietako aziendak
sarituko dira
Lesakako feriak ospatuko dira azaroaren 24
eta25eanetaortzegunekoegunhandian,Bortziri-
etako aziendarik onenak sarituko dituzte.
Asteazkenean, Merkatu Eguna izanen da.
Azkeneko urteetan bezala, Irain eskolako jan-
tokian Azoka Ttikia izan dute 11:00etatik
13:00etara. 18:00etan trikitilariek kalejira eginen
dute eta ordu berean, Beti Gaztek antolatutako
ajoarriero lehiaketari hasiera emanen zaio fron-
toian edo, joan den urtean bezala, eguraldiak la-
gunguko balu, Beheko Plaza inguruan. Bikote
bakoitzak 2 kilo bakailao ekarri beharko ditu. Elka-
rteak40euroemanendizkiobikotebakoitzari. Bikote
bakoitzak gas-sukaldea, kazula, zartagina eta behar
dituen tresnak eraman beharko ditu. Antolakuntzak
olioa, baratxuriak eta gatza jarriko ditu bikote bakoitzarendako. Sariak sailkatutako
lehendabiziko 3 bikoteei emanen zaizkie. Bukatzeko, proba ikustera hurbildu den jen-
deak, lehiaketan parte hartu dutenek egindakoa dastatu ahal izanen dute. Lagunga-
rri, ardoa eta ogia banatuko da.

Ortzeguna egun handia
Baina dudarik gabe, ortzeguneko feria eguna izanen da egun handia. Goiz osorako
artisau erakusketa antolatu du San Fermin erretiratuen elkarteak Beheko Plazan.
Azienda lehiaketan iazko sari beretsuak mantenduko dira.Behi-aziendei dagokienez,
hiru kategoriatan banatuko dira, holandesak, suizak eta haragitakoak eta bakoitzean
hiru sari banatuko dira eta hobekien aurkeztutakoak ere txapela jasoko du.Zaldi azien-
dentzat eta aharientzat ere hiru sari izanen dira, kopuru ttikiagokoak. Plazan azien-
dak ikusgai dauden bitartean, 11:00etan aizkolariak ariko dira (Donato Larretxea,…)
eta ondotik Sebastian Lizaso eta Jexux Mari Irazu bertsolariak, Bortzirietako bertso
eskolak antolatutako saioan.
Plaza inguruan eta Bittiria karrikan hainbertze saltzaile ere izanen dira, beraien pro-
duktuak salgai dituztela.
Bazkalondoan, arratsaldeko 17:30ean pilota partidak jokatuko dira eta 19:00etan
dantzaldia Plaza Zaharrean, Lesakan aurtengo udazkeneko feriak akautzeko.
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Feria egunean, artisau erakusketa iza-
nen da aurten ere Beheko Plazan.

Eguerdi aldera, Jexux Mari Irazu eta
Sebastian Lizasok bertso saioa es-
kainiko dute.

Azienda lehiaketaren sari banaketa
13:00etan izanen da eta behi, zaldi
eta aharirik hoberenak sarituko dira.



18 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11

BORTZIRIAK

EUSKARA ! OSPAKIZUNAK

Euskara Mankomunitatearen 20.
urteurrenak jendetza bildu du Beran
750 lagunek
osatu dute
erakundearen
logotipoa

TTIPI-TTAPA | BORTZIRIAK
Aurreikuspenguztiak

gainditutajoandaBortzi-
rietako Euskara Manko-
munitatearen 20. urteu-
rreneko ekitaldia. Bortz
herrietako euskara ba-
tzordeekantolatutaurria-
ren 31n egin zen Beran.

Lehen erronka, Ma-
tzadafutbol-zelaian400
lagun biltzea eta man-
komunitatearen irudia
jendezosatzeazen,aire-
tik hainbat argazkilarire-
kinirudiabiltzeko.Erron-
ka hori bete ez ezik, ka-
sikbikoiztuereeginzen,
750lagunbildubaitziren
Berako futbol zelaian.
Honela, logoa osatu ez
ezik, jendez osatutako
markoederbatereegite-
koadinalagunbilduzen,
BerakodantzariekZain-
du maite duzun hori zio-
enpankartaeskuetanzu-
ten bitartean –argazki-
an–. Parapentetik, tra-
mankuku hegalari bate-
tik eta garabian igotako
argazkilariek argazkiak
egin zituzten. Gero, ka-
lejiran joan zen jendea
Altzateko plazaraino.

Plazan jaialdi ederra
izanzen,JosebaOlaga-
rai eta Ilazki Serranoren
gidaritzapean. Lesaka

etaBerakoMusikaBan-
dek elkarrekin, euskal
kantuen popurri ederra
egin zuten; bi herrietako
abesbatzak ere elkarre-
kinkantatuzuten;Beñar-
do Goietxe eta Joseba
Irazokik ere elkarrekin
kantatu zuten; Lesaka-
ko bertso eskolako nes-
katxekere,PirritxetaPo-
rrotxen kantu bat abes-
tu zuten taula gainetik,
koreografia eta guzi.

«EUSKARA DA GU EGITEN
GAITUENA»

PelloApezetxeaEus-
kara Mankomunitateko
sortzaileetako batek 20
urteotako lana goraipa-
tu eta etorkizunerako
erronkak aipatu zituen:
«GuBortzirietakoeuskal-

tzaleak gara, eta euska-
rarenaldegureeskuda-
goenabertzerikezindu-
gu egin, baina euskara-
ren alde gure esku da-
goenguztiaegitekoprest
gaude eta eginen dugu.
(...)Euskaragurehizkun-
tza da, gu egiten gaitue-
na, baina hiztunik gabe
ez da hizkuntzarik. Eus-
karak galdu ditu azkarki
eta galdu adina eta ge-
hiago ditu irabazteko.
Mankomunitateak eus-
karakberebideaeginde-
zan gure eskualdeak
daukantresnada,tresne-
tako bat. Gure esku ze-
goen sortzea eta sortu
genuen. Aurten ditu 20
urte, 20 urteko lana egi-
na da, baina ez da dena
egina, badatoz lan be-

rriak,erronkak,asmoak,
nahiak... hornitu deza-
gun tresna, babestu
mankomunitatea, be-
rreskuratusintonia,bila-
tu adostasunak, indartu
elkarlana. Horrela baka-
rrik izanendirahurrengo
20 urteak emankor. 20
urte, ospatu dezagun,
atera gaitezen plazara
Bortzirietaneuskarakdi-
tuen aldekotasunak
agertzera, baikortasu-
nez, gure konpromisoa
erakutsiz, gure indarra
eta gogoa batuz. Gu gu
gara, eta bakarrik gure
eskuradagoenaeginde-
zakegu, baina gure es-
ku dagoen guztia egin
beharrean gaude nahi-
taez. Euskara gure buru
eta ahoetan biziko da»

Herribakoitzekoeus-
karabatzordekideekere
hartu zuten hitza: Juani-
ta Larralde (Arantza),
Jaione Sein (Igantzi),
AxunMaia(Etxalar),Zai-
neRekondo(Lesaka)eta
Bittori Telletxeak (Bera).
Bukatzeko, Elgorriaga
ahizpektrikitixaetapan-
deretarekin,EgoitzTelle-
txeakperkusioanetamu-
sika bandek Oskorriren
Adin bero kantuaren
bertsioa egin zuten. Ge-
ro,bazkari jendetsuaizan
zen Altzateko frontoian
eta 300 lagun baino ge-
hiagok giro ederra para-
tu zuten. Arratsaldean
haurrendako jokuok eta
musika izan ziren, Man-
komunitatearen besta
ederra borobiltzeko.
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BERA

Estreinatu eta
guttira Kultur
Etxean
eskainiko da

TTIPI-TTAPA
Azaroaren 25a Ema-

kumeen Aurkako Indar-
keriarenkontrakoNazio-
arteko Eguna izanen da
etahorrenharira,Bortzi-
rietakoKontziliazioItune-
tikhausnarketarakoeki-
menaantolatudute.Aza-
roaren20an,filmberezia
eskainikodaKulturEtxe-
an, 20:00etan. Helena
Taberna zine-zuzendari
nafarrakegindakoNago-
redokumentalaeskaini-
ko da. 2008an Iruñeko
Sanferminetan Nagore
Lafaggerekingertatuze-
nari buruzkoa da.

Dokumentalak arra-
kasta haundia izan du
Valladolideko Zinemal-
dian,etahilaren12anes-
treinatzekoadazineme-
tan. Aste bat berandua-
go, Beran ikusteko au-
kera izanen da.

Haur Txokoa edo lu-
doteka zerbitzua ere es-
kainiko da, baina horre-
tarako izena eman be-
harko da (948 635036).

Realzaleen irteera
Denboraldiko lehen

ateraldia Bartzelonara
eginenduGenaroTalde-
ak.Abenduaren11-12an
Reala eta Bartzelonaren
artekofutbolpartidaikus-
tera joanen dira eta ho-
rretarakoXugaostatuan
eman behar da izena
azaroaren 16a baino le-
hen, 30 euroko fidantza
utzita. Genaro Taldeko
bazkideek 120 euro eta
bazkide ez direnek 150
euro ordaindu beharko
dute. Prezioaren barne
autobusa, gaua Bartze-
lonan eta partidako sa-
rrera sartuko dira.

Larun Ttikiren
ateraldiak

Mendi irteera gehia-
go aurreikusi ditu Larun
Ttiki Mendi Taldeak hel-
du diren igandetarako.
Azaroaren14an,Landa-
gaitarajoanendira09:30-
ean Iamoteneatik abia-
tuta.Azaroaren21eanIa-
moteneatik 09:00etan
abiatuta, Alkaiaga-Bal-
drun-Nabaz-Otsango
eginen dute. Hilaren
28an, Iamoteneatik
Ameltziagaraino autoz
joan(09:30) etaGonden-
diagara joanen dira.

GIZARTEA! HELENA TABERNAREN ‘NAGORE’ IKUSGAI

Nagore Laffageren
hilketaren inguruan
egin den filma
eskainiko da
azaroaren 20an

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA

Ehunka lagun XXIV. Lurraren Egunean
Jendetza bildu zen urriaren 24an, Gure Txokoa elkarteak hogeita laugarren urtez
antolatutako Lurraren Egunean. Euriaren beldur, 80 eskulangileak eta 27 barazki
eta fruitu ekoizleen lanak aterpean paratu zituzten, Altzateko frontoian eta Toki-
Ona kiroldegian. Lurraren Egunaren barne jokatu zenXXIV. Gasna Lehiaketa ere,
eta aurkeztutako 12 gasnen artean, Igantziko Txori-Tokiko Maria Justa Seinek ira-
bazi zuen lehen saria. Bigarrena Alkebereko Isabel Bazterrikak eraman zuen eta
hirugarrena, Arantzako Serorenbordako Margari Madariagak. XIII. Sagardo Le-
hiaketari dagokionez, laugarren urtez Lesakako Buenos Aires etxeko Jose Mari
Elgorriagak irabazi zuen, 17 sagardoren artean. Bigarren saria Alkaiagako Sorua-
ra joan zen. Bezperan, IV. Barazkiopil Lehiaketa jokatu zen. Inoiz baino parte-
hartzaile gehiago izan ziren, 13 guzira, eta Jabier Irastortza Otsua eta Arantxa Agi-
rrerenaizanzenonena.BigarrensariaAnttonRodriguezTtarrattoetaXantiMaiaren-
tzat izan zen. Lurraren Egunean, bertzalde, Rosa Errandoneak Berako futbolari
buruz prestatutako argazki erakusketak jendearen arreta piztu zuen.

ARGAZKIA: GURE TXOKOA ELKARTEA

Berriz ere Patxi Vila nagusi Larungo Mendi Bizikleta Igoeran
Gure Txokoa Elkarteak antolatuta, aurten bigarrenez, Larungo Mendi Bizikleta Igoe-
ra egin zen azaroaren 1ean. Joan den urtean bezala, 8,9 kilometroko ibilbidea egin
zuten 26 txirrindularik eta banaz bertzeko malda %9,5ekoa izan zuten eta gehiene-
koa %29koa. Aurtengoan, malda pikoaz gain, eguraldi kaxkarra ere arerio izan zu-
ten. Iaz bezala, Patxi Vila izan zen bizkorrena. Ez zuen iaz egindako marka (41:15)
hobetzerik izan, eta 44:32ko denbora egin zuen. Bigarren postua Asier Latxetaren-
tzat izan zen (45:02) eta Iñaki Landabeak osatu zuen podiuma (46,20). Laugarren
Eneko Gurrutxaga gelditu zen (47,05) eta bosgarren Kandi Ferbenza Ugalde (47,05).
Bortz horientzat sariak izan ziren: 200, 100, 75, 50 eta 25 euro, hurrenez hurren. De-
na den, iaz bezala, Vilak bere diru saria Gure Txokoa Txirrindula Eskolari eman dio.



20 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11

LESAKA

UDALA ! PNVKO TALDE PARLAMENTARIOAK AURREKONTU OROKORREI EGINDAKO EMENDAKINETAN AGERI DA DIRU-SAILA

Kultur Etxea egokitzeko 3,6 milioi euroko
laguntza emanen du Espainiako Gobernuak
2011ko udal
aurrekontuan
sartuko da
berriz proiektua
eta 2012rako
egina egotea
espero du
alkateak

Aitor AROTZENA | LESAKA
Karmeliten komen-

tua moldatu eta Kultur
Etxea egokitzeko 3,6
milioi euroko diru-saila
bideratukoduEspainia-
koGobernuak,Kongre-
suko PNVko talde par-
lamentarioakaurrekon-
tu orokorrei egindako
emendakinaonartuon-
dotik.Hainzuzen,egoe-
ra ekonomikoaren on-
dorioz, Herriko Etxean
proiektua kasik bazter-
tua zegoenean (aurten-
goudalaurrekontuanez
zen sartua) ailegatuko
da diru hori, 5.933.850
euroko aur rekontu
osoaren %60a estaliko
duena.

JuanFerminMitxele-
naalkateakontentager-
tu da ustegabeko diru-
tzahorrekineta«proiek-
tua 2011ko udal aurre-
kontuetan sartuko du-
guberrizere»aipatudu.
Lanaren zati bat, teila-
tuaren moldaketa, egi-
na dagoela ere adiera-
zi du alkateak «eta ora-
in harremanean jarriko

garaNafarroakoGober-
nuarekin, ea 2007rako
eskaini zigun milioi bat
euro hurbileko dirula-
guntza mantentzen du-
en. Horrekin, kasik
%100 Kultur Etxea egi-
nengenuke,etahoribe-
har dugu, dagoeneko
nahiko diru gastatua
baitugu proiektuan».

Egitasmoarenarabe-
ra, komentuan erakus-
keta gela eta eszenato-
kia eginen lirateke eta
ondoko nabe berri ba-
tean liburutegia eginen
litzateke. «UPN inguru-
tik kexu dira –aipatu du
Mitxelenak– baina ha-
mar urte daramazkigu
Nafarroako Gobernua-
ri laguntzaeskatzeneta
ez dute eman. Orain,
bertze bide batetik lor-
tu dugu, Madrileko Go-
bernuarekin egindako
negoziazioen bidez».

Lan egoera nola da-
goen ikusita,2011nber-
tan proiektua adjudika-
tu eta 2012rako Kultur
Etxea egina ikusi nahi
luke Mitxelenak: «He-
rriarentzat ilusionantea
dela iruditzen zait».

Torturaren
kontrako
mobilizazioak

Igor Portu eta Mattin
Sarasolarenatxiloketan
parte hartu zuten 15
guardia zibilen kontra-
ko epaiketaren harira
herrianegindakomobi-

lizazioek jende aunitz
mugiarazi zuten. Urria-
ren 25ean elkarretara-
tze jendetsua egin zen
plazan, biharamonean
LABek ere kontzentra-
zioa egin zuen eta 28ko
ordubeteko paro deial-

diak segida zabala izan
zuen komertzio arloan.
Donostian ere herritar
aunitzekpartehartuzu-
tenegunhorretakokon-
tzentrazioan eta urria-
ren 30eko manifestazio
jendetsuan.

Buruko gaixoen
artea solasgai

Buruko gaixotasuna
dutenen arte eta kultur
adierazpenak hizpide
hartuta solasaldia es-
kainiko du Egoitz Te-
lletxeak larunbatean,
azaroaren 13an, 19:00-
etatik aitzinera Beti
Gazteelkartearenegoi-
tzan. Beti Gaztek eta
Dizdira elkarteak anto-
latu dute hitzaldi inte-
resgarria, udalaren la-
guntzarekin.

ARGAZKIA: JUANJO GUERRERO

600 mendizale bildu ziren Nafarroako Mendi Taldeen Egunean
Urriaren 24an herrian ospatu zen Nafarroako Mendi Taldeen zortzigarren Egu-
nak 600 bat mendizale bildu zituen. Horietatik erditsuak, Beti Gazte elkarteak
prestatutako 16 kilometroko mendi itzulia egin zuten eta bertzeak, Nafarroako
Kirol Jolasen barrenean egindako ateraldian parte hartu zuten gaztetxoak izan
ziren, 35 monitorerekin batera. Euriaren beldur zira eta euritakoekin jantzita
abiatu ziren mendizaleak, baina goizean eguraldi txukuna izan zuten ibiltzeko.
Gero, frontoian bazkaria izan zuten, eta egunari bukaera borobila emateko Mo-
desto akordeolariarekin dantzaldia izan zuten.
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OIHANA ! ZIMITZUTIK BERTIZKO MUGARAINO

‘Mendi babestua’
proiektua
martxan
Udalak
Bertizko
parkearen
eredua
segituko du
proiektua
aitzinera
eramateko

Irune eta Itsaso
Bertizko parkearen

ereduari segituz, Uda-
lak mendia babesteko
proiektu bat aurkeztu
du.Proiektuhonekhar-
tuko lukeen eremua
Zimitzutik hasi, Bago-
leko Borda pasatu,
Azkuraino ailegatu eta
hortik Bertizko muga-
raino izanen litzateke.

Bertizko parkean
gestioplanbatdagoeta
hori hartu da oinarri
proiektu hau martxan
jartzerakoan. Plan ho-
rren arabera, adibidez,
eremu horretan ehiza
egiten ahal dela adie-
razten da, baina ehiza
plana segituz; edo ar-

bolak mozten ahal dira,
baina mendiko planak
segituz, mendian ibili
ahal izanen da baina,
adibidez, ez pista be-
rririk ireki, baizik eta le-
hengo pista zaharrak
berritu eta berreskura-
tu.

Planhonenhelburua
bertako landareetaani-
maliakbabestea izanen
da. Asmo hau Udalean
aurkeztuadagoetaaza-
roanbilera irekiaeginen
da herritar guztiei ho-
nen berri gehiago ema-
teko.

Euskara klaseak
BortzirietakoEuskal-

tegiak antolatuta eus-
kara ikasteko aukera
izanenda ikasturteoso-
an Iharrian. Klase hau-
ek euskaraz batere ez
dakitenentzatzuzendu-
tadaude.Asteleheneta
asteartetan 09:30etik
11:30era izatendira.270
euroordaindubehardi-
ra ikasturte osorako.
Mentxu Peña, Euskal-
tegiko arduradunak

erran duenez, aukera
polita da, herrian ber-
tan beharrezkoa den
hizkuntza ikasteko.

Urriko hilabetea
usategietan

Hasiera ona eman
diote sasoiari usazale-
ek. Urrian 20 dozena

txoloma eta 42 dozena
uso harrapatu dituzte
sareetan. Ea azaroan
eguraldiak laguntzendi-
en kopuru hau aunitz
igoetaorainartekomar-
kak hausteko.

Su egur loteak
Urtero bezala, aur-

ten ere su egurra eska-
tzeko aukera izanen da
hilabete honen bukae-
ra arte. Berrikuntza be-
zala, lehengo urtetik
aparte, su egurra lor-
tzeko bertze modu be-
rri bat izanen da. Nahi
duenak beti bezala lor
dezake, hau da, udale-
txean eskatu, dagokio-
na ordaindu eta mendi-

anmarkatzendenanor-
berak bota eta etxera
eraman. Modu berria,
berriz, hau izanen da:
tonako 40 euro ordain-
du eta udaletxeak mar-
katu,botaetabidebaz-
terrean prest utziko lu-
ke jabeaketxeraerama-
teko.

Kultur Egunen
akabera

Urriaren29an,Beha-
tokiareneskutik,hizkun-
tza eskubideen inguru-
ko hitzaldia eman zuen
Garbiñe Petriati berta-
koarduradunak.Ekital-
dihonekemanzionaka-
bera aurtengo Kultur
Egun arrakastatsuei.

ETXALAR

ARGAZKIA: AXUN MAIA

Etxalartarrak Euskara Mankomunitatearen 20. urteurrenean
Urriaren 31n ospatu zen Bortzirietako Euskara Mankomunitatearen 20. urteu-
rrena Beran. Etxalartik dantzariak, trikitilariak eta bertze hainbat jende joan zen.
Denetara 50 herritar baino gehiagok bertako ekitaldietan parte hartu zuten.

DATUA

62
DOZENA

txoloma eta uso harra-
patu dituzte urrian

sareetan.
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ARANTZA

UDALA ! AZPIEGITURAK

Zenbait auzotako
pistetan
mantenimendu
lanak eginen dira
Sasoi enpresak
eginen ditu
lanak

Nerea ALTZURI
Atal honetan lehen-

dik aipatua bada ere, in-
formazio zehatzagoa
Udalak etxeetara bidal-
tzen duen orri informati-
boan agertu du. Nafa-
rroakoGobernukoAbel-
tzaintzaAzpiegiturenDe-
partamentutik jasotako
dirulaguntzazenbaitau-
zotako pistak molda-
tzeko aurrekontu osoa-
ren %60 da, eta gaine-
rako %40 Udalak hartu-
ko du bere gain. Hauek
dira hobekuntza lanak
eginen diren tarteak eta
aurrekontuak:

AZKILARREAN
Arbikoerreka aldean

urbidea paratu eta gar-
biketa lanak eginen dira
(1.781,47 euro). Arrune-
ko Bordako kurban, ho-
di berria sartu eta eskoi-

lera ttiki bat eginen da
(3.088 euro) eta Beras-
kunerako bidean urbide
batzuk eginen dira
(4.858,80 euro)

EGUZKIALDEAN
Zerradokokurbantu-

bo berria sartu eta hor-
migoia bota (4.400,56
euro)etaAranibaralder-
dian tubo berria sartuko
da (999,84 euro).

BERTZE LANAK
Bertze lan batzuk ere

diruz lagunduak izanen
dira, baina partikularrek
bere gain hartu beharko
dutesubentziotikkanpo
gelditzen den zatia. Ho-
rida,adibidez,Egusuta-
ko pistako zati batzue-
tan zabor-legarra bota-
tzearen kasua (806,76
euro) edo Meakatik An-
dresenkobordara doan
bidean errepaso lanak
eginetatubobatzuksar-
tzearena (15.338,59 eu-
ro). Azken hau zehaztu
gabe dago oraindik, au-
zotarrekin egon eta be-

raien interesen arabera
erabakikodaeginalaez.
Interesa duenak Herriko
Etxera jo beharko du.

Lanak Sasoi enpre-
sakeginenditu.Esleipe-
na %30 inguruko des-
kontuarekin egin da eta
lanen erdiak azaroaren
erdialderakozertifikatua
egon beharko du.

Ehiztariek eskatuta,
berriz, Ekaitzako pistan
hormigonatzelanakegin
dira.Hiruerrekazokotan
tuboak moldatu dira eta
Primitibontxabolatikgoi-
ti pista zati batzuk ere
hormigonatudira.Ubiria
enpresak 30.705 euro-
taneginditu.Kopuruho-
rretatik%65Nafarroako

Gobernuko dirulagun-
tzatikordaindukodaeta
gainerakoaEhiztariElkar-
tearen gain joanen da.
Udalak, bere aldetik, tu-
bo bat moldatzeko gas-
tua eta erortza batzuen
garbitzelanakberegain
hartu ditu. Obraren zu-
zendaritza lana Basar-
tea enpresak egin du.

ARGAZKIAK: NEREA ETA AITOR

Hamabortzagarrena ederra!
Aurtengoa ere joan da eta balorazio positiboa egin du Ekaitza Elkarteak. 15.
aldiz Baserritarren Eguna egin zen Santu Guzien Egunean. Eguraldi kaxkarrak
ateraldi batzuk izan zituen eta herriko nahiz inguruko jende aunitz hurbildu zen
urteroko merkatura. Guzira 25 postu jarri ziren frontoian: eskulan eta baratze-
ko produktu aunitz eta ederrak, gozokia, zerrikiak, frutak, opilak, tresnak, azien-
dak… Berrikuntza gisa, aurtengoan, Beratik Etxegaraitarren pottokekin ume-
txoek paseoak eman zituzten. Ahari Lehiaketarik ez zen egin, baina bertze al-
di batez Gazta Lehiaketa egin zen. 13 gazta aurkeztu ziren eta Serorenborda-
ko Margari Madariagak eraman zuen lehendabiziko saria; bigarren saria Albiz
baserriak eta hirugarren tokian Aientsako Osildekobordako Mari Jose Lizardi-
ren gazta gelditu zen. Aipatzekoa da, gainera, bertako produktuez osatutako
zare haundia azken honek, Mari Josek, eraman zuela.
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GIZARTEA

GIZARTEA ! HIRI HONDAKINEN KUDEAKETA

Nafarroako etxeko konpost
onenaren sariketan bi bortziritar
Nafarroako
77 familiak
parte hartu dute
lehiaketan

TTIPI-TTAPA | BORTZIRIAK
Etxeankonpostaegi-

ten duten herritarrak sa-
rituak izan dira aurten.
NafarroakoHondakinak
tratatzekoPartzuergoak
etaIruñerrikoMankomu-
nitateakNafarroakoetxe-
kokonpostonenarenda-
ko lehen sariketa para-
tu zuten martxan maia-
tzean,etaNafarroako77
familiak eman zuten le-
hiaketan izena. Horieta-
tik zazpi Bortzirietakoak
izan ziren. Apuntatu zi-
ren 77tik 13 ailegatu zi-
ren finalera, eta tartean
lesakar eta beratar ba-
na. Berako Luis Mª En-
dara eta Arantxa Ubiria
etaLesakakoAlmudena

Arzuaga izan dira Bor-
tzirietako finalistak, eta
saririk lortu ez badute
ere, finalera ailegatzea-
gatikCómohacerunbu-
en compost –Konpost
onanolaegin–liburuaja-
so dute.

Urriaren21eanIruñe-
aneginzensaribanake-

ta eta 600, 300 eta 150
euroko sariak eskuratu
zituzten lehen hiruek.

Errauste plana
Nafarroan

Nafarroan errauste
planta egin nahi du Go-
bernuak eta horretara-

ko, hondakinen kudea-
keta plan bat atera nahi
duaitzinera.Errausketa-
renmetodoaarazoakon-
pontzeko izanen litza-
tekeela dio Gobernuak,
bainahainbatalderdieta
talde kontra agertu dira.
Urriaren 29an, adibidez,
ezker abertzaleak age-

rraldia egin zuen Iruñe-
an, tartean, Xabier Za-
balo eta Patxiku Irisarri,
Leitza eta Etxalarko al-
kateek. Aipatu plan ho-
ri gelditzea eta irtenbide
egokienabilatzekoezta-
baida parte-hartzailea
egiteko eskatu zuten.

GIZARTEA

Aipamen
berezia
Bestabusa-
rentzat
TTIPI-TTAPA
Azaroaren18anIruñe-
an eginen den Tokiko
Agenda21Ebaluatze-
ko Agintarien 10. fo-
roaren eta Tokiko Ga-
rapen Jasangarrirako
Praktika Egokien 6.
Sariketaren barne,
BortzirietakoBestabu-
saekimenakAipamen
Berezia jasoko du.
Landa Garapen eta
IngurumenSailakeki-
taldi-aretoanizanenda
saribanaketaetaBor-
tzirietatik Patxi Irisarri
Etxalarkoalkateakpar-
te hartuko du.

ARGAZKIAK: TXOMIN ELGORRIAGA
Ezkerrean Almudena Arzuaga eta eskuinean Arantxa Ubiria.
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TURISMOA ! EUROVELO PROIEKTUA

Motorizatu gabeko ibilbide batek
Doneztebe eta Lapurdi lotuko ditu 2013an
Zortzi milioi
euroko gastua
izanen du
proiektuak

TTIPI-TTAPA
Hiru urteren buruan,

motorizatu gabeko zir-
kulaziorako ibilbide ba-
tek lotukodituDonezte-
be eta Lapurdiko Geta-
ria herria. Circuldouce
izeneko proiektuaren
barne eginen da, eta al-
di berean, Baiona-Iru-
ñea ibilbidearenzatibat
izanen da. Mugaz gain-
diko ibilbide hau Euro-
veloeuropar ibilbideba-
tenbarreneandago; ibil-
bide horrek 8.200 kilo-
metrotan, Noruegako
Ipar Lurmuturra eta Sa-
gres (Portugal hegoal-
dean) lotzen ditu.

Egitasmoaren berri
urriaren 26an eman zu-
ten IrungoHerrikoEtxe-
an egindako agerraldi-
an. Hondarribia, Irun,
Hendaia, Donibane Lo-
hizune eta Getariako
udal ordezkariekin ba-
tera,Jean-JacquesLas-
sarre Atlantiar Pirinioe-
tako Kontseilu Nagusi-
ko presidenteordea,
Martin Garde Bertizko
Partzuergokopresiden-
tea eta Nafarroako Go-
bernuko ordezkari bat
izan ziren agerraldian.

Circuldouce proiek-
tuarekin lehendik hain-

bat erakundek eginda-
ko lana bildu egin nahi
izan dute. Izan ere, Hen-
daia, Irun eta Hondarri-
biko udalek Txingudiko
badiako ibilbideaegoki-
tu zuten oinezko eta bi-
zikletendako; Atlantiar
PirinioetakoKontseiluak
Baiona eta Hendaia ar-
teko txirrindularitza ibil-
bidearen bideragarrita-
sun azterketa egin zuen
etaBertizkoPartzuergo-
ak ere hitzarmena sina-
tua du Nafarroako Go-
bernuarekin, Bidasoko
trenbidearenEndarlatsa
etaDoneztebeartekoza-
tia2012rakoegokitzeko.

Eg i tasmo honen
azken helburua senide-
tuak dauden Baiona eta
Iruñeamotorizatugabe-
koibilbidebatekinlotzea
da. Lehenbiziko zatia,
Doneztebe-Getari,2013-
ko lehenbiziko hiruhile-
korakoeginenomenda.
60kilometrodituproiek-
tuak,dagoenekopresta-
tua dauden 50 kilome-
troko bide berdea edo
txirrinda-bideabarrene-
an sartzen dira, eta gai-
nerakoa trafiko guttiko
errepidean barrena edo
orduko 30 kilometroko
murrizketa duten zonal-
deetanbarnajoanenda.

Proiektuakzortzimi-
lioi euroko gastua iza-
nen du (BEZ gabe) eta
horren %65, 5,2 milioi
euro, Europatik bidera-
tuko dira.

DONEZTEBE

‘Emakume baserritarren begirada’
erakusketa azaroaren 19tik 29ra

AitzinekoTTIPI-TTA-
PAn Rakel Rico Berako
argazkilariak eta EHNE
sindikatuakelkarlanean
osatutakoEmakumeba-
serritarrenbegiradaera-
kusketa Doneztebera
abenduan ekarriko ze-
la aipatu zen. Baina
azkenean azaroan iza-
nenda.Azaroaren19tik
29ra, astelehenetik or-
tziraleraegonendaikus-
gai, 17:00etatik 19:00-
etara, Alhondiga gelan,
liburutegiaren ondoan.

Emakumebaserrita-
rrei egindako 60 argaz-
kirekin osatutakoa da
erakusketa,etaemaku-
me baserritarren lana
jendeakezagutuetaba-

loratzea, zerbitzu falta
salatzeaetalehengoba-
serriko emakumeei
omenaldia egitea dira
erakusketarenhelburu-
ak.Argazkietanageridi-

ren 24 emakumeetatik
aunitzeskualdekoakdi-
ra: lau baztandarrak, bi
Malerrekakoak,batBor-
tzirietakoa eta bertzea
Bertizaranakoa.

ARGAZKIA: TTIPI-TTAPA

15 lagun dependentzia dutenei arreta eskaintzeko tailerrean
Baztan-Bidasoaldeandependentziadutenpertsoneiarretaeskaintzen laneginnahi
duten 14 emakumeri eta gizaseme bati formakuntza ematen ari diren 3. Enplegu
Tailerraren aurkezpena egin zen urriaren 29an liburutegian. Cederna-Garalurrek
kudeatzen du eta UPN-Inafre erakundearen laguntza izaten du, baita Nafarroako
Gobernuaren Enplegu Zerbitzuaren, Europear Gizarte Funtsaren eta Doneztebe,
Bera, Lesaka, Etxalar eta Baztango udalen dirulaguntza ere. Aurkezpen ekitaldian
Lesaka, Doneztebe, Baztan eta Berako udal ordezkariak, Cederna-Garalur erakun-
deko Luis Garate presidentea, Esther Celaya zuzendaria eta praktikak egiten diren
zahar etxeetako arduradunak izan ziren. 900 orduko formakuntza eginen dute.
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SUNBILLA

Txapelketan
izena emateko
epea azaroaren
20an akituko
da

I. ARRIETA/ TTIPI-TTAPA
Aurten lehenbiziko

aldiz, futbito txapelke-
ta antolatzea erabaki
du Malerrekako Gazte
Asanbladak eta Sunbi-
llako frontoia aukeratu
du horretarako. Aben-
duaren 3an eta 4an jo-
katuko dira partidak,
ba ina apuntatzeko
epea azaroaren 20an
akituko da. Bitarte ho-
rretan, herriko ostatue-
tan dauden zerrende-
tan eman beharko da
izena, talde bakoitze-
ko bortz euro ordain-
duta eta taldekideren
baten telefonoa utzita.

Taldea osatzeko ez
dute jokalarien muga-
rik paratu, eta nahia
adina jokalari apunta-
tzen ahalko dira. Dena
den, edozein zalantza
izanez gero, helbide
elektronikoa paratu du-
te eskura: mga10@hot-
mail.es.

Itziar
Mikelperizenaren
margolanak

Bertizko Partzuergo
Turistikoak antolatuta-
koehiza jardunaldigas-
tronomikoak ilustra-
tzeko aurten aukeratu
den irudia Itziar Mikel-
perizenaren margolana
izan da. Bertzalde, ehi-
za eta eskualdeko pai-
saien inguruko bere la-
nak ikustekoaukeraere
badago Iruritako Olari
jatetxean.

MALERREKAKO GAZTE ASANBLADA ! AURTEN LEHENBIZIKO ALDIZ

Malerrekako gazteen futbito txapelketa
jokatuko da abenduan frontoian

ARGAZKIA: ANTTON ESPELOSINEK UTZITAKOA

Arrutenea Pilota Txapelketari segida emateko gogoz
Eguraldiaren beldur izanagatik ere, azkenean ateri egin, eta urriaren 31n jokatu zi-
ren Arrutenea Pilota Txapelketako partidak. Aitzineko alean iragarri bezala, lau
partida jokatu ziren: lehenbiziko saioan, Yago Canterok 18-7 irabazi zion Mikel
Eltzaurdiari; bigarren lehian, Enaitz Telletxearen partez, Pello Migelena aritu zen,
eta honek 7-18 galdu zuen Oihan Canabalen kontra; hirugarren partidan Enaitz
Anso eta Iker Espelosinek jokatuko zuten, eta 18-14ko emaitzarekin Anso gailen-
du zen. Azken saioan, azkenik, David Albiasuk 22-18 irabazi zion Ander Errando-
neari. Azken bi lehiak politak atera ziren, eta parekatuak. Antolatzaileak gustura
gelditu ziren txapelketarekin, eta hurrengo urteetan ere segitzeko asmoa omen
dute. Aipatu, bertzalde, partiden ondotik, luntxa ere eskaini zela.
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ITUREN

UDALA ! AZPIEGITURAK

Akitu dira Herriko Etxeko eta
Aurtizko frontoiko teilatuko lanak
Mindegia
zurgindegiak
egin ditu bi
obrak

Arkaitz MINDEGIA
Herriko Etxeko eta

Aurtizko Koianea Txi-
kiko teilatuak moldatu
ditu berriki Udalak.
Mindegia Zurgindegia
izan da bi obrak egin
dituena, eta aipatze-
koa da, Aurtizko fron-
toia itxuraldatua geldi-
tu dela, teilatua osorik
moldatu eta egurra bis-
tan gelditu baitzaio.

Bi nekazari
gazteentzako
subentzioa

Nafarroa osoko 27
nekazari gaztek milioi
eurokodirulaguntzahar-
tuko dute nekazaritza-
ustiapenakzabaltzeko,
eta 27 horien artean,
hain zuzen, bi iturenda-
rrek hartuko dute su-
bentzioa. Nafarroako
Gobernuko Landa Ga-
rapen eta Ingurumen
Departamentuakeman-
dako laguntza da.

Botikaria
egunkarian

Astebatzuetangibe-
lera eginez, Diario de
Navarra egunkariak
ekartzen duen gehiga-
rrian, herriko botikaria-
rierreportaje ttikibates-
kaini zioten. Hemen ur-
te aunitz daramatzan

Josetxo Lopetegik, bo-
tikari ona izatez aparte,
badu berezitasun bat.
Baserri eta etxeetara
botikak kirola eginez
eramaten ditu.

Gehigarri horretan
agertzeaz gain, telebis-
tan ere ikusi izan dugu
Lopetegi.

Doneztebarrakeko
saria Aurtizera

DoneztebarrakMer-
katarienElkarteakPilari-
kako zubian egindako
kanpainan, 500 euroko
saria Aurtitzera etorri
zen: Edurne Mikeoren-
tzat izan zen. Zorionak!

LANA

LAB nagusitu
da Legasa eta
Lesakako
Arcelor Mittal-
eko hautes-
kundeetan
TTIPI-TTAPA
Urriaren 27an egin zi-
ren Arcelor Mittal
enpresakoLegasaeta
Lesakako lantegietan
hauteskundesindika-
laketabietanLABsin-
dikatua nagusitu zen.
Lesakako Arcelor Mi-
ttalen17ordezkariau-
keratu behar zituzten
langileen batzordera-
ko. Horietatik 6 LAB-
ekoak izanen dira, 5
ELAkoak, 4 UGTkoak
eta Cuadros eta
CCOOko bana. Le-
gasako AMDS Pro-
cessinglantegian,be-
rriz, 9 ordezkari hau-
tatu ziren eta LABek
gehiengo osoa lortu
du, 5 delegaturekin.
ELAk 2 ordezkari lor-
tu ditu eta UGTk eta
Cuadrosek bana.
Bertzetik, Arcelor Mi-
ttal enpresak Legasa-
ko lantegia guttinaka
itxi eginen duela adie-
razi du, 2011ko ekai-
nean erabat itxi arte.
Hor egiten den lana
etaehun langileLesa-
kako lantegiraerama-
nen dira eta horreta-
rako obrak egiten ari
diraLesakan,Bidasoa
Planarenbarne.Lesa-
kako margotze eta
galbanizatu lerro be-
rria, proba gisara urte
bukaeranhastekomo-
duan egonen dela ere
jakinarazi dute, «bai-
na modu egokian,
2011ko lehen urte er-
dian hasiko da lane-
an». 30 milioi euroko
inbertsioa eginen da
horretarako.

ARGAZKIAK: ARKAITZ MINDEGIA
Itxuraberritua gelditu da Koianea Txikia.
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TURISMOA ! ERROTA

Bisitarien kopuruan ez du jaitsiera
haundirik nabaritu errotak
‘Nafarroak
dohainik
hartzen zaitu’
kanpainarekin
turista dezente
hurbildu da
udan

Fermin ETXEKOLONEA
Krisiak krisi, badiru-

dioraingozezduelaas-
korik eragin errotaren
egunerokoan, eta ber-
tako arduraduna den
Maxux Petrikorenak
martxa onean doala
adierazi digu. Jende al-
detik ez omen da jai-
tsiera haundirik nabari-
tu eta nahiko jende ibi-
li omen da. Nafarroako
Gobernuaren Nafarro-
ak dohainik hartzen zai-
tu kanpainak ere udan
jende asko erakarri
omen du.

Udazkenarekin ba-
tera, eskolako ikasleen
eta jubilatuenbisitak iza-
tendiranormalenak.Eta
herritarrek eta inguru-
koek irina erosteko ohi-
turari ere eusten diote-
la ikusiduPetrikorenak.

Errotaren funtziona-
menduaridagokionean,
uda nahiko ongi joan
omendaetaureskasia-
rik ez omen da izan. Al-
diz, urria, lehorragoa
izandelasomatua,bai-
naurarazoakezdugel-
diarazi errota.

ORDUTEGIA
Irail erditik, udazke-

nekoordutegiaduerro-
tak. Astelehenetik osti-
ra lera , 10:00etat ik
14:00etara egoten da
zabalik, eta larunbat,
igande eta jaiegunetan

11:00etatik 14:00etara
eta 17:00etatik 19:00-
etara. Horrela segituko
du abendura bitarte.

Urte berriarekin ba-
tera,urtarrilaren2tikAs-
te Santua bitarte negu-
ko ordutegia izanen da.

Astelehen eta astearte-
tan itxita egonen da eta
asteazken, ostegun eta
ostiraletan 11:00etatik
13:00etara irekiko ditu
ateak.Larunbat, igande
eta jaiegunetan, 11:00-
etatik 14:00etara eta
16:00etatik 18:00etara.

Bestalde, prezioan
ez da aldaketarik izan:
helduek 3 euro ordain-
du behar dute sarrera;
erretiratuetahaurrek1,5
euro eta 15 lagunetik
goitiko taldeak direne-
an, pertsona bakoitze-
ko 1,5 euro.

ERROTA NAHIAGO
Sortzez igantziarra

baina Beran bizi den
Maxux Petrikorena da
2008az geroztik errota-
ko langilea, eta aitortu
digunez, gustura dago
lanpostu horretan. He-
rritarrakerehalaxegau-
de. Urte hauetan naba-
ritu duena hauxe dela
kontatu digu: «jendeari
ekomuseoa baino ge-
hiago gustatzen zaio
errota».

Jasone Astibiari
elkartasuna

Akitu da Udalbiltza-
renaurkakoepaiketaeta
sententziarenzaingeldi-
tu dira orain auzipetu-
ak. Jakinen duzuenez,
auzipetuen artean da-
go Jasone Astibia he-
rritarra,beregaraian,zi-
negotziaetaUdalbiltza-
ko Batzorde Eragileko
kide izandakoa, baita
Oskar Goñi beratarra
ere. Lerro hauen bidez,
elkartasunaadierazina-
hidiegubaiJasonerieta
baiOskarriere,etabide
batez, animoak eman.
Bieiegindakoelkarrizke-
ta 3. orrialdean.

ZUBIETA

ARGAZKIA: FERMIN ETXEKOLONEA
Errota martxa onean doa.

ERROTA GUSTUKOENA
«Jendeari
ekomuseoa baino
gehiago gustatzen
zaio errota»

Maxux PETRIKORENA
Errotako arduraduna



Egun osoko
egitaraua
antolatu dute

Esteban AROTZENA
Eskualdeko Gizarte

ZerbitzuenMankomuni-
tateari esker, Goizueta,
Arano, Leitza eta Areso-
kogazteentopagunebi-
hurtuko da gure herria
larunbat honetan.

11:00etan elkartuko
dira plazan lau herrieta-
ko neska-mutilak. Nor-
berak eramandako go-
sariajandakoan,Ganba-
rara joko dute, 13:30 ar-
te iraungo duen gazte
diagnostikoaren aur-
kezpen eta debatean
partehartzera.14:00etan
izanen dute bazkaria
Gaztetxean, Xabier Sil-
veira eta Eneko Lazkoz
bertsolariakbertandire-
la.Arratsalderako,beste
mota bateko ekitaldiak
antolatu dira. 17:30etik
18:30era kaleko joko-
akeginendira;19:30ean
antzerki emanaldia iza-
nen da Ganbaran Xagu
taldearekin. 00:00etan
jokodutontorraegunak,
Vendetta musika talde
ezagunarenkontzertua
hasiko baita ordu horre-
tan Gaztetxean.

AZARO KULTURALA
Aipatutako festari in-

tereshaundikobesteeki-

taldi bat gehituko zaio
asteburuberean.Bezpe-
ran,ostiral honetan,ale-
gia, bere azken liburua
aurkeztuko die herriki-
deei Patziku Perurenak,
Goizuetanbadagizonbat
izenburua daramana,
hain zuzen. 19:30ean
hasiko da Ganbaran.

Lehen aipatu dugun
larunbat ilunabarreko
antzerkiemanaldiaribu-
ruz esan behar da, due-
la 12 urte sortu zela Xa-
gutaldeaLeitzan.Gure-
an eskainiko duen Agur
Manhattanobrabereibil-
bideko laugarren an-
tzezlanada,etaMielma-
ri Elosegi Luze taldeki-
deakidatziada.Ordube-
te pasatxoko iraupena
duetaestresadagidoia-
ren ardatza. Luzerekin
batera, Xergio Merinok
eta Juani Barriolak osa-
tzen dute taldea.

Hurrengo asteburu-
rako iragarrita dauden
azaro kulturalaren eki-
taldiei gainbegirada
emanez, esan, ostirala,
19an, eta 19:30etik au-
rrera,Nepaliburuzkodia-
positibak botako ditue-
laJosebaElizegiYaman
oiartzuarrak.Biharamu-
nean, berriz, 17:30ean
AsierKidainmagoakak-
tuatuko du. Bi saioak
Ganbaran
eginendira.
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GOIZUETAGOIZUETA

OSPAKIZUNAK ! GIZARTE ZERBITZUAK ANTOLATUTA

Eskualdeko
gazteen topagune
izanen da herria
larunbat honetan

ARGAZKIA: ESTEBAN AROTZENA

Konposantua txukun eta apain
Aurte ere, Santu Guzietarako ederki apaindu zuten herritarrek kanposantua.

ARGAZKIA: ELENA GARCIA

Mutilak behar dira dantza taldean
Beste dantza taldeen antzera, Umore Onan ere mutil faltan daude. Argazkiko
hauek bezain dotore jendaurrean agertu nahi duten guztiek hil honen 20ko
12:00etan dute hitzordua Elena eta Unairekin.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

25 jubilatu yoga egiten
Herriko jubilatuen elkarteak eta Arkupeak-ek antolatzen duen yogako ikasta-
roa indar haundiz hasi da aurten ere. 25 lagun inguru elkartzen dira Ganbaran
Patxi Txokarroren gidaritzapean.

Baialtzinikin…
Poloniako futbol ligako txapelduna den Lech
Poznan taldeko entrenatzailea dela Yandene-
ko Oxemari lehengo asteaz geroztik?

?
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OSPAKIZUNAK ! EGUN OSOKO FESTA

San Martin
Eguna larunbat
honetan
ospatuko da
Lehiaketako
argazkiak
12rako eraman
behar dira

Maider ANSA
Egitarauosatuapres-

tatudaaurtenere larun-
batean,azaroak13,os-
patuko den San Martin
Egunerako.

ELIZATIK KANPANAK
18:30ean elizatik

kanpanak jokodituAn-
ttonioExkerrakgaraiba-
teko ohitura ezaguta-
razteko.

Garaibatean,denbo-
ranosourruti joangabe,
EuskalHerrikoherri ge-
hienetan kanpanek ba-
liohaundiazutenberta-
koentzat.Goizeanegu-
naargitzerako jotzenzi-
ren zenbait kanpaika-
da, eguerdian maldan
lanean zebiltzanek An-
gelusaentzutearekinze-
kitenbazkaria laisterba-
tean izango zutela au-

rrean, ilunabarreanerre-
tiratzeko ere elizako
kanpanak jotzenziren...
Norbaithiltzean,suaze-
nean, udan harria bota
ezzezankonjuroakegin
behar zirenean... Edo-
zein motatako abisua
zela ere, kanpaikadak
joazenteratzenzen jen-
dea zer zen pasatzen
zena, eta zer esanik ez,
jai bezpera, meza edo
bestelako festaren bat
iragartzeko zenean!
Egoerabakoitzean,nos-
ki, joaldia ezberdina
izango zen eta hori de-
na ikasiko dugu Antto-
nio Exkerraren lagun-
tzaz arratsaldeko lehen
orduan.

‘PIANO BAT BERTSOTAN’
19:15 inguruan Pia-

noBatBertsotanema-
naldiak kantatzeko eta
entzutekoaukeraeskai-
niko du.

Jagoba Astiazaran
Zestorrak pianoa joaz
inprobisatuko ditu mo-
mentuan entzuleek es-

katutako euskal kantak
eta Ainhoa Ansa herri-
tarra izango da berta-
ratutakoak kantatzera
gonbidatzeko ardura
izango duena. Hitzekin
eta kantekin jolasteko
aukerapolita izangoda,
pantaila baten lagun-
tzaz, entzun nahi den
kantaren letra jarraitze-
ko aukera ere izango
baita. Lehenengo aldia
da Piano Bat Bertsotan
Aranon izango dela eta
proiektu hau entzuteko
eta ikusteko azkeneko-
tako aukera izango da
Aranokoa, oraingoz
denbora batez uzteko

asmoa baitute bi par-
taide gazteek.

AFARIA
Meza eta gero, urte-

roko legean, taloak eta
gaztainak erreko dira
giro ezin hobean afal-
tzeko. Ezkerran Borda-
ko sagardoak bustiko
ditu zintzurrak eta nahi
duenguztiagonbidatua
dago bertara.

BITARTEAN EGIN
BEHARREKO LANAK

Gogoan izan, Arano
gaitzat hartuta egingo
den III. argazki lehiake-
tan parte hartzeko, ar-

gazki bat eraman be-
harko dela Kontsejura
12rako beranduenez.

Bestalde, Aranoko
aldizkariaren izena era-
bakitzen lagundu nahi
duenak, Kontsejun ja-
rritadagoenbuzoianutz
dezala bere hitz auke-
ratua edo izen berezia.
Aranon noizbait entzu-
ten zen eta aspaldian
entzunezduzunhitzho-
ri, edo dena delako ar-
razoiarengatik berezia
iruditzenzaizunhori,be-
reesanahiarekin,paper
batean idatzi eta bota
13a baino lehen! Ea hitz
polit pila biltzen dugun!

ARANO

ARGAZKIAK: JABIER LEGARRETA ETA MAIDER ANSA
Kanpaien joaldiaren inguruko azalpenekin hasiko dira San Martinetako ospakizunak.
Ilunabarrean, berriz, Piano Bat Bertsotan emanaldia izango da.
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LEITZA

Azken bi
urteotan bezala,
zergak eta
tasak izoztu dira

TTIPI-TTAPA
2010erakoaurrekon-

tuarekin konparatuz,
641.789eurogutxiagoa-
koa onartu du Udalak
heldu den urterako:
2.954.789eurokoa,hain
zuzen. Ezker abertzale-
ko eta EAren aldeko bo-
toekinateradaaurrekon-
tua aurrera.

Baina horrekin bate-
ra, azken bi urte haue-
tan egin bezala, zergak
eta tasak izoztea eraba-
ki du Udalak, eta krisia
izan da horren arrazoia:
«Krisialdihaundiangau-
deetaUdalahorretaz ja-
betzen delako hartu du
erabakia, beti ere, zer-
bitzuetan ahalik eta era-
gin ttikiena izan dezan
kalkulatuz».Halaxeazal-
du dio Xabier Zabalo al-
kateak TTIPI-TTAPAri.

INBERTSIO NAGUSIAK
2011rabegiraeginen

den inbertsionagusiena
hilerra haunditzea eta
horma-hilobi/kolunbario
berriakegiteaizanenda.
290.000eurokodiru-sai-
la aurreikusi da horreta-
rako. Horrekin batera,
Otemotz errekatik ura
ekartzeko 150.000 euro
onartudira; Erletaesko-

lan igogailua jartzeko
160.000 euro eta Haur
Eskolansukaldeajartze-
ko 30.000 euro.

2012anegitekoakdi-
ren Amazabaleko be-
rrurbanizazioaetauratra-
tatzeko estaziorako
proiektuakerredaktatze-
ko 54.000 euroko parti-
da hitzartu da.

Bestalde,Zabalokja-
kinarazi duenez, «Uda-
laren zor bizia 800.000
eurotan jaitsi da azken
lau urteetan».

2010EKO EGITASMOAK
2010ean Ibero ingu-

rua erostea zen aurrei-
kusitakoinbertsionagu-
siena,bainaalkateakar-

gitu duenez, «Nafarroa-
ko Gobernuak dirula-
guntza noiz emanen di-
gun zain gaude». Antza,
«denaadostuadagoeta
edozein momentutan
eginen da». Gobernuak
Ibero interes publikoko
erosketa dela aldarrika-
tua du, eta beraz, diruz
lagunduko du, baina
oraindikezdafinkatunoiz
izanen den hori.

Tren geltoki
zaharrean aterpea
eta BTT zentroa

Garai bateko geltoki
zaharra aterpe turistiko
etamendibizikletazen-
tro bilakatuko da etor-

kizunean, eta horrekin
batera, informaziopun-
tuaetaeskualdekopro-
duktuen salmentarako
gunea ere izanen da.
Horretarakoerabilikodi-
ra Nafarroako Gober-
nuak bideratuko dituen
300.000euroak.2012an
eta 2013an 150.000na
euroko inbertsioa egi-
nen du. Horrela jakina-
razi zuen Nafarroako
GobernukoTurismoDe-
partamentuko Antola-
keta Zuzendariak joan
denhilabeteanBertizen.

Bestalde,atzeratuzi-
ren Uitziko tuneleko la-
nak hilabete honetan
bukatzea aurreikusia
dago.

UDALA ! AURREKONTUA

2,9 milioi euroko aurrekontua
onartu du Udalak 2011rako

Ordenagailuari
aplikatutako GPS
ikastaroa
Mendizaleentzat ikas-
taro interesgarria anto-
latu du Mendibil Men-
di Taldeak: ordenagai-
luari aplikatutako GPS
ikastaroa.Azaroaren20
eta21eanizanendaEr-
leta eskolan, eta Jaime
Eguzkitza Gipuzkoako
Mendi Federazioko ki-
deakeskainikodu.Ikas-
taroaren edukia ondo-
koaizanenda: compe-
GPS LAND programa
instalatuetakonfigura-
tu; mapa digitalen for-
matuak; WPT, ibilbide
etaTrack-enerabilerak;
GPSarendatuentrans-
misioa programara eta
alderantziz; irudiak es-
portatu eta inprimatu
eta kanpoan GPSare-
kin egindako praktikan
landutako datuen apli-
kazioa.MendikoGPSa-
ren erabilera eta oina-
rrizkoinformatikamen-
peratzeabeharrezkoak
izanendiraetagehiene-
koikaslekopurua14koa
izanen da. Aurrerako
bazkideeklehentasuna
izanendute.40euroor-
daindubeharkodituba-
koitzak, eta bazkideek
20 euro. Izen-ematea
etainformazioa:mendi-
bilaurrera@hotmail.com
-en edo 636 509598-n.

Kultur agenda
Azaroaren 25ean, os-
tegunarekin, Patziku
Perurena idazleakGoi-
zuetan bada gizon bat
bere azken liburuaren
aurkezpena eginen du
19:30ean liburutegi-
an.
Bestalde, Euskarabi-
deak antolatzen duen
Euskarazko zinema
zikloaren barne, aza-
roaren 28an Ponyi
amildegian haurren-
tzako filma ikusgai iza-
nendazineman,17:00-
etan.

! FLASH

ARGAZKIA: HITZA

120 perretxiko mota sailkatu dituzte Mikologialdian
Balorazio «oso baikorra» eginez joan da ALKE Kultur Taldea, Mendibil Mendi Tal-
deaetamikologiazaleekelkarlaneanantolatutakoHirugarrenMikologialdia.Urria-
ren 21etik 23ra, ostegunetik larunbatera, jende asko ibili zen mendira joan eta
perretxikoak biltzen. Eta larunbat arratsaldean bildutakoak sailkatu ondotik, igan-
dearekin, urriak 24, erakusketa prestatu zuten udaletxeko karrapean: guztira 120
mota bereizi zituzten. Erleta eskolako neska-mutikoek mikologiarekin lotuta egin-
dako marrazkiak ere ikusgai izan ziren. Baina ikusi bakarrik ez, dastatzeko auke-
ra ere izan zen plaza inguruan. Ziza, barengorri, esnegorri eta onddoen 300 pin-
txo banatu baitziren. Horrez gain, herritarrek egindako eta gaiarekin lotutako ar-
gazkiak herriko saltokietako erakusleihoetan ikusgai egon ziren. Mikologialdia-
ren harira, merkatari batzuk dendak apaintzera ere animatu ziren. Beraz, jendea-
ren erantzuna ikusita, antolatzaileak pozik: «parte-hartzea haundia izan da».
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GIZARTEA ! ARESO, ARANO, GOIZUETA ETA LEITZAN EGIN DA IKERKETA

Aresoko gazteak ondoko herrietakoak
baino lasaiagoak direla dio ikerketa batek
Gizarte
Zerbitzuek lau
herrietan egin
dute azterketa

Juana Mari SAIZAR
Gizarte Zerbitzuek

Goizueta,Arano,Leitza
eta Aresoko gazteen
inguruko ikerketa bat
egin du soziologo ba-
ten bidez. Cederna Ga-
ralur erakundearen di-
rulaguntzarekineginda,
eta horren arabera, gu-
re herriko gazteak lau
herrietako lasaienakdi-
rela ondorioztatu da.
Behardeneanmugitzen
omen dira, denak elka-
rrekin ibiltzen direnak
dira, baina gauza berri-
en inguruan kezka eta
jakinmin oso gutxikoak
direladio ikerketak,non-
bait gurasoen ondoan
eroso bizi omen dira.

Hau gizartearen isla
omen da. Izan ere, hel-
duek ere bide berdina
egiten omen dute, lasai
xamar bakoitza bere
etxeetan egonez. Hau
guztia, beti ere, aipatu
ikerketaren arabera.

Honekin lotuta, le-
hendabizikogazteegu-
na antolatu dute Goi-
zuetan larunbat hone-
tan,azaroak13,etagon-
bidapena egin zaie 15
urtetik hasi eta 30 urte
bitarteko gazteei hara
azalduetaparteharde-
zaten.

Egitarauakronikaho-
nen azpiko aldean eta
Goizuetakokronikan ira-
kur daiteke.

ARESO

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Zuzendaritza berritzeko bozketa egin du Guraso Elkarteak
Guraso Elkartekoek zuzendaritza berritzeko bozketa egin dute. Hala ere, orain-
dik ez dakite nola osatu, berriak eta zaharrak erdi bana, taldeka lanak banatuz
edo beste modu batera. Kontuan hartuta, Guraso Elkartea herriko hainbat ekin-
tzetan parte-hartzaile aktiboa dela, garrantzitsua izango da nola edo hala au-
rrera jarraitzea, beti ere, herriko umeek hainbat ekitaldi eta festaz gozatzen ja-
rrai dezaten. Bestalde, pasa den asteazkenean, udazkeneko ekitaldia egin zu-
ten eta neska-mutikoak gaztain biltzera joan ziren guraso batzuekin mendira,
eta ia bi danbolinka bildu zituzten. Orain lehortzen ari dira eta hurrengo bate-
an, erre eta jan egingo dituzte.

GAZTEEN IKERKETA

Gurasoen ondoan
eroso bizi omen dira
herriko gazteak.
Hala dio ikerketak.
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BAZTAN

ELBETE ! EZTABAIDA PRESAREKIN

Errotaberri presa ez botatzeko eskatu
dute berriz elbetearrek
Ingurumen
Departamen-
tuak botatzeko
agindua emana
du

TTIPI-TTAPA
Nafarroako Gober-

nuko Ingurumen eta
Landa Garapen Depar-
tamentuak Elbeteko
Errotaberri presa bota
egin nahi du, baina
herritarrak bere horre-
tan mantentzearen al-
dekoak dira.

Badirudi, edozein
momentutan bota de-
zaketela presa, Inguru-
men eta Landa Gara-
pen Departamentuak
botatzeko agindua
emana duelako eta eu-
riteengaraiapasatzeko
esperoan omen daude.
Dena den, herritarrek

oraindik ez dute itxaro-
penik galdu eta Bego-
ña Sanzberro kontsei-
lariari zerbaitegitekoes-
katu diote.
Eta horrekin batera,

bertze ahalegina sare
sozialaren bidez egitea
erabaki dute Elbeten.
Errotaberri presa salba
dezagun izenburupean
orrialdea zabaldu dute

Facebook-en eta da-
goeneko ehundik gora
babes jaso ditu –lerro
hauek idazterakoan200
lagun ingurukbategina
zutensaresozialarekin–.

Sozialismoaren
erakuintzari buruz
solasaldia

Sozialismoarenerai-
kuntza Euskal Herrian
eta XXI. mendean sola-
saldia eskainiko du Sa-
bino Cuadra Lasartek
azaroaren 18an, ortze-
gunarekin, Elizondon.
Arizkunenea Kultur
Etxean izanen da eta
19:30ean hasiko da.

Santa Zezilia Eguna
ospatzeko kalejira

Musikarien patroia-
ren eguna edo Santa
Zezilia Eguna dela eta,
azaroaren23an,astear-
tearekin, Udal Musika
Eskolakoekkalejiraegi-
nen dute, 17:00etatik
aitzinera, karriketan.
Eguraldi txarra egiten
badu, entzunaldia Mu-
sikaEskolan eginenda.

ARGAZKIA: RAKEL GOÑI
Presa bere horretan uztea da elbetearren nahia.



HERRIZ HERRI | 33
ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11

BAZTAN

GIZARTEA ! SAHARAZTANEK ANTOLATUTA

Sahararen aldeko Elkartasun Eguna
eginen da azaroaren 27an Erratzun
Egun osoko
egitaraua
antolatu du
Saharaztanek

TTIPI-TTAPA
Duela hamar bat ur-

te hasi ziren Baztan-Bi-
dasoaldera,udanSaha-
rako neska-mutikoak
ekartzen. Eta duela hiru
urte talde moduan era-
tzea erabaki zutenean
sortu zen Saharaztan
Baztan-Bidasoako Sa-
harar herriarekiko elkar-
tasun taldea. Saharako
basamortuan dauden
errefuxiatuenkanpamen-
duetan, udan egiten du-
en bero jasangaitza de-
la eta, batez ere haurrak
dira kaltetuenak. Hala,
udakohilabeteberoenak
goxoago pasatzeaz ga-
in,eurenherrianjasoezin
dituzten zerbitzuak
eskaintzen zaizkie he-
men Saharako gaz-
tetxoei. Bide batez, Sa-
harako herriaren egoera
zein den ezagutaraztea
ere bada Saharaztanen
helburua.

Aurten gure artean
izandiren17neska-mu-
tikoak–15Baztan-Bida-
soan eta 2 Leitzan– irai-
lean itzuli ziren etxera,
baina azaroan Sahara-
ren aldeko Elkartasun
Egunaegiteaerabakidu
Saharaztanek. Azaroa-
ren27an izanendaErra-

tzuneta egunosokobes-
ta antolatu dute.

11:00ETAN HASIERA
• Aurkezpena
• Bideo emanaldia (Ha-
cia el mundo con tus
ojos)

• Hitzaldia eta mahai in-
gurua Nafaa Salem-en
eskutik.

• Haurrendako puzga-
rriak.

• Idazkera sahararra.
• Bitartean, herrian bar-
na kalejira fanfarreare-
kin.

• Bertsolariak.

14:00ETAN BAZKARIA
• Helduen menua eta
haurren menua eskai-
niko da.

BAZKALONDOREN
• Bertsolariak.
• Edorta abeslaria.
• Bitartean, haurrenda-
ko tailerra Birbira tal-
dearen eskutik.

• Batukada.

19:00ETAN KONTZERTUAK
• Ufestuek, Komando
Castaña,Kaskezur,Xu-
tik, Vendetta eta Triki-
dantz taldeekin kon-
tzertua.Sarrera7euro-
tan. Kontzertuen arte-
an argazkiak proiekta-
tuko dira eta Jo ala Jo
KulturTaldeakemanal-
dia eskainiko du.

BAZKARIRAKO
TXARTELAK
Ostatuhauetanerosdai-

tezke bazkarirako txar-
telak: Zubi-punta (Erra-
tzu), Intza (Elizondo) Pir-

rin (Elizondo), Ekaitza
(Doneztebe),Kataku (Be-
ra) eta Errekalde (Bera).

Helduen menuak 18 eu-
ro balio ditu eta haurre-
nak 10 euro.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Aurten Baztan-Bidasoaldera etorri diren 15 neska-mutikoak etxean hartu dituzten familiekin.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Jende eta azienda aunitz Udazkeneko Ferian
Inoiz baino jende gehiago bildu zen urriaren 29an, Elizondoko Udazkeneko Fe-
rian. Jendea ez ezik, azienda aunitz ere plazaratu zen, horretarako dei berezia
egina baitzuten alkateak eta kargodunek. Honela, behi aziendez gain, zaldi, be-
hor, asto, ardi eta aspaldian ikustez ez zen zerri azienda ere, euskal zerria gaine-
ra, ikusgai izan zen. Horrekin batera, Jaime Urrutia karrikan eta plaza ingu-
ruan, 200 bat postu paratu ziren. Horri esker, 18.000 euroko diru-sarrerak izan
ditu Elizondoko herriak. Goiz eta eguerdiko merkatu-saltsaren ondotik, arra-
tsaldean pilota partida ikusgarriak izan ziren itxuraberritua ageri zen Baztan pi-
lotalekuan. Arrats partean dantzaldia izan zen eta larunbatean Atsoferie.
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Asteazkenetik
aitzinera greba
mugagabea
hastekoak dira

TTIPI-TTAPA
Marmola eta grani-

toarekin lanean aritzen
den Oronoz-Mugairiko
Marmoles del Baztan
enpresak 17 langile ka-
leratu nahi dituela jaki-
narazi du LAB sindika-
tuakoharbidez.Berega-
rairik onenean 50 langi-
leedukizituenlantegiho-
nek 32 ditu gaur egun,
eta LABek azaldu due-
nez, «orain bi urte krisi
ekonomikoakastinduzi-
guneanplantilamurrizten
hasi zen».
Zazpi langile kaleratu zi-

tuenenpresakhasieran,
eta ondoren erregulazio
txostenaetorrizen.«ERE
hori langileekin adostu
zuenean urte batez inor
ez kaleratzeko konpro-
misoa hartu zuen –dio
LABek– eta lau hilabete
beranduago 17 langile-
renkaleratzeaparatudu
mahai-gainean».Horren
harira, langileak ez kale-
ratzeko hartutako kon-
promisoa ez duela bete
leporatu dio sindikatu-
ak, «bere gestio kaxka-
rraren ondorioz honat
ekarri gaituenez, ez du-
gu onartuko gure lanki-
deen kaleratzerik».

LABenirudiko,enpre-
sak badu «produkzioa-
ren jaitsieraagoantatze-
kogaitasuna»,etaegoe-
rahobetzeko«berealde-

tikezdeusparatu»izana
kritikatu du. Egoeraren

aitzinean, mobilizazioak
iragarri dituzte: asteaz-

ken honetan greba mu-
gagabea hasiko dute.

BAZTAN

LANA ! ERREGULAZIO TXOSTENA MAHAI-GAINEAN

Marmoles del
Baztan lantegiak
32 langileetatik 17
kaleratu nahi ditu

ARGAZKIAK: ONDIKOL

Bi mila kilo sagar Kirikoketa bestan
Jo ala Jo elkarteak hamekagarren urtez antolatutako Kirikoketa bestan, 2.000 ki-
lo sagar zituzten jotzeko, Baztangoak (Zigaurre, Elizondo eta Gamioxarreatik hur-
bileko sagarrondoetakoak) eta Iparraldekoak. Hala jakinarazi zuen Patxi Larral-
dek. Sagarra xehatzen eta jotzen gogotik lan egin ondotik, Gamioxarrera hurbil-
dutakoek muztioa dastatzeko modua izan zuten eta ondotik, kupeletan sartu zen
edaria, denborarekin sagardo bihur dadin. Eguerdia eta gero, gaiteroen doinuen
eta dantzarien laguntzaz, sagar gehiago ekarri zuten, astoak garraiatu zuen or-
gan. Bazkalondoan, Faltzes, Sara, Errotxakun eta Sestaoko txalapartariak aritu
ziren eta gauez kontzertuak izan ziren Petti, On Benito eta Sestao Tx taldeekin.
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BAZTAN

ESKUBALOIA ! AZAROAREN 14TIK 21ERA KROAZIAN

Bi baztandar
Mediterraneoko
Txapelketan ariko
dira Espainiako
selekzioarekin
Ainhoa Astiz
eta Leire
Ramos
Kroaziara
joanen dira

TTIPI-TTAPA
Baztango Kirol Tal-

dean dituen 22 urteo-
tan fruitu onak eman
ditu eskubaloiak Bazta-
nen. Ez dira ez bat eta
ez bi, duten mailagatik
estatuan zein kanpoan
jokatzeko txartela es-
kuratu dutenak. Horie-
tan azkenak BKTko ka-
deteen mailan, A tal-
dean, dabilen Ainhoa

Astiz lekaroztarra eta
denboraldi berria Liza-
rrako Itxako taldean ha-
si duen Leire Ramos
berroetarra dira. Azken
hau atezain lanetan
aritzen da eta batek
zein bertzeak 15 urte
baino ez dituzte.

HILAREN 14TIK 21ERA
Aldi honetan, Kroa-

ziara joanen dira, da-
goeneko han ez badau-
de behintzat. Izan ere,
azaroaren 14tik 21era
Mediterraneoko Esku-
baloi Txapelketa joka-
tzekoa da Kroazian, eta
Espainiako selekzioak
bi baztandar hauek dei-
tu ditu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ofizialki inauguratu dute liburutegi berria
Ateak urriaren 20an zabaldu bazituen ere, azaroaren 3an inauguratu zuten ofizial-
ki Abastoseko Plazako liburutegi berria. Nafarroako Gobernuko eta udal ardura-
dunez gain, bertze entitatetako ordezkariak ere hurbildu ziren.

ARGAZKIA: ONDIKOL/TESTUA: MAITE OTEIZA

Ehiza jardunaldi gastronomikoak Olari jatetxeak aurkeztuak
Bertizko Patzuergoak aurtengo ehiza jardunaldi gastronomikoak aurkezteko Iru-
ritako Olari jatetxea aukeratu du. Hala, Patzuergoko Izaskun Goñi, Olariko Ruben
Garate eta informazio orrietan nahiz kartetan dagoen irudiaren egile den Itziar Mi-
kelperizena margolariak prentsaurrekoa eskaini zuten urriaren 28an, eskualdeko
13 jatetxetan dauden dastatzeko aukerak ezagutzerat emanez. Horren harira, ai-
patu, Mikelperizenaren ehizari lotutako margoak ikusgai daudela Olarin.
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URDAZUBI

Badirudi azken
sententzia
behin betikoa
dela

TTIPI-TTAPA
Zeharbideakhizpide

izaten segitzen du. Izan
ere, Nafarroako Justi-
ziakoAuzitegiNagusia-
renAdministrazioareki-
ko Auzien Salak bertan
beherautziduberrizere
Dantxarineakozeharbi-
dea egiteko proiektua-
ren esleipena. Proiek-
tua 2007an adjudikatu
zuen Udalak, Santiago
Villaresalkatearenebaz-
pen bidez, eta VS Inge-
nieria y Urbanismo SL
enpresari esleitu zi-
tzaion.

Proiektuarekinkalte-
tuak izandirenbiherrita-
rrek, ordea, epaitegie-
tara eraman zuten afe-
ra, eta auzitegitik etorri
denazkenerantzunada
proiektuaren esleipena
baliogabetzat joduena.
Salaketa paratu zuten
bizilagunekzeharbidea
lehengora itzultzea
eskatzen dute, baina

obrakeginakdiraeta jo-
an den urteko azaroan
inauguratu ziren.

Gogoratu behar da,
salaketaparatuzutenbi
bizilagunen lehen ape-
lazioa ez zela onartua
izan, baina berriz ere
errekurtsoaaurkeztueta
arrazoiaemanzienepai-
tegiak. Joan den urte-
ko abenduan, zeharbi-
deko urbanizazio lanen
adjudikazioabertanbe-
hera utzi zuen Nafa-
rroako Justizia Epaite-
gi Nagusiak, kontrata-

zioprozeduranakatsak
zeudelakoan. Gisa be-
rean, bi auzotarrek sa-
latu zutenez, «zeharbi-
deak trafiko arazoak ez
ditu moldatzen, eta au-
toakzonakomertzial ja-
kinbaterabideratzendi-
tu,bertzebatzukbazte-
rrean utziz».

Baina Udalak erre-
kurtsoa aurkeztu zuen
eta uztail hondarrean
arrazoia eman zion Na-
farroako Justizia Epai-
tegi Nagusiak. Orain,
baina, berriz bertan be-

hera gelditu da 2007ko
urriaren10eanalkateak
sinatutako ebazpena.
Urriaren 4an onartu zen
azken sententzia.

«AKATSAK»
KONTRATAZIOAN

Epaitegiaren urriko
sententziaren arabera,
zeharbideko lanenadju-
dikaziorako txostene-
an,«aktuaziobatzuetan
hutsuneaantzemandai-
teke», hau da, «ez-be-
tetze formalaketahain-
bat gabezia daude aur-

keztutako dokumenta-
zioan». «Identifikatuta-
koaurrekontukreditua-
ren erreferentziarik ez
dago» eta «espedien-
tearen tramitaziorik ere
ez dago», beti ere sen-
tentzian ageri denez.

Badirudi,urriaren4ko
azken sententzia behin
betikoa dela.

«ULERTU EZ, BAINA
ONARTU BEHAR»

Auzitegiaren azken
sententziarenaitzinean,
Santiago Villares alka-
teak zera adierazi dio
TTIPI-TTAPAri: «aitzine-
ko idazkariak egin ez
zuentxostenagatikkon-
denatu dute adjudika-
zioa. Horregatik zigor-
tzea ez dugu arras on-
gi ulertzen, baina onar-
tzendugu,bertzerikezin
dugulako egin».

Proiektuaegiteko In-
genieria y Urbanismo
SL enpresarekin egin-
dako kontratua argitu
beharko dela ere adie-
razi du Villaresek: «be-
re garaiain egindako la-
nagatik ordaindu zi-
tzaiona onargarria den
alaez ikusibeharkoda».

HIRIGINTZA ! UDALA

Auzitegi Nagusiak bertan behera utzi
du zeharbideko proiektuaren esleipena

ARTXIBOKO ARGAZKIA

2009ko azaroaren 27an inauguratu zuten Dantxarineako zeharbide berria.
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URDAZUBI/ZUGARRAMURDI

ESKOLA ! URRIAREN 14AZ GEROZTIK

12 neska-mutikok erabiltzen
dute eskolako jantoki zerbitzua
Bi txandatan
banatuak
bazkaltzen
dute

Koro eta Margari
Urriaren 14tik aitzi-

nera jantoki zerbitzua
erabiltzeko aukera iza-
nenduteeskolakohau-
rrek. Momentu huntan
12 neska-mutikok era-
biltzen dute, bi txande-
tan partituak: Zugarra-
murdiko eskolakoek
13:00etan bazkaltzen
dute eta lau haur gel-
ditzen dire. Urdazubiko
eskolakoek, berr iz,
13:45ean dute tenorea
eta zortzi haurrek era-
biltzen dute zerbitzu
hau.

Bazkariaren prezioa
4,5 eurokoa da, baina
egun bakanetan geldi-
tuz gero, 6 eurokoa da

prezioa. Arduraduna
Mentxu Fagoaga da.

Dantza ikastaroak
Baztangodantzariek

erakutsiz,gandenuda-
berrian hasi ziren eus-
kal dantzen ikastaroak

hartzen,baihelduakbai-
ta haurrek ere, Akela-
rrenean. Haurrek, gai-
nera,arrasemanaldipu-
litaeskaini zutenplazan
Andre Mari Egunean.

Ikasturte huntan ere
hiru talde eman dituzte
martxan, haurren bi tal-

de, eta helduen bertze
bat.

Entsaioak ortziral
arratsaldeetan egiten
dira, eta norbait gehia-
go animatzen bada
Hiruneedo Itziarardura-
dunekin mintzatu be-
harko du.

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Jantokiko lehenbiziko txandako haurrak.

LANA

Zertxobait
beheiti egin
du eskualdeko
langabeziak
urrian
TTIPI-TTAPA
Uda denboraldi kax-
karra izan zen lan ar-
loan eskualdean,
ekainetik irailera 121
langabe gehiagok
emanbaitzuten izena
Doneztebeko Enple-
gu Bulegoan. Baina
joera horri buelta
eman zitzaion urrian,
indarhaundiegirikga-
be izan bazen ere: 21
langabe guttiagore-
kinbukatuzenhilabe-
tea (%1,85eko jau-
tsiera). Doneztebeko
Enplegu Bulegoaren
bitartez, 373 kontra-
tu egin ziren irailean,
baina horietatik 32
bertzerikezzirenmu-
gagabeak izan.Orain-
dik 1.116 lagun dau-
de langabezian Do-
neztebekobulegoan.
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70 kantari
inguru bildu
ziren elgarrekin
kantatzeko

Auxtin eta Franck
70 bat kantuzale bil-

duzirenLarraldeanurria-
ren 10ean, gure euskal
gizartearen kultural fun-
tsetanditugunkantuza-
har paregabeei hats be-
rria emateko. Ikustekoa
etaentzutekoazen, izan
gazte, izanerretiratu,no-
la eta zoin indarrarekin,
ohoratuakizandiren,hor,
gure aitzinekoek asma-
tu aire eta erranak. Baz-
kari bat hauta, Frantxua
eta Maddik moldatua,
Artxeloaktaldekoekzer-
bitzatua.

Usaianbezala,espe-
rientziadunak hasi ziren
kantatzen:PeioMinabe-

rry, Gabi Fagoaga, Jan-
pier Soudre eta berezi-
ki, berebozozenparega-
bearekin:FifinBillon-Za-
mora. Haukien ondotik,
bertzeguzienbozaklas-
terelgarri lotuziren,kan-
tuzko soka luzea segi-
tzeko gaua arte. Gehie-
nak, ahots hutsez, eta,
bertzeak,XarlexSabaro-
tzen akordeoia eta Mar-
txelBravengitararenmu-
sikarekin lagunduak.
Nork ote daki zonbat
kantu eman ziren?

Denen gainetik zor-
tzigarrenKantuXaharra-
renEgunhaubereziaizan
da, lehen aldikoz ikusi
baitabelaunaldiberribat
lotzen deplauki euskal
kantu herrikoiak duen
altxorrari.EnekoBesso-
nartetaSebastienEtxe-
berriren inguruan gazte
talde batek ereman du
egunarenapailatzeosoa,

eta hori geroari pentsa-
tuz, ez da ez gauza tti-
kia! Aipagarria da berri-
kikantaribimultzosortu
direla herrian: Senperen
kantuz eta Artxeloak!

Etorkizuneanegonez,
aipa dezagun Oxtikene-
koak elkarteak argitara-
tuko duen XIX. mende-
kokantuahantziakbildu-
ma. Musumigeleneko
MartzelArribillagazenak,
kahier batean zauzkan,
1900ingurukokantugal-
dubatzuentestuakage-
ri dira liburuanetaaben-
du aldera aurkituko be-
harko gintuzke.

SENPERE

KULTURA ! OSPAKIZUNAK

Kantu xaharrek
etorkizun oparoa
dutela erakutsi dute

Agur bero bat adiskideak! Urriaren hamarrean,
Gaur zortzigarren kantu eguna gaude omore onean!
Euskal mintzaira susta dezagun gure ahalen heinean,
Egun goxo bat iraganez Amotzeko Larraldean!

Egun berezi hunen begira aspaldian baiginauden,
Orai, helduak garenaz geroz, har dezakegu atseden!
Probentzietan jakin bezate zer giroa dugun hemen,
Egundainotik aire zaharrak kantatzen dira Senperen!

Bozkarioa heda dezagun hemen guziek elkarri,
Bakoitzak bere alaitasuna orai behar du ekarri,
Norbera, bere dohainarekin, izan dadien kantari,
Lagun maiteak, bihotz bihotzez, egin zazue bazkari!

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Giro ederra sortu zen Larraldeko bazkarian.

Kantu zaharrek orai-
no, luzaz,gureartean,bi-
de on egin dagigutela!

Hemen,PeioMinabe-
rry-k, egun horren karie-
tara idatzitako 3 berset:



ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11 HERRIZ HERRI | 39

Aimar Etxeberria Irigoien, Iruñekoa,
urriaren 19an.
Beñat Altolagirre Gartzia, Berakoa,
urriaren 16an.
Ioritz Zubiaurre Agirre, Zugarramur-
dikoa, azaroaren 1ean.
Maddi Migeltorena Maritxalar, Do-
namariakoa, urriaren 29an.
AlainEtxepareAiestaran, Lesakakoa,
urriaren 24an.
Mattin Inda Luzuriaga, Donamaria-
koa, azaroaren 2an.
Naia Ugartemendia Agesta, Sunbi-
llakoa, urriaren 18an.
Xuban Jauregi Gartxitorena, Sunbi-
llakoa, urriaren 28an.
Itsaso Ballarena Ripa, Elizondokoa,
irailaren 30ean.
MarenArburuaAgirre,Leitzakoa,urria-
ren 21ean.
LeireSestaoAzpiroz, Leitzakoa,urria-
ren 29an.
Oihane Rekondo Irigoien, Leitzakoa,
urriaren 29an.
Melvil Kaiser-Chassard, Sarakoa,
urriaren 26an.

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

HERIOTZAK
Pedro Martin Mayora Istilart, Elizon-
dokoa, urriaren 21ean, 92 urte.
Jose Leon Petrirena Lasaga, Sunbi-
llakoa, urriaren 21ean, 85 urte.
Nicasia Aleman Igoa, Lekarozkoa,
urriaren 23an, 92 urte.
Carmen Goñi Etxaide, Elizondokoa,
urriaren 25ean, 91 urte.
Jesus Etxebeste Zapirain, Sunbilla-
koa, urriaren 25ean, 65 urte.
Benito Elizondo Matxikote, Arantza-
koa, urriaren 28an, 76 urte.
Elisa Iñarga Hermigarate, Berakoa,
urriaren 30ean, 80 urte.
DominikaIparragirreAlmandoz,Sun-
billakoa, azaroaren 1ean, 77 urte.
Joseph Zamora, Sarakoa, urriaren
26an, 50 urte.
Jean Etxegarai, Sarakoa, urriaren
25ean, 71 urte.

EZKONTZAK
Mikel Bertiz Ibarra eta Izaskun Ariz-
tegi Elizagoien, Sunbillakoa eta Etxa-
larkoa, urriaren 2an Etxalarren.
David Saragueta Esarte eta Ana Ma-
ria Rivera Iribarren, Iruñekoa eta Ei-
barkoa, irailaren 25ean Sunbillan.
JesusUrizRuizdeLarrinagaetaKris-
tina Sainz Zubieta, Elizondokoa eta
Sunbillakoa, urriaren 30ean Sunbillan.

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

SORTZEAK

.

Oliva
TAPIA GOÑI

Lesakan, 2009ko urriaren 30ean
I. URTEURRENA

Zure begi ttikien gozoa
ozpin-malkotan bustia

malkoak malko hegan egiteko
sortu baitzen hegaztia

zeru goibelenean ere hor
dagoenez eguzkia

gurekin ere beti izanen da
zure indarraren izpia.

ETXEKOAK

Maria
IRAZOQUI NESPRIAS
Beran hil zen 2009ko azaroaren 18an

I. URTEURRENA

Hostoak arboletatik erortzen diren bezala
udazkeneko egun batean joan zinen

Geroztik gure bihotzak egunero
zure oroitzapenarekin betetzen dira.

ZURE FAMILIA
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Nafarroakoa
abenduaren
5ean Goizuetan
eta Euskal
Herrikoa
azaroaren 19an
Donezteben

TTIPI-TTAPA
Bigarrenmailakoaiz-

kora txapelketak azken
txanpara ailegatzear
daude,baiNafarroakoa
eta bai Euskal Herrikoa
ere.

EUSKAL HERRIKO
BIGARREN MAILAKO
FINALA

Euskal Herriko fina-
la azaroaren 19an joka-

tukodaDonezteben, fe-
rien barne, eskoletako
frontoian 17:30etik ai-
tzinera.

Xabier Mindegia
(Beintza-Labaien),Oi-
han Larretxea (Bera),
Ugaitz Mugertza (Mu-

triku, Gipuzkoa), Jesus
Mari Lasa (Legorreta,
Gipuzkoa), Manuel Ka-
ñamares (Aroztegieta,

Bizkaia) etaAnderEra-
sun (Aurtitz) ariko dira
lehian.

NAFARROAKO BIGARREN
MAILAKO FINALA

Nafarroako bigarren
mailakofinalaabendua-
ren 5ean jokatuko da
Goizuetan, 12:00etatik
aitzinera. Julen Kaña-
mares (Berriozar), Ru-
ben Saralegi (Iruñea,
Leitza), Aitor Senosiain
(Olague), Juan Jose Er-
dozia (Etxarri Aranatz)
eta Xabier Mindegiak
(Beintza-Labaien)
neurtuko dituzte inda-
rrak.

Bi kasuetan lehen-
dabiziko bi sailkatuak
mailaz igotzeko txarte-
la eskuratuko dute.

AIZKORA ! GOIZUETAN ETA DONEZTEBEN

Nafarroako eta Euskal Herriko II.
mailako txapelketak laster jokatuko dira

Finalean
Oberenako
Ezkurdiak 18-9
irabazi dio
Errekako
pilotariari

TTIPI-TTAPA | LESAKA
Lan txukuna eginda,

bainaNafarroakoburuz
burukoan txapelik lortu
gabe gelditu da Beñat
Oronoz Lesakako pilo-
taria. Izan ere, Joseba
Ezkurdiak irabazi zuen
urriaren24anNafarroa-

ko 22 urtez beheitiko
buruzburukopilota txa-
pelketaren finala. Obe-
renakoak 18-9 irabazi
zionLabritenErreka tal-
deko Beñat Oronozi.

Lehenbiziko tantua
Oronozek egin bazuen
ere, abudo hasi zen na-
gusitzenEzkurdia (4-1).
Lesakarra 5-3ra hurbil-
du zen, baina 6-0eko
partzialaeginzuenObe-
renakoak11-3 jartzeko.
Hortik aitzinera aldeari
nahiko aisa eutsi zion
faborito zen Ezkurdiak
(11-4, 12-6, 14-7, 15-9
eta 18-9).

Bai Ezkurdiak, bai
Oronozek, beraien sa-
kegaiztoanoinarrituzu-
ten jokoa: Oberenako-
ak sei tanto egin zituen
hasierako jokaldiarekin
eta Errekakoak lau. Biei
ereurduritasunanabar-
mendu zitzaien, baina
batez ere tantu ikusga-
rriak egin zituzten. Izan
ere, joan den urtean ju-
benil mailako txapela
irabazi ondotik, lehen-
biziko urtea zuen kate-
gorian Oronozek eta fi-
nala galdu arren, txa-
pelketa bikaina egin du
lesakarrak.

IAZ 18 URTEZ
BEHEITIKOETAN

Oronozek jubenil
mailan Nafarroako bu-
ruz buruko txapelketa

irabazizuen iaz,GRAVN
txapelketanazpitxapel-
dun izan zen eta bina-
kaerezenbait txapel ira-
bazi zituen.

PILOTA ! 22 URTEZ BEHEITIKO KATEGORIAN

Nafarroako buruz buruko
txapelaren atarian gelditu da
Beñat Oronoz lesakarra

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Beñat Oronoz jokoan.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Xabier Mindegiak Nafarroako eta Euskal Herriko finaletan parte hartuko du. Argazkia
uztailean Elizondon jokatu zen Euskal Herriko Bigarren Mailako kanporaketan ateratakoa da.
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Gonzalo
Sukuntza
andoaindarrak
irabazi du

TTIPI-TTAPA | BERA
Joan den urtean bi-

garrengeldituzenGon-
zaloSukuntzaandoain-
darranagusituzenurria-
ren 23an Beran jokatu-
tako XXX. Lizuniagako
Igoeran.Eztegarakopi-
lotalekutik Lizuniagako
kaxkorabitarteko4,9ki-
lometroak osatzeko 17

minutu eta 30 segundo
behar izan zituen. Bi-
garren, Manttale talde-
koUnaiSantamariaher-
naniarra izanzen (17:48)
etahirugarren iazko ira-
bazlea,AntsoaingoDa-
niel Sanz (17:50). De-
nakere,AbdelfatahLou-
jarimarokoarrak2008an
egindako markat ik
(16:03) urruti gelditu zi-
ren eta Gure Txokoa El-
karteak hurrengo urte-
rako gorde zituen mar-
ka hori hobetzeagatik
eskaini zituen 300 eu-
roak.

Emakumezkoen ar-
tean,MaikaAriztegi itu-
rendarrak ez zuen hu-
tsik egin eta berriz ere
irabazle izan zen, (22:
45). Aitziber Urkiolak
(24:02)etaMarisolMar-
tinezek osatu zuten po-
diuma. Beteranoetan,

Angel Garate iruritarra
nagusitu zen (18:37),
Iñaki Bakedano (18:50)
eta Ander Arrast io
(19:06) gibelean utzita.

120 KORRIKALARI
Markakmarka,Lizu-

niagako Igoeraren kon-

turik aipagarriena par-
te-hartzea izan zen.
Guztira 120 korrikalari
abiatubaitziren–iazbai-
no 29 lagun gehiago–.
Horietako aunitz Gure
TxokoaetaManttale tal-
dearen atletismo esko-
lakoak ziren.

LASTERKETAK ! XXX. EDIZIOA

Inoiz baino parte-
hartzaile gehiago
izan dira
Lizuniagako Igoeran

Minutu eta
segundo
bateko aldea
atera diote
Lopez eta
Mendietari

TTIPI-TTAPA | LEITZA
Espero bezala, Jon

Rekondo leitzarrak ira-
bazi zuen urriaren 24an
BizkaikoAizkolarien Ire-
kia,AitzolAtutxa II.a (Di-
ma, Bizkaia) lagun zue-
la. Joan den urteko fi-
nal bera errepikatu zen
Eubako (Bizkaia) pilo-
talekuan eta Juan Jo-
se Lopez Azpilikueta

(Lezaun, Nafarroa), eta
JulenMendieta (Lemoa,
Bizkaia) beteranoak
izan zituzten aurrez-au-
rre.

Seimodalitatetan28
ebaki egin behar izan
zituztenaizkolariek.Le-
hendabiziko hiru pro-
betan gazteak nagusi-
tu ziren, alde dezentea-
rekin gainera. Hurren-
go bi saioetan, ordea,
LopezetaMendietaho-
beki moldatu ziren.
Azkenekoan, iraupen
proban,erabaki zende-
na; hasieran Lopez eta
Mendieta aurretik ibili
ziren, baina leitzarra eta
Atutxa gailendu ziren
azkenean.

Lan guztiak egiteko
20 minutu eta 43 se-

gundo behar izan zuen
Rekondo-Atutxa biko-

teak eta 21:44 Mendie-
ta-Lopezek.

AIZKORA ! TXAPELKETAREN LAUGARREN EDIZIOA

Jon Rekondo leitzarrak irabazi du
Bizkaiko Irekia Atutxarekin batera

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Rekondo lanean, atzean Aitzol Atutxa duela.

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Goiko argazkian gizonezkoen podiuma eta behekoan emakumezkoena.



Ohorezko Zilar Mai-
la izen berriko katego-
rian ez du hasiera xa-
murra izanBaztangoKi-
rol Taldeko emakume-
en eskubaloi talde na-
gusiak. Hau idaztera-
koan, bortz partidatik
lau galdu eta bakarra
berdinduegindute.Ha-
lere, «egoerari buelta
emateko moduko tal-
dea» duela uste du Jo-
kin Elizari entrenatzai-
leak, «eta sailkapena-
ren erdiraldean egote-
ko, arazorik gabe».

Hasiera zail eta go-
rabeheratsuaren gibe-
lean,hainbatarazodau-
dela aipatu digu Eliza-
rik: «Entrenamenduetan
huts egiteak daude, le-
sio larriak ere izan ditu-
gu,etaberezplantila la-
bur xamarra daukagu-

la eta hori entrenamen-
duetan nabari da, 8-9
jokalarirekin eta atezai-
nik gabe entrenatuta,
gero partidetan nabari
delako: azkenean en-
trenatzendenbezala jo-
katzen da». Halere, az-
ken partidetan hobe-
kuntza somatu du Ata-
rrabiako entrenatzaile-
ak eta «puntu bakarra
lortu arren, lau ere izan
genezakeenakatspun-
tualbatzuengatikezba-
litz. Itxura ona ematen
dugu,bainaezdugu ira-
bazten. Lanean segitu
behar dugu eta kon-
tzentrazioa ez galdu».

Jokalari gutti izana-
gatik, kalitatekoakdire-
la uste du Elizarik, «bai-
nagerobadirabeteezin
diren bertze eskakizu-
nak: batzuk ezin dute

kanpoko bidai luzeeta-
ra joan lanagatik, ikas-
ketak… hiru atzerrita-
rrak izan ezik ez gara
talde profesionala. Ho-
rieimaximoaeskatube-
har zaie, baina gainera-
koeknahikoaegitendu-
te taldea mantentzen».
Lan horretan bigarren
taldea desagertu dela-
ko ere arras kexu age-
ri da Elizari: «BKTko bi-
garren talderikezdago,
jokalariek nahi izan ez
dutelako, argi eta gar-
bi». Bere asmoa talde
horretako jokalari ba-
tzuk lehen taldearekin
entrenatu eta jolastea
zen, «baina guziek le-
hen taldean jokatzeari
ukoeginzioten».Beraz,
orai jubenilen taldeari
begiratzen dio, «Joxe
Iturzaeta lan ona egiten

ari delako eta etorkizu-
neko jokalariak izandai-
tezkeenak ongi ari dire-
lako».

Iazko talde berdin-
tsua du BKTk, «Anabel

Sobrino izan da biga-
rren taldetik etorri den
jokalari bakarra eta tal-
dea modu txarrean utzi
du Dimitrita errumania-
rrak» dio Elizarik.
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ESKUBALOIA

! LINDUTX-BAZTAN BKT: OHOREZKO ZILAR M.

Talita DAIANA BRASIL
Itsaso SALABURU HUARTE ELIZONDO
Nerea GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Irati BERRUEZO CONDON IRUÑEA
Amaia IRIGOIEN CORDOBA GARTZAIN
Izaskun DANBORIENA URRUTIA AZPILKUETA
Gabriela HORVATH HUNGARIA
Mari Jose ALEMAN ETXENIKE IRURITA
Elisa ARRETXEA URRUTIA ELIZONDO
Cristina IRISARRI VIEDMA BARAÑAIN
Itziar GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Agota SKRAPICS HUNGARIA
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ
Ana Isabel SOBRINO ARTAZKOZ ELIZONDO
Entrenatzailea: Jokin ELIZARI ATARRABIA
Delegatua: Javier PERURENA LEITZA
Ofiziala: Fernando ETXABARRI IRUÑEA

Baztango KTk
lana gogotik
egin beharko du
mailari eusteko
Gaizki hasi badira ere, kategoria
mantentzeko kalitateko jokalariak
dituela uste du entrenatzaileak

ARGAZKIA: ONDIKOL
Ez da ongi hasi denboraldia Baztango Kirol Taldeko talde nagusiarentzat.
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! LINDUTX-BAZTAN BKT: JUBENILAK

Emma AYUSO BERTIZ ELIZONDO
Ana JAIMERENA AZKARRAGA GARTZAIN
Amaia SANZ AZPIROZ ELIZONDO
Sara OLAIZOLA EGURROLA ELIZONDO
Naiara IGARABIDE IPARRAGIRRE ELIZONDO
Amaia MORTALENA MASKOTENA ELIZONDO
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Amaia ASIAIN ZELAIA BERROETA
Nerea ETXEBERRIA OSKARIZ ELIZONDO
Nagore IRIGOIEN IBARRA ELIZONDO
Leire PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Laura JAEN PEREZ ELBETE
Itziar JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Garazi SANZ ARRETXEA DONEZTEBE
Entrenatzailea: Joxe ITURZAETA BARNO ELIZONDO
Delegatua: JM ETXEBERRIA IRIGOIEN AMAIUR

! LINDUTX-BAZTAN BKT: KADETEAK

Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Ainara ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Raquel PARDO PEREZ URDAZUBI
Ione KAMINO ELIZAGOIEN ELIZONDO
Ana ANTXORENA SOBRINO ARIZKUN
Iratxe ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Lorea ARRUABARRENA SAGASTIBELTZA ELIZONDO
Intza GARTXITORENA URDANPILLETA BERROETA
Uhaina APEZETXEA MURUA ERRATZU
Amaia BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Sara DORREGARAI IRURITA
Itxaso ELIZETXE ELIZONDO
Maria URRUTIA ELIZONDO
Maialen GOÑI ELIZONDO
Exabia CROSBY ELIZONDO
Haizea MEOKI ELIZONDO
Lorea GOIENETXE ARIZKUN
Itsaso IRIARTE ELIZONDO
Olaia ITURBIDE ELIZONDO
Ana MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Entrenatzailea: Juan Jose RAMOS BERROETA
Entrenatzailea: Txus IRIGOIEN ELIZONDO
Delegatua: Idoia GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO

ARGAZKIA: ONDIKOL
Kadete mailako neskak ere gogoz ari dira lanean.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Jubenil mailako neskek talde nagusia osatuko dute etorkizunean.
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! LEKAROZ: INFANTIL A

Amaia LOIARTE LOPEZ ELIZONDO
Ane JAEN PEREZ ELBETE
Andrea LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Jone MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Leire ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Jone URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Naia MITXELENA VAQUERO LESAKA
Maite ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Vanesa QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Stella IANTZI ELIZONDO
Entrenatzailea: Josune ITURZAETA BARNO

! LEKAROZ: ALEBINAK

Paula URRUTIA ELBETE
Irune MITXELENA ELIZONDO
Maite SOBRINO ARIZKUN
Nerea ARRAZTOA ALEMAN IRURITA
Garazi SAGASETA URRUTIA IRURITA
Maider ALTXU AIZPURU ORONOZ
Naroa BERRO SANTOS ORONOZ
Maria URRA ELIZONDO
Sarai MARITORENA ELIZONDO
Olaia INZIARTE ORONOZ
Goiatz KARRIKABURU ARRAIOZ
Isabel BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Ainara ETXEBERRIA GOÑI ELIZONDO
Ainhoa ELIZAGOIEN VARELA ORONOZ
Entrenatzailea: Iñaki URIARTE ERRATZU

ESKUBALOIA

! LEKAROZ: INFANTIL B

Lierni OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ
Garazi INZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Aintzane ARIZTEGI BARRENETXE LEKAROZ
Ane GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO
Saioa SANZ AZPIROZ ELIZONDO
Amaia REKARTE BARBERENA ERRATZU
Ane FAGOAGA IZQUIERDO ERRATZU
Itxaso URRUTIA MITXELENA ELIZONDO
Uxue MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Laura BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Marta DORREGARAI IRURITA
Naiara MARTIN SERRANO ELIZONDO
Blessing LUCKY AJAYI ELIZONDO
Entrenatzailea: Gabriela HORVATH HUNGARIA
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Zortzi talde eta 140
jokalari jarri ditu aurten
lehian Doneztebeko
Erreka eskubaloi talde-
ak, beraz, osasun ona-
ren erakusgarri. Aur-
tengo berritasun nagu-
sia, seniorretan bi talde
kantxaratuko dituztela
izanen da. Izan ere, jo-
an den urteko jubenil
aunitz igotzen ziren se-
niorretara eta dagoe-
neko eskubaloia utzia
zuten edo talde nagu-
sian minutu gutti zuten
bertze jokalari batzure-
kin osatu da bigarren
taldea, denek eskuba-
loian jokatzeko aukera
izandezaten.Aurtenhi-
rubajagarrantzitsu izan

ditu Errekako talde na-
gusiak, hiruak Lehen
Mailan jolastenhasibai-
tira: Javi Del Villar eta
Ibai Marizkurrena Beti
Onak taldean eta Pas-
cual Bertiz Sanco Anai-
tasuna taldean. Bajak
baja, txapeldun fasera-
ko borrokan egotea da
aurten ere lehen talde-
aren helburua, Dani
Urrozentrenatzaileakai-
patu digunez. Horreta-
rako, hasi berria duten
lehen fase honetan le-
hendabiziko lau pos-
tuetansailkatubeharda.
Xedehoribetetzekoon-
gi hasi dira, hau idazte-
rakoan hiru partidata-
tan bakarra galdua bai-

tzuten Anaitazarra iaz-
ko txapeldunaren kon-
tra. «Ez nuen hain ongi
hastea espero, joku al-
detik uste baino hobe-
kiago ari gara eta ikusi-
ko dugu lau lehenbizi-
koen artean sailkatze-
kohelburuhoribetetzen
dugun» aipatu digu en-
trenatzailegazteluarrak.

Etaatzenduezindai-
tekeendatuaerehorda-
go: ASOBAL ligan San
Antonio taldean bi na-
far daude bakarrik eta
biak doneztebarrak eta
Errekakoharrobitikate-
ratakoakdira: NikoMin-
degia eta Ibai Meoki.
Maila izugarria ematen
ari direnak.

! ERREKA A: 2.MAILA NAZIONALA

Koldo LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Peio MITXEO TELLETXEA GAZTELU
Iñigo MANGADO OIANARTE DONEZTEBE
Joseba LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Javier GAGO BALDA DONEZTEBE
Fermin DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Julen ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Ramon ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
Jesus IRIGOIEN ARRETXEA DONEZTEBE
Eduardo ALMANDOZ MUTUBERRIA DONEZTEBE
Iñaki INDABERE SANTESTEBAN LEGASA
Javier BERTIZ BALEZTENA DONEZTEBE
Alfredo ELORZA INDA DONAMARIA
Felipe GANBOA ZABALO DONEZTEBE
Iban EZKURRA SALABERRI DONAMARIA
Kepa MIGUEL ETXEBESTE DONEZTEBE
Robert BACSA ELIZONDO
Entrenatzailea:
Daniel URROZ EIZAGIRRE GAZTELU
Ofiziala: Jokin ARRAZTOA SALABERRI DONEZTEBE
Ofiziala: Pello MIGUEL HOYOS DONEZTEBE

Errekak senior
mailako bi talde
kantxaratu ditu
lehen aldiz
Lehen taldearen helburua lau
lehenbizikoetan sailkatzea eta
txapeldunen fasean sartzea da ARGAZKIA: ERREKA

Errekako talde nagusiak ongi hasi du denboraldia, txapeldun faserako sailkatzeko helbu-
ruarekin.

! ERREKA: SENIOR B

Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Joseba GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Mattin JAUNSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Unai GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Xabier IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Ekaitz LAMEIRINHAS MUTUBERRIA ELIZONDO
Unai SAPUPPO ALEGRIA DONEZTEBE
Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO
Ion MEDRANO RUIZ IRUN
Jose Mari GARTZIARENA ETXEBERRIA ELGORRIAGA
Julian BALDANTA PETRIRENA ELIZONDO
Peo GALARREGI ARANGUENA ELIZONDO
Victor DEL CAMPO ALONSO ELIZONDO
Xabier BABAZE BULDAIN URROZ
Entrenatzailea: Juanjo RAMOS JUANKORENA
Ofiziala: Pello GRAZENEA ESAIN

ARGAZKIA: ERREKA
Jubeniletatik pasatu berriak diren, lehen taldean minutu gutti zuten eta eskubaloia utzi on-
dotik berriz ere kantxara itzulitako jokalariek osatzen dute Errekako bigarren taldea.
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! ERREKA: KADETE MUTIKOAK
Jon INDA IRIGOIEN DONEZTEBE
Endika LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Mikel RETEGI URROZ DONEZTEBE
Javier APEZTEGIA ITURRIA DONEZTEBE
Iñigo OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Lucas BALMELLI VEGA DONEZTEBE
Javier OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Jon BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Jon ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Jaime ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Mateo BIKUÑA JUAREZ DONEZTEBE
Ander RAMOS IRAOLA BERROETA
Matias URIOSTE PEREZ DONEZTEBE
Beñat ALTZUGARAI IRATZOKI GAZTELU
Juan OSTIZ OLARRA DONEZTEBE
Andre CARNEIRO RAPOSO DONEZTEBE
Diedo ROJAS OLANO DONEZTEBE
Gonzalo DOS SANTOS GOMES NARBARTE
Ibai IRIBARREN LARRETXEA URROZ
Ibon LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Jon GAGO LUKANBIO DONEZTEBE
Josu BABAZE BULDAIN URROZ
Entrenatzaileak: Txomin MINDEGIA DONEZTEBE
Ofizialak: Unai SAPUPPO eta Alberto CORREIA

! ERREKA: ALEBIN MUTIKOAK
Andres OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Carlos OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Xabier BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Iñigo OIARTZABAL ZOCO DONEZTEBE
Patxi MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Goio MINDEGIA ELETA DONEZTEBE
Jon Mikel IRAZOKI ARREGI DONEZTEBE
Oier BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Mikel LANA ALBERRO DONEZTEBE
Mario LOPEZ PAGAZARTUNDUA ITUREN
Urtzi BERLEGI PASCAL DONEZTEBE
Xabier IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Entrenatzaileak (1): Juan TELLETXEA URROZ,
Pilar OLALLA IRAETA eta Jesus OLALLA GARCIA

! ERREKA: ALEBIN NESKAK
Uxue IBARROLA DONEZTEBE
Amaia JORAJURIA DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA ITUREN
Lorena JUANENA DONEZTEBE
Ekhine TXOKARRO NARBARTE
Irati ERRASTIO DONEZTEBE
Irati HUARTE DONEZTEBE
Alaitz LEATXE DONAMARIA
Ane LARRETXEA DONEZTEBE
Michell CRUZ DONEZTEBE
Alaia IRIBARREN DONEZTEBE
Sara OLAZAR ELGORRIAGA

Jaione SAN MIGUEL DONEZTEBE
Raquel MORAN DONEZTEBE
Naxara JAUNSARAS DONEZTEBE
Cecilia PINTO DONEZTEBE
Andrea DE RUEDA DONEZTEBE
Amaia SUBIZAR LEGASA
Olatz SUBIZAR LEGASA
Ane MAZIZIOR URROZ
Iratxe OTXANDORENA ELGORRIAGA
Joana GARTZIARENA DONEZTEBE
Naiara ARRIETA DONAMARIA
Oihana SARRALDE ELGORRIAGA
Entr.: Bittori MENDIBURU eta Delia PORTILLO
Ofiziala: Itziar JORAJURIA

ESKUBALOIA

! ERREKA: KADETE NESKAK
Ainhoa GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Adriana MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Iratxe AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Itxaso ELIZALDE HUARTEMENDIA DONEZTEBE
Izaskun LEKUBERRIA GAMIO GAZTELU
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Amaia ZUGARRAMURDI MENTA DONEZTEBE
Maider OMAR PORROY DONEZTEBE
Idoia TELLETXEA SALGADO ELGORRIAGA
Olaia SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Arantxa AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Joana BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Silvia BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Ana ALBISTUR BEUNZA B.-LABAIEN
Uxua IRAZOKI ERASO DONEZTEBE
Mari Jose MORAN VANCO DONEZTEBE
Laizandra DE PAULA DA SILVA DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Xabier BAÑARES ESKUDERO
Ofizialak: Joseba LEGARRA eta Xanti UTERGA
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! ERREKA: BENJAMIN MUTIKOAK
Aimar SARRATEA ETXEKOLONEA DONEZTEBE
Ander BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Gogor ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Iñaki GONZALEZ BERASATEGI DONEZTEBE
Joseba BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Josu ARRASTIO PERIS DONEZTEBE
Julen SANTESTEBAN ZUBIETA
Mikel ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Mikel BANGO ELORZA DONEZTEBE
Oier ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Unai SAN MIGUEL ZELAIETA DONEZTEBE
Urtzi JUANENA DONEZTEBE
Ernaitz IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Yerai LEGAZKUE DONEZTEBE
Aimar LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Asier QUINTANILLA DONEZTEBE
Entrenatzaileak: (1) Alebin mutikoen berak

! ERREKA: BENJAMIN NESKAK
Ainhoa LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Alexandra LIBOTEAN DONEZTEBE
Andrea MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Andrea ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Ekiñe ETXARRI MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Goretti LANA ALBERRO DONEZTEBE
Idoia GARDE GARDE DONEZTEBE
Ilazki CRUZ OTXANDORENA ELGORRIAGA
Inma IBARROLA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Iraia LOPEZ PAGAZAURTUNDUA GARTZAIN
Izaro ALDABE TELLETXEA DONEZTEBE
Janire IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE
June CRUZ OTXANDORENA ELGORRIAGA
Leire JUBERA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Luz GARCIA BIKUÑA DONEZTEBE
Michelle DEL VILLAR ROSARIO DONEZTEBE
Patricia GHIBANO DONEZTEBE
Thalia MOREJON LEON DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Ana MINDEGIA eta Garaxi SANZ

ARGAZKIA: ERREKA
Benjamin mailako mutikoek gogoz entrenatzen dute.

Saran ere urte an-
danadaramatenesken
eskubaloia lantzen eta
hori somatu egiten da.
Kirol eginez ongi pa-
satzeazgain,emaitzak
ere lortzen dituzte eta
aurten, goraipatzekoa
da 11 urtepeteko nes-
kengaraipena,eskual-
deko finala irabazita.
Baina bertze adineta-

ko neskak ere lanean
gogotsu ari dira, pix-
kan-pixkanhelduental-
dera ailegatzeko xe-
dearekin. Helduen tal-
dearen helburua, be-
rriz, maila mantentzea
izanen da. Eta pilotaz
edo errugbiaz harata-
go,Saranemakumeek
ere kirola egiten ahal
dutela erakutsi.

! SARAKO URTXINTXAK ESKUBALOI TALDEA

Fanny LASTRA SARA
Katy LASTRA SARA
Claire GRILLARD SARA
Laetitia IMAZ SARA
Aline DUBACQUIE SARA
Joana GERENDIAIN SARA
Elodie GARAT SARA
Sarah GARAT SARA
Sandra SANTESTEBAN SARA
Maiena ARISKORETA SARA
Maider MOUSSEAU SARA
Marina GOIENETXE SARA
Anais GOROSURRETA SARA
Florence ETXEGARAI SARA
Eva BORTHAIRE SARA
Maider CIGARROA SARA

Sarako Urtxintxak
jauzika aurten ere
11 urtepekoek eskualdeko txapelketa irabazi dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Hainbertze neska mugiarazten ditu Sarako Urtxintxak eskubaloi taldeak

ARGAZKIA: ERREKA
Benjamin mailako nes-
kek ere, ttiki-ttikitik es-
kubaloiko kontzeptuak
entrenatzen dituzte Ana
MindegiaetaGaraxiSanz
prestatzaileekin.
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ERRUGBIA

Iaz, Lehen Maila Na-
zionala kategoria man-
tentzeko lana gogotik
egin behar izan zuen
BaztanRugbyTaldeNa-
gusiak eta aurten ere
berdintsuborrokatube-
harkodutelausteduIña-
kiBengoetxeaentrena-
tzaileak. «Oso taldego-
gorra eta parekatua da
gurea. Helburua man-
tentzeadaetaemaitzek
erranen dute gora ala
behera begiratu behar
dugun. Ahalegina eta
gure lana izanen da jo-
kalarieipresioakentzea
eta zelaian disfrutatzea
lortzea»,dio.Mailaman-
tentzeko errezeta ere
garbi dauka Bengoe-
txeak: «Etxekopartidak
irabazteak eta kanpo-
koetan zerbait lortzeak
maila mantentzea da-

kar normalki, gora be-
giratzeko kanpokoak
irabazi behar!».

Pixkanaka jokalari
zaharrenak taldea utzi
etagazteaksartzea iza-
ten da helburua BRTn,
baina «aukera hori za-
puztu zen legea aldatu
eta gazte maila beste bi
urtez luzatu zenean».
Honela, lehen taldeare-
kin ere aritu diren Iñaki
Zubiri, Mattin edo Mi-
kel, berriz ere gazte tal-
dean ariko dira aurten,
Unai Abanzabalegi eta
Mariano Iribarrenen
erranetara. Bertzelako
aldaketarik ere izanen
da, «Pepi, Dani eta Al-
dakoren buelta esker-
tzen du taldeak, eta be-
ti ere errugbya berres-
kuratzeko aukera da-
goela erakusten dute.

Bigarren taldea ere
zelairatuko da Bazta-
nen, «derrigorrezkoa
baita lehen mailan ari-
tzeko». Hemen, gazte-
ak, gutti jokatzen duten
nagusiak eta zaharra-
goak daude. Gazteen
taldeak, «gogorra be-
zain polita den liga ba-
tean parte hartuko du
aurten Euskadiko Au-
tonomiako taldeekin».
Izanere,NafarroakoFe-
derazioaorainarteEus-
kadiko Federazioak
zuen ligan (Kantabria-
rekin batera) sartu bai-
ta. Infantilen taldea ere
ortziralero entrenatzen
aridaAizpuruetaObre-
gozorekin,heldudenur-
tean ligan aritzeko as-
moarekin.

Sarako Basurdeak
Saran, beti bezala,

lana gogotik eginen du
Izarra taldeak, Sarako
basurdeek. Aipatzekoa
daLapurdikoselekzioa-
rekin junior mailako
Frantziako txapeldun
izan direla Joan Blan-
co,RamuntxoArizkorre-
ta, Iñaki Indaburu, Iña-
ki Petin, Xabi Indaburu,
Frederic Lassaga eta
Mikael Itoiz saratarak.

! BAZTAN RUGBY TALDEA
Unai ABANZABALEGI BASKARAN EIBAR
Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ
Mikel ALDAKO ARRETXEA ELIZONDO
Iñigo ARREGI JAURENA ELIZONDO
Asier ARRETXEA BIDEGAIN NARBARTE
Iñaki BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Jose Ramon BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Javier BORDA REDIN UHARTE
Julio CALLEJA RODRIGUEZ IRUÑEA
Pedro Miguel EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Gil GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Imanol GOIENETXE ITURBIDE IGANTZI
Joseba HUARTE UGARTE ELIZONDO
Jon IDOATE IRIGOIEN LEKAROZ
Hasier IRATZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Mariano IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR
Haritz MUÑOZ BAHILLO ELBETE
Aitor MUTILBA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Iban MUTILBA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Peio OBREGOZO ISTILART IRURITA
Ruben OZKARIZ MARTINEZ OLAGUE
Ander PEREZ ELIZONDO
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Daniel SALDIAS ARRAIOZ
German TERREROS LAVIN LESAKA
Oscar VILLABONA ZENOZ LATASA
Oier VILLANUEVA AUZA
Jon Ander ZANGITU TORRONTEGI NOAIN
Entrenatzaileak:
Gabriel DOMINGUEZ eta Iñaki BENGOETXEA
Prestatzaile fisikoa: Mikel ALTZURI

Baztan eta Sarako
Taldeak lanean gogor
Talde nagusiekin batera, gazte eta gaztetxoekin ere
lanean ari dira BRTn eta Sarako Izarran

Thomas ETXEGARAI
Jon AMESTOY
Julien KARRIKIRI
Anthony ETXEGARAI
Nicolas HASTOY
Nicolas ITXURIBEHERE
Xabier IRASTORTZA
Peio LARRALDE
Xabi PERAL
Jérôme SALHA
Emmanuel SEURIN
Alain ALBISTUR
Stéphane LASSAGE
Mathieu SALABERRI
Loïc WOSTERA
Mathieu ALBISTUR
Patxi BARANDIARAN
Marc DATCHARRY
Benoit GUEDES
Thomas LASTRA
Peio VIBERT
Stéphane BARNEIX
Vincent BLOND
Gregory ELIZALDE
Mikael LABORDE
Thomas MARCOS
Jon TAPIE
Pantxo SAINT MARTIN
Julien CALISE
Mickael CAMINO

Julen PRADINES
Damien ARANAZ
Xabi AZKARAGA
Julien BARRENETXE
Mathieu BRISSON
Maxime CHAGNEUX
Jonathan DEMARCQ
Damien DEVOUCOUX
Mathieu DEVOUCOUX
Elies ELORGA
Claude ETXEBERRI
Jerome GOUAUX
Julien IGUINIZ
Benjamin IRUS
Olivier LAFITTE
Thomas LAFITTE
Sébastien LASSAGA
Christophe LAGOUEYETE
Sébastien LOPEZ
Mickael MADRID
Florent MAXIME
William MOUEZA
Pettan OLHATS
Pantxo ORGOGOZO
Jon PATERNE
Jerome PRADERE
Pascal SATHICQ
Olivier TORES
Guillaume URANGA
Andoni ZUBIRI

! BAZTAN RUGBY TALDEA JUBENILAK (15-18)
Gorka ALTZUARTE ARREGI ALMANDOZ
Ibai ANSONILLO ETXALAR
Julen ANTZIZU MARCKERP LIZASO
Gorka ANTOLIN IRAIZOZ IRAIZOTZ
Mattin APEZETXEA BERHO ORONOZ
Iker ATXA URBELTZ ELIZONDO
Jon BIURRARENA PERURENA ITXASO
Aitor DANBORIENA ETXALAR
Jesus ERIZE AZNAR GENDULAIN
Ander ESAIN OLAGUE LANTZ
Mikel EUGI ILUNDAIN BEUNTZA
Eric GIL ONGAY ZIGA
Mikel HUALDE ORONOZ ELTSO
Fredi LAFUENTE ELIZONDO
Mikel OLAZAR BAZTERRIKA ITUREN
Iñigo PERONIE ZALDUA ELBETE
Iñaki PERURENA ELIZONDO
Eneko TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Jokin URREAGA ELBETE
Mattin ZUBILLAGA ETXEBERRIA OLAGUE
Iñaki ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Entrenatzaileak:
Unai ABANZABALEGI BASKARAN EIBAR
Mariano IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR

! SARAKO IZARRA R.T.
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FUTBOLA

Ongi ekin dio den-
boraldiariAurrerako fut-
bol talde nagusiak Pre-
ferenten. Hau idaztera-
koan, 8 partidetatik 4
irabazi eta 4 galdu egin
ditu eta sailkapenaren
erdialdetik aurrera be-
giradago.Halere, lehen
helburua «beti bezala,
maila mantentzea» de-
la aipatu digu Jose Luis
Arrizurieta entrenatzai-
leak. Iaz bezalaxe, tal-
de gaztea dute leitza-
rrek, «gainera, asko jo-
katzen zuten bost joka-
larik taldeautziduteeta
jendegutxiagogaude».
Joan den urtekoa erre-
pikatzeazaila izanende-
la uste du entrenatzai-
leak: «Gaizkihasiginen,
bainabigarren itzulioso-
an bi partida bakarrik
galdu eta zazpigarren

bukatugenuen iaz.Aur-
ten hobe hasi gara eta
ea horrela segitzen du-
gun eta maila manten-
tzen dugun. Azken bo-
ladan nahiko irregular
gaude, etxean galdu,
kanpoan irabazi…».
Gazteek pixkanaka es-
karmentua hartzen ari
dira futbolean, «baina
mentalizatzea falta»
zaielausteduArrik. «Si-
niste hori falta zaie, hel-
buruhandiagoetarahel-
tzeko. Kalitate aldetik,
lan egin eta ongi aritzen
garenean kategoriako
edozein talderi irabaz-
teko moduko taldea
daukagu. Fisikoki ere
oso ongi egoten gara
etabigarrenzatietanna-
baritzen da hori, horre-
gatik atera ditugu par-
tida asko».

Larunbatetan Arkis-
kilera jendegutxi joaten
zela eta orain igande-
tarapasatudituzteetxe-
ko partidak. Orain zale
gehixeago biltzen dira,
«baina ez da garai ba-
teko girorik izaten, jei-
tsi egin da asko eta jen-
dea ez da lehen bezala
mugitzen»onartuduen-
trenatzaileak. Aurten,
berriz ere jubenil maila-
ko taldea izatea berri
ona dela aipatu digu
Arrik, «baina Preferen-
tera salto handia dago,
diferentzia handia da.
Ekipo beteranoak iza-
ten dira eta horiekin di-
tuguarazohandienak».

Aurrerak ongi
hasi du sasoia
Preferente
mailari eusteko
Leitzarrek igandetan jokatzen
dituzte orain etxeko partidak

UTZITAKO ARGAZKA

Joan den urtean zazpigarren izan zen Aurrera Preferenten, bigarren itzuli bikaina eginda.

! AURRERA FUTBOL TALDEA: JUBENILAK
Julen CEBALLOS IRUKO LEITZA
Iraitz ASTIZ LEITZA
Iñaki ZABALETA LEITZA
Martxel KALONGE AZPIROZ LEITZA
Aiuri BELOKI LEIZA LEITZA
Gaizka LEIZA ALDUNTZIN LEITZA
Jon ZABALETA LEITZA
Aritz LEZEA LEITZA
Xabi ZESTAU LEITZA
Ibai ZUGARRAMURDI GOIZUETA
Markel BARRIOLA HERNANDORENA LEITZA
Iñaki ETXEBERRIA GOIZUETA
Martin ETXEBERRIA GOIZUETA
Joanes LASARTE LEITZA
Entrenatzaileak: Angel IRUJO eta Jose Mari CEBALLOS

! AURRERA FUTBOL TALDEA: PREFERENTE
Antton ABRUZA PEREZ LEITZA
Iñigo ASTIZ ZUGARRAMURDI UHARTE-ARAKIL
Ioritz OIARTZABAL LEITZA
Zigor MURILLO LEITZA
Iñigo ALDUNTZIN LEITZA
Ekaitz ASTIBIA LEITZA
Inaxio PERURENA LEITZA
Joanes CEBALLOS MITXELENA LEITZA
Dani ALVAREZ ZABALETA LEITZA
Eneko ZABALETA RENTERIA LEITZA
Joseba LAZKANO MARIEZKURRENA LEITZA
Beñat ZABALETA ALDUNTZIN LEITZA
Patxi ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Luis LASARTE BIKUÑA LEITZA
Angel OLLETA RODRIGO GORRITI
Eneko PATERNAIN GALAR ANTSOAIN
Unai TIJERO ZABALETA LEITZA
Jon Denis KALONGE AZPIROZ LEITZA
Antton URKIOLA GORDOBIL LEITZA
Martin ETXEBERRIA GOIZUETA
Eden GASTEARENA ERREGERENA LEITZA
Imanol URKIOLA OLANO LEITZA
Entrenatzailea:
Jose Luis ARRIZURIETA BILDARRAZ LEITZA

ARGAZKIA: PABLO FEO
Jubenil mailan ere futbol handiko taldea zelairatu du aurten Aurrerak.



KIROL GEHIGARRIA | 51
ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11

! AURRERA ARETO FUTBOLA: EMAKUME SENIOR

Judit MARIEZKURRENA LEITZA
Arrate BEGIRISTAIN BERASTEGI
Ainhoa OTERMIN ERRAZKIN
Joana SAGASTIBELTZA LEITZA
Arrate OTERMIN IRURA
Oihana JUANIKORENA DONOSTIA
Irati BARANDIARAN LEITZA
Olaia ZABALETA LEITZA
Aitziber AZPEITIA LEITZA
Edurne ETXEBERRIA LEITZA
Naiara IGARTUA UITZI
Entrenatzaileak:
Jabi RAZKIN LEITZA
Lazaro BIZENTE LEITZA

! AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO INFANTIL

Manex MORENO UHARTE LEITZA
Jon PERURENA LABAIEN LEITZA
Iñigo ZABALETA HERNANDEZ LEITZA
Josu ZABALETA LEITZA
Aitor ARTOLA LEITZA
David MUENALA LEITZA
Jon VAZQUEZ LEITZA
Beñat URKIOLA LEITZA
Mañel WOISCHWILL LEITZA
Pablo MICHEL LEITZA
Entrenatzailea:
Tomas SAGASTIBELTZA LEITZA
Bigarren entrenatzailea: Juan Carlos LEITZA

ARETO-FUTBOLA

Azkeneko urteetako
ohiturari eutsi eta ema-
kume seniorren areto-
futbol taldea kantxara-
tu du aurten ere Aurre-
rak. Iaz bikain ibili ziren
eta txapeldunen fase-
rakosailkatuziren.Aur-
ten ere helburu horre-
kin ari dira lanean, Jabi

Razkin eta Lazaro Bi-
zenterengidaritzapean,
nahizeta ligahasieraez
den espero bezain ona
izan emaitzei dagokie-
nez. Dena dela, emai-
tzei begira baino gehia-
go, lagunarteankirolegi-
teari garrantzi gehiago
ematen diote.

Besteurteetan,kate-
goria txikiagoetan nes-
ka eta mutiko gehiago
aritu badira ere, aurten
infantilmailakomutiko-
ak bakarrik ari dira Na-
farroako Kirol Jolasen
barrenean. Hauek ere
lanean gogotik ari dira,
emaitza onak lortzen.

Futbol txikian ari
dira Aurrerako
neska-mutilak
Emakumeak seniorretan eta
mutikoak infantil mailan

ARGAZKIAK: PABLO FEO
Senior mailako emakumeen eta infantil mailako mutikoen areto-futboleko taldeak.
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FUTBOLA

Nafarroako Prefe-
rente mailan denboral-
di kaxkarra egin, kate-
goria galdu eta Erre-
gionaleko lehen mailan
ari da aurtengoan Baz-
tan Futbol Taldea. Joan
den urteko atsedenal-
diaren ondotik, taldea-
ren ardura hartu du be-
rriz ere Josema Osakar
entrenatzaileak.Ligaha-
sieraonaegindute,bai-
na «mailaz igotzea ez
daberez, aurtengorako
dugun helburua». Izan
ere, talde berritua eta
gaztea dauka aurten
Baztanek. «Jubenileta-
tik pasatu eta handie-
tako lehen urtea dute
zortzi jokalarik, eta tal-
detitularreansartzendi-
renbertzebioraindik ju-
benilakdira».Beraz,hel-
burua«taldeaegiten jo-

atea eta bizpahiru urte-
ren buruan Preferente-
ra igo eta kategoria ho-
ri modu duinean man-
tentzekotaldeaosatzea
da» entrenatzailearen
ustez. Baina sailkape-
nean aitzinean izaki, ez
du igoera faserako sail-
katzeko aukera erabat
baztertzen.Multzoko le-
henbizikoa zuzenean
igotzen da eta bigarren
eta hirugarrena igoera
fasean aritu beharko li-
rateke bertze multzo-
koenkontra. «Polita iza-
nen litzateke fase ho-
rretan sartzea eta kon-
petizioazerden ikasten
joatea» dio Osakarrek.
Joan den urtean jube-
nilek liga irabazi zuten
eta talde hartako biz-
karrezurra handietan
dago orain. Liga hasie-

ran ikusi denez, «baloia
gehixeago jokatzea fal-
ta zaigu, baina defen-
tsan bikain gabiltza, bi
gol bertzerik ez baititu-
gu jaso. Nafarroako ka-
tegoria guziak begira-
tuta ez dago bertze tal-
derik hain gol gutti jaso
duenik,baina jokuasor-
tzerako orduan kosta
egiten zaigu. Baina de-
naailegatukoda,orain-
dikdenboraldihasieran
baikaude». Alde horre-
tatik, Donezteberen
kontrako urriaren 24ko
derbia irabazteak ere
bertze animo bat eman
die jokalariei.

Baztan Futbol Tal-
deak harrobian egiten
duen lana ere azpima-
rratu nahi izan du talde
nagusikoentrenatzaile-
ak. «Belar artifizialeko

zelaiak horretarako au-
kera ematen du eta la-

nean ari gara futbol es-
kolarekin ere».

! BAZTAN F.T.: PREFERENTE

Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Borja ARRAZTOA GOMEZ IRURITA
Alejandro ARRONDO MUÑOZ ELIZONDO
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Joseba BRAÑA AGERREBERE ELIZONDO
Pablo GAZTELUPE GARAIKOETXEA DONOSTIA
Urtzi GONZALEZ IRURETA ELIZONDO
Imanol GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Estebe GOÑI ONSALO DONAPALEU
Xabier IRURETA TRANTXE ELIZONDO
Borja JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Mikel LARREGI GOÑI ELIZONDO
Asier LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Iñigo MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Jon MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Urki MUNARRIZ GARCIA ELIZONDO
Andoni SALABERRI PRADOS ORONOZ
Jose Mari SALABURU MATXIÑENA IRURITA
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Agustin SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Mikel UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Entrenatzailea: Josema OSAKAR ITURRIA

Baztanek
«taldea egiten»
joan nahi du
aurtengoan
Josema Osakarrek hartu du
berriz ere aunitz gaztetu den
taldearen ardura

ARGAZKIA: TELLETXEA
Baztan Futbol Taldeak maila galdu zuen iaz eta Erregionaleko lehen mailan ari da aurten.
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! BAZTAN F.T.: JUBENILAK

Eneko ARIZTIA IRIBARREN URDAZUBI
Ander ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Haize ARRIETA GONZALEZ GARTZAIN
Iñigo BERHO SANTOS ORONOZ
Daniel DA SILVA TEIXEIRA ELIZONDO
Beñat ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Urko GARTZIA ALEMAN LEKAROZ
Xabier GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Ganix INTZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Xabier IRURETAGOIENA IRAZOKI ELIZONDO
Oinatz JAUNTSARATS ERKIZIA IRURITA
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Antton LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Iñigo LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Francisco MANOSALVAS CALERO ELIZONDO
Jorge MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Josu MENTABERRI MITXELENA ZUGARRAMURDI
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Egoitz PRIM AGERREBERE IRURITA
Richard F. QUIMBIAMBO SOLARTE EKUADOR
Kevin ROIZ ALVAREZ ELIZONDO
Victor SOULE GARCIA ARIZKUN
Dario TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Entrenatzailea: Jordi GUAL ZALDAIN

! BAZTAN F.T.: KADETEAK

Jose Pedro ALEIXO FERREIRA LEGASA
Beñat ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Antton ASTIZ IZETA ELIZONDO
Iñaki AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Ander BERHO MIGELENA ORONOZ
Joseba DANBORIENA GONZALEZ ELIZONDO
Manex ERNETA IEREGI ELIZONDO
Iñaki GARMENDIA BELASKOAIN ELIZONDO
Santiago GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Unai IANTZI MARITORENA ANIZ
Fermin LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Kenneth LUCKY AYAYI NIGERIA
Asier OLABE LETONA ELIZONDO
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Ion OSAKAR ITURRIA ELIZONDO
Iñigo OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Gaizka OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ
Mikel SAGASETA URRUTIA IRURITA
Patxi SARRATEA SANZBERRO ALMANDOZ
Xabier URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Jaime ZALBA LARRUI ELIZONDO
Entrenatzailea: Laureano CALVO ZUGARRAMURDI

! BAZTAN F.T.: INFANTILAK

Unai AMORENA URTEAGA ELIZONDO
Vilson ARGÜÍS BARRADO AMAIUR
Imanol AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Jon BALLARENA AROZENA ELBETE
Uxoa BERTIZ AIUSO ELIZONDO
Asier BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Unai CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Xabier DANBORIENA BIKONDOA ELIZONDO
Iñigo DENDARIETA ELIZAINTZIN IRURITA
Jokin ESCUDERO IRURUETA ELIZONDO
Eduardo FELICIANO RODRIGUEZ ELIZONDO
Santiago FLOREZ ARIAS ELIZONDO
Ander JAURENA PETRIRENA ELIZONDO
Salvador IRIARTE ZIAURRIZ ELIZONDO
Gorka LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Jokin MAIA DAGERRE ELIZONDO
Javier MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Iñaki MENDIKOA ETXEGARAI ELIZONDO
Aritz MERINO FAGOAGA ELIZONDO
Sergio OSKOZ OTXANDORENA ELIZONDO
Bryan QUIMBIAMBA MONTALVAN ELIZONDO
Alejandro SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Mikel SANTOS GARRUES ELIZONDO
David SUAREZ DEL MORAL ELIZONDO
Jon ZALDAIN IRAIZOZ ELIZONDO
Oier ZELAIETA OHARRIZ ELIZONDO
Entrenatzaileak: Miguel AMORENA eta Patxi CORDOBA

! BAZTAN F.T.: ALEBINAK A

Ander BALLARENA AROZENA ELBETE
Unai BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Oier CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Oscar ELORZA SALABERRI ORONOZ
Iosu ETXANDI SANZBERRO ARRAIOZ
Ibon IRAZOKI PETRIRENA ELIZONDO
Beñat ITURBURUA BARBERENA ERRATZU
Loren KEREXETA BALLARENA ELIZONDO
Iban LERGA BARRIO ARIZKUN
Elur MEOKI MTNEZ. DE ICAYA ELIZONDO
Alex SANTANO CUBILLO ARRAIOZ
Aimar TELLETXEA GALARREGI GARTZAIN
Iñaki TRANTXO AZKARATE ELIZONDO
Luis URRUTIA IÑARREA ELIZONDO
Entrenatzaileak:
Javier URRUTIA eta Pedro TORRALBA

! BAZTAN F.T.: ALEBINAK B

Iban ALTZUGARAI GONZALEZ ELIZONDO
Unai BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Adrian BURGETE GOIENETXE ELIZONDO
Jaime EGURROLA OLABE ELIZONDO
Alvaro FERNANDEZ DEL PUERTO ELIZONDO
Carlos GONZALEZ JAIMERENA ELIZONDO
Antton IRIGOIEN URRUTIA ANIZ
Alaitz NUÑEZ GOÑI ELIZONDO
Javier PACHECO BENGOETXEAELIZONDO
Xabier PEREZ LOPEZ ELIZONDO
Gilen QUERTIER AMIANO ELIZONDO
Jaime QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Entrenatzailea:
Andres BURGETE ETXANDI

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Goitik beheiti, Baztango jubenil, kadete eta infantil mailako taldeak. Alebineko bi taldeekin
eta futbol eskolarekin batera, harrobi bikaina osatzen dute.
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FUTBOLA

Gipuzkoako Oho-
rezko Mailatik Goren-
goen mailara jautsi on-
dotik, berriz ere mailaz
igotzea du helburu Le-
sakakoBetiGaztekotal-
de nagusiak. Xede ho-
rretan, denboraldi ha-
siera ona egin dute
emaitza aldetik (sailka-
pen buruan dago hau
idazterakoan),baina jo-
koaldetikhobetubehar
dutelausteduKotte Ian-
tzientrenatzaileak: «Fut-
bolnahikokaxkarraegin
dugu,azkenbiurteetan
egindugunkaxkarrena.
Halere lehenbizikoak
gaude,bainahorrekka-
tegorian nahiko maila
txarra dagoela erakus-
ten du». Beraz, jokoa
hobetu beharko dutela
uste du Iantzik, mailaz
igoko badira: «Biek pa-

rean joan behar dute,
jokoahobetzeaetamai-
laz igotzea. Badakit se-
guru joko maila hobe-
tukodugulaetahori lor-
tuz gero, hor aitzinean
ibilikogaraetagurehel-
burua horixe da, igo-
tzea». Izan ere Ohorez-
ko Maila kategoria po-
lita dela uste du entre-
natzaile lesakarrak,«tal-
de serioak daude, onak
etaguretzakoederrada
hor aritzea, baina iaz
kolpe handia hartu ge-
nuen maila galtzerako-
an». Joan den denbo-
raldiko talde horrekin
konparatuta,AndoniLa-
rralde, Joseba Pikabea
eta Iñigo Rodriguezek
utzi dute taldea eta hi-
ruek egin duten «lana
eta portaera» eskertu
nahi izan ditu Iantzik:

«eredugarriak izan di-
ra». Jubeniletatik bi jo-
kalaripasatudira.Horie-
tako batek, Igor Gurru-
txagak, talde nagusia-
rekin egin du fitxa eta
titularmoduan jokatzen
ari da eta Iker Telletxe-
ak bigarren taldearekin
egindu,nahizetanagu-
siekin ere jokatzen ari
den. «Maila badute eta
errefuertzo onak dira»,
dio Kottek. Izan ere, bi-
garrenurtezbigarrental-
dea ere izanen du Beti
Gaztek, Erregionaleko
lehenmailan. «Bihelbu-
ru betetzen dira –dio
misterrak–.Jendeguzi-
ak kirol egitea eta lehen
taldean aritzeko pres-
tatzen joatea eta horre-
tarakominutuak izatea».

Aurten ez du ema-
kumeen talderik izanen

Beti GaztekGipuzkoa-
ko ligan, baina kadete
mailako bi talde atera
dituzte futbol-7an ari-

tzeko Nafarroan. Muti-
len jubenil, kadete eta
infantil taldeek osatzen
dute harrobia.

! BETI GAZTE: GORENGOEN MAILA
Joseba TELLETXEA ZAMORA LESAKA
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Mikel IRIGOIEN IRIGOIEN LESAKA
Beñat IRATZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Ladix CABALLERO LANZ LESAKA
Jon ALBERRO RETEGI LESAKA
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Xabier MARITXALAR ERRANDONEA LESAKA
Beñat MAIA ARAKUES LESAKA
Ibai MITXELENA MARITXALAR LESAKA
Jon OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Lander ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Ibai RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Jon TELLETXEA ZOZAIA LESAKA
Roberto VILLADANGOS TABERNA LESAKA
Entrenatzailea: Kotte IANTZI AIERTZA
2. entrenatzailea: Juanjo IRATZOKI ZOZAIA

Beti Gaztek
Ohorezko Maila
dauka berriz ere
jomugan
Joko ona egin gabe Gipuzkoako
Gorengoen Mailan lidergoa
eskuratu dute lesakarrek ARGAZKIA: J.J GUERRERO

Beti Gazteko talde nagusia liderra da Gipuzkoako Gorengoen mailan.
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! BETI GAZTE: ERREGIONALEKO 1. MAILA

Fernando SUSPERREGI BERGARA LESAKA
Iñigo ALTZUGARAI LEGAZKUE LESAKA
Gotzon ARENAS SALAZAR ARANTZA
Asier ARBURUA JUANIKOTENA ETXALAR
Ibai BEREAU ZAPIRAIN LESAKA
Agoitz ALTZUGARAI MAIA LESAKA
Asier BIURRARENA UBIRIA LESAKA
Pello ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel Aitor FLORES COMPAYNS LESAKA
Mattin GONZALEZ VAHL LESAKA
Xabier GONZALEZ VAHL LESAKA
Xabier IRIBARREN TELLETXEA LESAKA
Joanes IRIGOIEN PEREZ ETXALAR
Javier LARRUY LARRAÑAGA ETXALAR
Jon OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Ander OSTOLAITZ TXOPERENA OIARTZUN
Frand RAMOS LASAGA LESAKA
Fred RAMOS LASAGA LESAKA
Ladis SATRUSTEGI ALTZUGARAI LESAKA
Iker TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Aritz TELLETXEA ETXEPARE LESAKA
Urtzi TELLETXEA ITURRIA LESAKA
Pablo TABERNA ESTONBA LESAKA
Entrenatzailea: Igor ROMANO
Laguntzailea: Joseba ETXARTE

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gaztek, iaz bezala, bigarren taldea ere zelairatu du Erregionaleko lehen mailan. Emai-
tzak ez dira sobera onak izan, baina jokalari gazteak eta talde nagusian minutu aunitz iza-
nen ez zutenak jokatzeko aukera ematen du.

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Ohorezko mailatik lehen mailara jautsi ondotik, liga hasiera bikaina egin dute Beti Gazteko
gazteek eta lehenbizikoak dira sailkapenean.

! BETI GAZTE: JUBENILEN 1. MAILA

Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Jokin BENGOETXEA OLAETXEA LESAKA
Jon PIKABEA LARRALDE LESAKA
Josu SANJURJO ALTZURI LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Iker GONZALEZ ALTZUGARAI LESAKA
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Arkaitz RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Mikel MAIA MADARIAGA LESAKA
Eñaut IPARRAGIRRE ZINKUNEGI ETXALAR
Ander ABUIN YEPES LESAKA
Jon ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Javier ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Javier CARRION LUKANBIO LESAKA
Jon MIGELTORENA LEIZA LESAKA
Adur YANCI IRIGOIEN IGANTZI
Mikel SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Entrenatzaileak:EndikaMENDEGIAeta JustoAGIRRETXE
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! BETI GAZTE: KADETEEN 1. MAILA

Beñat ABUIN YEPES LESAKA
Mikel TELLETXEA ANZIZAR LESAKA
Aitor ALTZUGARAI ZUBIRI LESAKA
Mikel LEIZA IGARTZABAL LESAKA
Joseba BERTIZ ETXARTE IGANTZI
Eneko ESPARZA TXUEKA IGANTZI
Xabier ETXENIKE IANTZI LESAKA
Beñat LOPEZ UGARTE LESAKA
Joseba SEISDEDOS LARRAINTZAR LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Koldo ORDAX INBULUZKETA ELGORRIAGA
Gorka SANJURJO ALTZURI LESAKA
Julen SUAREZ ANTXORDOKI LESAKA
Ibon TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Mattin ARBELAITZ HERAS LESAKA
Unai ZAMORANO DUARTE LESAKA
Unai TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Entrenatzailea: Jose Luis ALTZUGARAI LESAKA

! BETI GAZTE: INFANTILAK

Joseba AGIRRE OTXOTEKO LESAKA
Joel ORONOZ INDA LESAKA
Ander LEGASA ROSA LESAKA
Beñat KONDE ORUBE LESAKA
Joaquin «Kevin» ALOGO ALUY LESAKA
Iñigo ARRETXEA GARATE LESAKA
Andoni ARRIOLA ALAVA LESAKA
Jon ERRO FAGOAGA LESAKA
Bittor ETXABIDE SAGARZAZU LESAKA
Xabier ETXEGARAI ALTUNA LESAKA
Martin ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Imanol ITURRIA ALTZUGUREN LESAKA
Goiatz JAUREGI MARTIN ETXALAR
Ixaka LABADIE GARCIA ETXALAR
Martin LANZ AIERTZA LESAKA
Asier SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Pello TELLETXEA IGOA LESAKA
Bixen TELLETXEA IGUZKIAGIRRE LESAKA
Julen TELLETXEA PERUGORRIA ETXALAR`
Urki TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Jon UBIRIA SARASOLA LESAKA
Entrenatzailea: Miguel TXOPERENA IGANTZI

FUTBOLA

! BETI GAZTE A: NESKA KADETEAK F-7

Ainhoa ETXEBESTE AZKARATE LESAKA
Ana ELIZALDE BENITEZ LESAKA
Nahia GARCIA IRAZOKI BERA
Ana Eliza GOMES DE SOUZA ARANTZA
Leire MATXIÑENA ALTZUGARAI LESAKA
Maider OLAZIREGI URKIOLA BERA
Leire PARRA ENETERREAGA LESAKA
Igone SALINAS INDAKOTXEA LESAKA

! BETI GAZTE B: NESKA KADETEAK F-7

Andrea ABAD ORMAZABAL LESAKA
Sara ALBERDI ELORRIAGA LESAKA
Itsaso BERROZPE MITXELENA LESAKA
Ainhoa LARRETXEA AGIRRE BERA
Malen LEIÑENA ALBILLOS LESAKA
Agustina Belen MACHADO DE SOUZA LESAKA
Ilenia MUÑOA CHILLON LESAKA
Vanesa CARDOSO LESAKA
Neskur ETXENIKE IANTZI LESAKA
Ane OTXOTEKO MAIA LESAKA
Entrenatzailea: Mikel OIARTZABAL LESAKA

ARGAZKIAK: J.J GUERRERO, AITOR
AROTZENA ETA UTZITAKOA

Beti Gazteko kadete eta infantil
mailako mutilak eta aurten le-
hen aldiz zelairatu dituen fut-
bol-7ko kadete mailako nes-

ken bi taldeak. Futbolean tre-
batzen ari dira denak.



KIROL GEHIGARRIA | 57
ttipi-ttapa | 530 zbk.

2010.11.11

GipuzkoakoErregio-
naleko lehen mailako
beremultzoan lidersen-
doa da Berako Gure
Txokoa futbol taldea.
Iaz jubenilak zuzendu
ondotik, Andoni eta Ina
Lasagaanaiek taldena-
gusiaren ardura hartu
dute lehen aldiz eta
«bertze filosofia» bat
ezarri nahi diote. «Hel-
burua mailaz igotzea li-
tzateke–dioAndoniLa-
sagak–, baina hori bai-
no garrantzitsuago iru-
ditzen zaigu talde sen-
do bat egitea eta talde
horrekin ahal ik eta
gehien lortzea, igotzen
bagara hobe, baina ez
bada lortzen heldu den
urtean ere segituko
duen taldea izatea».
Hainzuzen, igotzenden
urtean, «ondorio guzie-
kin eta maila ona ema-
nen duen talde sendoa

izatea da gure asmoa,
igual zaigu aurten igo
edohemendikbiedohi-
ru urtera igotzea». Aur-
tengoan estilo aldake-
ta finkatu nahi dute,
«taktikoagoa eta mugi-
mendu gehiagorekin»
eta momentuz emaitza
onak lortzen ari dira. Li-
ga hasieran, bigarren
zatietankontzentrazioa
galtzenzuentaldeaketa
ondorioz, punturen ba-
tzuk ere galdu dituzte,
baina azken aldian ara-
zohorimoldatuduteeta
«hasieratik bukaerara
partida onak egiten ari
gara, ez dugu estiloa
galtzen» erran digu La-
saga gazteak.

Joandenurtetik lauz-
pabortz beteranok utzi
dute taldea eta hasie-
ran «beterania eta sen-
dotasunagaltzeko»bel-
durra bazuten ere, «fi-

losofia berria sartzeko
eta finkatzekohobe izan
daiteke, gazteek ikas-
teko gogo gehiago du-
telako»,entrenatzailea-
ren ustez. Jubeniletatik
bortz jokalari sartu dira
eta horiek Lasagatarre-
kinurtebatgehiagodu-
tela nabari da. Baloia
gehixeagoibiltzeazgain,
«lehenbiziko defentsa
aurrelaria dela eta le-
henbiziko erasotzailea
atezainadela,horixeda
lehen oinarria» aipatu
digu.

Talde gaztea du Gu-
re Txokoak eta Andoni
bera gaztea izanik, ho-
rixe da gehien kosta-
tzen zaiona: «Nire adi-
nekoei agintzea, lagun
batzuk deialditik kanpo
utzi eta gero beraiekin
solastea…zailada,bai-
nahoridanere lana,era-
bakiak hartzea».

! GURE TXOKOA: PREFERENTE

Ekhiotz ZUBIETA BERTIZ BERA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Andoni MARTINEZ GUERRA BERA
Ibai TABERNA GASTON IRUÑA
Igor TXOPERENA ALDANONDO BERA
Jokin IANTZI IRIGOIEN BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Iñigo ERKIZIA IRATZOKI BERA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Mikel MORCILLO ARTIEDA BERA
Gwendal LARQUE SANJURJO BERA
Aritz ARBELAITZ IGOS BERA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Asier GARCIA ERRANDONEA BERA
Borja ITURRIA TARAZONA ARANTZA
Jon IRATZOKI ARANBURU BILBO
Imanol MORENO ALUNDA BERA
Julen OSKOZ ELIZONDO ARANTZA
Unai IPARRAGIRRE OSKOZ ARANTZA
Jeremias PEREZ CONTELL BERA
Entrenatzaileak:
Andoni LASAGA ARBURUA ETXALAR
Ina LASAGA ARBURUA ETXALAR

Gure Txokoa
estilo
berriarekin
indartsu hasi da
Gipuzkoako Erregionaleko lehen
mailan liderra da eta talde gaztea
zelairatzen du

ARGAZKIA: JJ GUERRERO
Mailaz igotzea baino gehiago, estilo berria lantzea eta etorkizunerako talde sendoa osatzea
da Gure Txokoako entrenatzaileen helburua. Horretarako, jokalari guziek minutuak izan di-
tuzte denboraldi hasiera honetan.
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! GURE TXOKOA: JUBENILEN 1. MAILA

Imanol OIARTZABAL DOS SANTOS BERA
Asier ANDUEZA OSTOLAZA BERA
Mikel MARTINEZ AGIRRE BERA
Bittor TXANTRE IRATZOKI BERA
Aitor GARMENDIA IPARRAGIRRE BERA
Fernando ITURRIA CARRILLO BERA
Julen ERRANDONEA MARTIN BERA
Ruben PEDROSA MEDINA BERA
Jon Eneko ITURRIA CUARTERO BERA
Bryan LOGACHO JIMENEZ BERA
Joseba MARTINEZ GUERRA BERA
Ibon ERDOZAIN IBARRA BERA
David GARCIA CARRERA BERA
Luka REMIRO BLANCO BERA
Antonio PRIETO DEL PUERTO BERA
Luis MORALES NAVARRO VALENTZIA
Entrenatzailea: Patxi RODRIGUEZ LOPEZ

! GURE TXOKOA: KADETE 1. MAILA

Javier PIKABEA MOLINERO BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Ismael PEREZ CONTELL BERA
Pablo MONCAYOLA ETXARRI BERA
Felix PEREZ CONTELL BERA
Kepa REMIRO BLANCO BERA
Mikel ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Ander CORRAL NAVES BERA
Jon SANTAMARIA ZAMORA BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
Jon MAZIZIOR MITXELENA BERA
Javier ESCAGUES DOZAGARAT BERA
Beñat MITXELENA SAGASTIBELTZA BERA
Jokin PINACHO OLAZIREGI BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Jonatan LOGACHO JIMENEZ BERA
David MORALES NAVARRO VALENTZIA
Entrenatzaileak:
Eduardo MATXIKOTE GOÑI BERA
Marcos CERRADA MERCADEL BERA

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Gure Txokoako jubenilak Gipuzkoako lehen mailan ari dira.

ARGAZKIA: A. AROTZENA
Gure Txokoako kadeteak Gipuzkoako lehen mailan ari dira. Ligako lehen derbian, 2-1 ira-
bazi zioten Beti Gazteri Matzadan.

FUTBOLA

! GURE TXOKOA: INFANTILAK

Iker SANTAMARIA ZAMORA BERA
Urtzi BLANCO PEREZ BERA
Imanol ESPINOSA MARTINEZ BERA
Andy GARCIA SANCHEZ BERA
Igor LANZ URTXEGI BERA
Julen VELEZ ARA BERA
Iñigo MARTINEZ GUERRA BERA
Xabier ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Harri MARITORENA TAPIA BERA
Markel ZAPIRAIN LASA BERA
Iñigo ETXEGARAI ALDABE BERA
Ander ERRANDONEA ESPELOSIN BERA
Andoni LAZKANOTEGI MATXIARENA BERA
Peio MIGELENA VALVERDE BERA
Iñigo AZKARATE SEBASTIAN BERA
Imanol MAYORDOMO IRIGOIEN BERA
Manex ZAPIRAIN ABUIN BERA
Joseba PIKABEA MITXELENA BERA
Kevin PAREDES JIMENEZ BERA
Joseba MARIZKURRENA APEZTEGIA BERA
Jokin HUIZI PRADANOS BERA
Javier MUSGO DOMINGUEZ BERA
Asier GOIA DEL MORAL BERA
Joseba BIDAURRE ELIZONDO BERA
Andoni RODRIGUEZ BEREAU BERA
Entrenatzailea: Ibai ITURRIA GARMENDIA

UTZITAKO ARGAZKIA

Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako parte-hartze mailan ari dira, Ibai Iturriaren erranetan.
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Sailkapenaren erdi
aldera kokatua dago
Doneztebe Futbol Tal-
dea. Denboraldi hasie-
ra on xamarra egin ba-
dute ere, «gure joko es-
tiloa ez dugu oraindik
finkatu, nahiz eta ho-
rretan ari garen» aipatu
digu Xabi Maia entre-
natzaileak.Azkenemai-
tza txarrek zalantza ba-
tzuk sortu dizkietela
onartuarren, «goitirabi-
dean» daudela uste du.
Joan den urtean hasie-
ra txarra izanzutelakon-
tuan hartuz, aurtengo
lehenhelburua«ligaon-
gi hastea» zen Maia-
rentzat. «Goitiko pos-
tuetatik urrun bazaude,
motibazioa ere galtzen
daasteko laneanetaal-
de horretatik hasiera
txukuna eman diogu.
Hurrengo partidetan

ikusiko da non ibiliko
garen. Ea goitiko talde
horiei gerra emateko
moduan gauden!».

Erregionaleko lehen
mailatikhasieta2004an
sortutakoen taldera bi-
tartean,166kirolarik jan-
tziko dute aurten Do-
neztebe Futbol Taldea-
ren kamiseta. Kopuru
aipagarria,kontuanhar-
tuzduelazazpiurteale-
bin mailako talde baka-
rrarekin hasi zela. Or-
duko taldeko jokalari
gehienek jubenil maila-
ko taldea osatu dute
aurten lehen aldiz. Mo-
du berean, lehen aldiz
neskak ere futbol-11n
ari dira, futbol-7an eta
areto-futboleanarituon-
dotik. Etxeko partidak
Elizondon jokatuko di-
tuzte. Hain zuzen, fut-
bol zelaiarena da Do-

neztebe Futbol Taldea-
ren erronkarik handie-
netakoa. Aparan ingu-
ruan zelaia egiteko le-
hen urratsak eman di-
ra,proiektua idatziada-
go, Nafarroako Gober-
nuak 45.000 euroko di-
rulaguntza eman du
2011 urterako eta do-
neztebarrenametsa,hu-
rrengo denboraldia ze-
lai berrian hastea litza-
teke. Jaime Sein presi-
denteak aurkezpenean
erran zuen bezala, «ea
hurrengo ekitaldia zelai
berdearen gainean egi-
terikbadugun!».Horiere
lagungarri izanen dela
uste du Xabi Maia en-
trenatzaileak: «Jokala-
riekzelaiberriaren inau-
gurazioaren aitzineko
urtean daudela ikusten
dute eta horrek ere mo-
tibatzen ditu».

! DONEZTEBE F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA

Eduardo BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Andoni BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Liborio ARIZTIA ZENOZ DONEZTEBE
Aritz BALEZTENA BELARRA DONEZTEBE
Iker IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Ibai ORDAX OLABE DONEZTEBE
Jon APEZTEGIA GONZALEZ DONEZTEBE
Ivan SANTESTEBAN BERGARA DONEZTEBE
Aitor BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Ander BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Jaime SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Iñigo OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Iñigo LATASA ARANBILLET DONEZTEBE
Mikel TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Javier OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Aritz GOÑI MAIA ORONOZ
Jon MARITXALAR ETXENIKE SUNBILLA
Haritz ARRIOLA CAPDEQUI SUNBILLA
Joseba PETRIRENA ANSALAS BERA
Asier HERNANDORENA LIZASO LEGASA
Julen LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Iban BERREGI MINDEGIA ITUREN
Jokin ALMANDOZ ERREGERENA ITUREN
Oier BEREAU ELIZALDE ITUREN
Entrenatzaileak: Xabier MAIA eta Garikoitz URROZ

Doneztebe
Futbol taldeak
gerra eman nahi
die goiko taldeei
Hamar taldetan 166 futbolarik
jantziko dute Doneztebeko
elkartearen elastikoa ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Doneztebe futbol taldeari multzo gogorra egokitu zaio Erregionaleko lehen mailan.
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! DONEZTEBE F.T.: KADETEAK

Iñaki SAN MIGUEL ESKUDERO DONEZTEBE
Joxe APEZTEGIA LOIARTE DONEZTEBE
Alberto OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Ander ANDUEZA ETXEBESTE DONEZTEBE
Emanuel GONCALVES FONSECA DONEZTEBE
Flavio GONCALVES FONSECA DONEZTEBE
Xabier OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Jon JAEN ARIZTEGI OIZ
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Unai APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Modesto ORDOKI ARBURUA DONEZTEBE
Andoni IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Unai JUANENA IRIARTE DONEZTEBE
Ivan JUANENA EZKURRA DONEZTEBE
Mathias URIOSTE PEREZ DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Andoni BERTIZ eta Iker IRAZOKI

! DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK A

Javier OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Josetxo OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Mikel RETEGI URROZ DONEZTEBE
Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Imanol DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Marcos AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Jon BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Lucas BALMELLI VEGA DONEZTEBE
Marcos BLANCO PRIMO DONEZTEBE
Bingen LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
Julen JUANKORENA IPARRAGIRRE SUNBILLA
Unai BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Jon ARANBILLET GALZAGORRI SUNBILLA
Josu MITXEO OTEIZA GAZTELU
Aitz AIOROA APEZTEGIA ITUREN
Diego Armando ROJAS OLANO DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Julio SANCHEZ eta Miguel OSTIZ

! DONEZTEBE F.T.: NESKAK

Nekane IRURETAGOIENA ARREGI DONEZTEBE
Maider LEIZEAGA UNSAIN ZUBIETA
Ainhoa LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
Itxaso IRIARTE IRAZOKI NARBARTE
Irati ARRIETA AGIRRE SUNBILLA
Itxaso ARRIETA AGIRRE SUNBILLA
Izaro SUKILBIDE MARTIN ELGORRIAGA
Sara AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Laura ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Tamara DESCALZO OKBA DONEZTEBE
Garbiñe OLAZAR BAZTERRIKA ITUREN
Izaro ARIZTEGI BEREAU ITUREN
Olaia LOIARTE ETXEKOLONEA ZUBIETA
Nagore MADARIAGA IRIARTE SUNBILLA
Maite ARANBILLET GALZAGORRI SUNBILLA
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Ainhoa JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Maria TELLETXEA APEZTEGIA DONEZTEBE
Leire SALDIAS LARRAIOZ OIZ
Naiara AIZPURU SAGASETA DONAMARIA
Maialen ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Entrenatzaileak: Haritz ARRIOLA eta MIKEL IBARRA

! DONEZTEBE F.T.: JUBENILAK

Beñat LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Ibon LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Jon SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Ander BASTERRA GARTXITORENA DONEZTEBE
Daniel P. GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Emilio ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Miguel OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Aide TXOKARRO EZKURRA NARBARTE
Unai AROZENA MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Lander MINDEGIA ARES OIZ
Cristofer ALVAREZ GIRALDO ITUREN
Aurelio BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Andoni SAN MARTIN ZINKUNEGI DONEZTEBE
Irail ZESTAU CASTRO DONEZTEBE
Ivan ITURRIA AGINAGA ZIZUR N.
Entrenatzailea: Sergio MIGNORANCE

FUTBOLA
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! DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK
Iñigo BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Xabier BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Urtzi BEORLEGI PASCAL DONEZTEBE
Asier QUINTANILLA SAGARDIA DONEZTEBE
Unai IBARRA PEREZ ELGORRIAGA
Asier AROZENA MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Haritz BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Entrenatzaileak: Jaime SEIN eta Garikoitz URROZ

! DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK B
Xabier ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Mikel GERENDIAIN SARRATEA DONEZTEBE
Eneko MITXELENA LARRALDE DONEZTEBE
Julen LARRETXEA ELIZONDO DONEZTEBE
Eloy GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Aritz NARBARTE BARANDIARAN DONEZTEBE
Iker SUKILBIDE GOÑI ELGORRIAGA
Aitor AROZENA MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Asier ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Iker BEORLEGUI PASCAL DONAMARIA
Mikel LARRETXEA LUKANBIO DONEZTEBE
Amaia JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Iñaki MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Bogdan GABRIEL LIBOTEAN DONEZTEBE
Eduardo DE LIMA BARROS DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Beñat MIGUELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Xabier MARIEZKURRENA SOROZABAL SUNBILLA
Entren.: Iñigo LARREA eta Fermin ETXEKOLONEA

! DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK
Jon ZABALA IPARRAGIRRE DONEZTEBE
Aimar JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Oier ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Youlen IGLESIAS RUMINY DONEZTEBE
Gorka eta Asier ANTUÑA ZELAIETA SUNBILLA
Aitor ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Julen MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Unai SAN MIGUEL ZELAIETA DONEZTEBE
Aimar SARRATEA ETXEKOLONEA DONEZTEBE
Enaitz IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Aimar LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Jon Mikel GAZTELUMENDI JORAJURIA SUNBILLA
Entrenatzaileak: Jaime SEIN eta Garikoitz URROZ

! DONEZTEBE F.T.: TXIKIAK (2003)
Xabier APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Ivan LARRAZA GALLEGO DONEZTEBE
Oier RODRIGUEZ GOIENETXE DONEZTEBE
Oier AGESTA MARTIKORENA DONEZTEBE
Joseba JUANOTENA EZKURRA DONEZTEBE
Eneko MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Txomin OMAR PORROY DONEZTEBE
Ibai SANTOS LUZURIAGA DONEZTEBE
Ander AROZENA OTXANDORENA ELGORRIAGA
Endika TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Mikel AGIRRE SAGASETA DONAMARIA
Oihan IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Aritz ZULAIKA IRIGOIEN DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Jon SEIN eta Emilio ZABALA

! DONEZTEBE F.T.: TXIKIAK (2004)
Oier APEZETXEA GOÑI DONEZTEBE
Pello SEIN IRIGOIEN DONEZTEBE
David MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Ander RUIZ JUANENA DONEZTEBE
Erik GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Odei MARIEZKURRENA FLORES DONEZTEBE
Markel LEATXE PORTILLO DONEZTEBE
Enaitz PORTU ZELAIETA SUNBILLA
Oier AGIRRE ARRETXEA SUNBILLA
Xuban ZELAIETA INDAKOETXEA SUNBILLA
Egoitz IBARRA IRISARRI ELGORRIAGA
Manex IPARRAGIRRE ZUNDA SUNBILLA
Asier LANZA GARCIA SUNBILLA
Xabier MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Mikel BABAZE BULDAIN URROZ
Mikel JUANOTENA EZKURRA DONEZTEBE
Julen PIKABEA OIARTZABAL DONEZTEBE
Asier GELBENTZU MAISTERRENA DONEZTEBE
Iraitz AYESA REKARTE SUNBILLA
Eñaut SETOAIN GARTXITORENA DONEZTEBE
Urko OIARTZABAL SOLABERRIETA DONEZTEBE
Beñat IRIARTE MIKELPERIZENA SUNBILLA
Unai BEORLEGI PASCAL DONAMARIA
Entr: Daniel GARCIA, Andoni IRAZOKI eta Alberto OSTIZ
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SASKIBALOIA

Azkeneko bi urtee-
tan,batabertzearenon-
dotikmailaz igotzea lor-
tuondotik, sekulan izan
duen kategoriarik han-
dienean ari da Berako
Toki-OnaBortziriaksas-
kibaloi taldeaseniormu-
tiletan:Autonomiarteko
bigarren mailan. Nafa-
rroako arerioak ez ezik,
Errioxakoak ere baditu.
Jesus Alacid entrena-
tzaileakaipatudigunez,
«lehenbailehenkatego-
ria mantendu nahi du-
gu eta horretarako, tal-
dekako ligaxkan lau le-
henbizikoetan bukatu
nahi dugu. Bidaia ba-
tzuk luzeagoak ditugu,
baina maila gehiagoko
saskibaloia ikusiko du-
gu eta jokoaz disfruta-

tzeadagurehelburuna-
gusia».

Baina senior maila-
ko mutilen gibeletik,
saskibaloi arloan lan
handiaegitendaBeran,
Nafarroako Kirol Jola-
setan lau talde kantxa-
ratu baititu Toki-Onak.
Kadete, infantil eta au-
rreinfantil mailetan bi-
garren mailan ari dira
eta preminibasketen
maila bakarrean. «Ga-
rrantzitsuena kirol for-
makuntzarekinsegitzea
eta saskibaloiaz goza-
tzeada»aipatudiguAla-
cidek. «Taldekide be-
rriak ditugu eta bakoi-
tza bere taldean egoki-
tzen segitu behar dute.
Kirol arloan, talde gu-
ziak lau lehenbizikoetan

sailkatzeko lanean da-
biltza» gaineratu du.

Dagoeneko lanean
ari diren taldeez gain,
kadete mailako mutilen
talde batekin ere lane-
an ari dira eta segurue-
nik heldu den urtarrile-
ankonpetitzenhasteko
moduan izanen dira.
Gainera, 18 urtetik goi-
tiko10-14emakumeere
ari dira entrenatzen,
gehienak jokalarien
amak, beraien alabek
praktikatzen duten ki-
rola ikasteko gogoz.

! TOKI-ONA BORTZIRIAK: SENIOR MUTILAK

Ion IRAZOKI MARTIKORENA BERA
Ramuntxo ALBISTUR CARRIZO BERA
Ignacio DELGADO IBARRA IRUN
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA
Mikel IRAZOKI BELARRA BERA
Unai BANGO ELIZALDE DONEZTEBE
Iker JUAREZ IRAOLA BERA
Borja EZEIZABARRENA BERGARETXE IRUN
Unai MATAS SUSPERREGI IRUN
Unai ALACID ORTEGO BERA
Entrenatzaileak:
Jesus ALACID CLEMENTE BERA
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA

Autonomiarteko
bigarren mailan
lanean Toki-Ona
Bortziriak taldea
Bi urtez segidan mailaz igotzea
lortu ondotik, Nafarroako eta
Errioxako taldeen kontra ari da

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Toki-Ona Bortziriak gizonezkoen senior taldea orain arteko mailarik gorenean ari da.

! TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE NESKAK

Jennifer ZELAIETA LAZKANO BERA
Sara MARITXALAR SALABERRI BERA
Hegoa TELLETXEA ANDUEZA BERA
Ane SIRERA IBARLUZEA IGANTZI
Iratz UDAETA ZUBIETA BERA
Jaione ETXABE SANZ BERA
Garazi CONDE ORUBE LESAKA
Nahia FAGOAGA MORENO BERA
Naroa TOLOSA BURLADA BERA
Julene ORTEGA ALZUGUREN BERA
Ane ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Maider FAGOAGA EUGI BERA
Lierni TOLOSA BURLADA BERA
Entrenatzailea:
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA
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! TOKI-ONA BORTZIRIAK: INFANTIL NESKAK

Janire ANDRES ZAPIAIN BERA
Ainhoa BERASATEGI ARTIEDA BERA
Izaskun REKARTE BENGOETXEA BERA
Aitziber GOIENETXE BATIZ LESAKA
Maddalen LOPEZ TAPIA LESAKA
Ane BERASAIN GOIA BERA
Sara ETXEGARAI ETXEGARAI BERA
Oihana ELTZAURDIA ARIZTIA BERA
Maite ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Amaia LEIZA IGARZABAL LESAKA
Haizea TXOPERENA CONDE LESAKA
Irati GARAIAR ARA BERA
Entrenatzaileak:
Mikel IRAZOKI BELARRA BERA
Jesus ALACID CLEMENTE BERA

! TOKI-ONA BORTZIRIAK: PREINFANTIL NESKAK

Ainhoa AGUILAR LAZKANOTEGI BERA
Uxue ZELAIETA DANBORIENA BERA
Matixa TELLETXEA ELIZONDO LESAKA
Arantxa SESE AGARA BERA
Dominika STASOVA LESAKA
Saioa IRAZU ARRUTI BERA
Haizea ETXEBERRIA TERREROS LESAKA
Oihana LEIZA ALZUART BERA
Uxue ANZIZAR IRAZOKI BERA
Maite ALTZUGUREN RAMOS BERA
Entrenatzaileak:
Jon IRAZOKI MARTIKORENA BERA
Maria IRIGOIEN MATXIARENA BERA

! TOKI-ONA BORTZIRIAK: PREMINIBASKET NESKAK

Olaia OTXOTEKO TELLETXEA BERA
Ane FAGOAGA MORENO BERA
Onintza ZAPIAIN ABUIN BERA
Maialen RUIZ ALTZUGUREN BERA
Ane OSUA CABIDA BERA
Irati FAGOAGA EUGI BERA
Saioa ZELAIETA LAZKANO BERA
Itxaso ERAUSKIN RUIZ BERA
Saioa UGALDE ELTZAURDIA BERA
Katti IRASTORTZA URDANITZ BERA
Mikel BANGO DONEZTEBE
Entrenatzaileak:
Unai ALACID ORTEGO BERA
Jesus ALACID CLEMENTE BERA

Ez da Berako Toki-
Ona Bortziriakeskual-
dean saskibaloia lan-
tzen ari den talde ba-

karra. Azkeneko urtee-
tan Baztanen ere ari di-
ra. Lehenbiziko urtee-
tan,oraindelahiruden-

boraldi Lekarozko ins-
titutuaren inguruansor-
tu ziren mutilen talde-
ak, junior eta infantil

mailakoak. Gaur egun
ere bi talde ari dira Si-
lotiote Baztan izenare-
kin, eta duela hiru urte
junior eta infantil ziren
jokalari beretsuak se-
nior eta junior mailan
aridiraorain.Senior tal-
dea Nafarroako biga-
rren mailan ari da. Hau
idazterakoan, hiru par-
tida jokatu eta bakarra
irabazia zuen, baina

sailkapenaren erdial-
dean akitzeko moduko
taldea dauka. Junior
mailakoei dagokienez,
hauekerebigarrenmai-
lan ari dira eta urtetik
urterahobekuntzaage-
ri dute jokuan.

Argazkiak eta plan-
tillen datuak eskura-
tzerikezdugu izan,bai-
naaitzineragokoaleba-
tean agertuko ditugu.

Silotite Baztan taldea ere
saskipean lanean ari da
Senior eta junior mailako mutilak ari dira Elizondon
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Iaz, azken momen-
turarte, mailari eusteko
borrokatuondoren,aur-
tengo denboraldian la-
saiago ibiltzea eta go-

ragoko postuetan bu-
katzeaesperodutelaai-
patu digu Aritz Perez,
taldera bueltatu den jo-
kalariak. Horretarako,

azkeneko urteetan ez
bezala, Angel Goikoe-
txeaShustergoitizenaz
ezagunadenBerako jo-
kalari ohia izanen dute

entrenatzaile lanetan.
Horretaz gain, aurpegi
berriak izanen ditu tal-
deak: Narbarteko Is-
mael Oteiza eta Berako

EduardoEtxebeste.Bai-
ta taldera bueltatu di-
ren jokalari batzuk ere:
Berako Sabino Gomez
eta Aritz Perez.

Gure Txokoa berriz lanean
Joan den urtean baino hobe hasi dira beratarrak
eta maila errazago mantendu nahi dute

Umore Ona taldea
Gipuzkoako hirugarren
mailan hasi zen duela
hiru urte, ikasteko go-
goarekin. Duela hama-
bostbaturteGoizuetan
zegoenareto-futboleko
taldearenerreleboahar-
tu zuen belaunaldi gaz-
teak eta orduko talde
hartatik segitzen duen
jokalari bakarrak, Iñaki
Rodriguezek, entrena-
tzaile lana ere betetzen
du aurtengoan. «Aur-
tengoasmoamailaz igo-
tzea da» adierazi digu
argi eta garbi. Izan ere,
aurreko bi denboraldi-

tan ikasten joandiraeta
iaz igoera faserakosail-
katzea lortu ez bazuten
ere, Gipuzkoako Kopa
irabazizuten.Aurtenere
ongi hasi dira ligan eta
goiko postuetan daude
sailkapenean.Joanden
urteko talde berdintsua
mantentzen dute, «jo-
kalaribatekutzietabes-
te bat hasi da». Joko al-
detik,«defenditzekoga-
raianhobekiari garaeta
gol gutxien jaso duen
taldea gara» aipatu di-
gu Iñakik. Gol askorik
egin ere ez dituzte egi-
ten,«bainaaukeraksor-

tzen ditugu eta denbo-
rarekin horiek ere sar-
tuko dira, poliki-poliki».
Lehenbiziko urtetik ho-
bekuntza nabarmena
somatzen du entrena-
tzaileak, «kontzeptuak
hobeki barneratuak di-
tuzte eta garrantzitsue-
na, aurten gogo gehia-
gorekin gaude». Etxe-
kopartidetanzaleenba-
beshandiaere jasotzen
dutela aipatu digu.

Umore Ona
igotzeko gogoz
Bigarren mailara jauzia egitea da
beraien hirugarren denboraldian
goizuetarren helburu nagusia

! GURE TXOKOA A.F.: GIPUZKOAKO 2. MAILA

Fernando GOMEZ COLINA BERA
Joao Marco RIBEIRO MAESTRE LESAKA
Edwin Ivan JIMENEZ AVILES EKUADOR
Ibai MUGIKA MAIA BERA
Unai OTAZO MARTIKORENA ETXALAR
Andoni LASAGA APEZTEGIA BERA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Jose Javier TELLETXEA SARRATEA LEGASA
Eneko AGIRRE ARRIETA BERA
Iñigo ZELAIETA ALONSO BERA
Jose Manuel RAMIREZ BURGUILLO IRUN
Beñat IRAZOKI ISASI BERA
Patxiku ARTIEDA APEZTEGIA BERA
Rafael CRIADO DEL PUERTO BERA
Eduardo ETXEBESTE IANTZI BERA
Sabino GOMEZ DOMINGUEZ BERA
Ismael OTEIZA MENDIBERRI NARBARTE
Aritz PEREZ ARTIEDA BERA
Entrenatzailea: Angel GOIKOETXEA SAN JUAN
Delegatua: Jon ALTZUGUREN ERRANDONEA

ARETO-FUTBOLA
ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Denboraldi berriari ongi ekin dio Gure Txokoako areto futbol
taldeak, iaz baino arazo guttiago izateko asmoarekin.

! UMORE ONA A.F.: GIPUZKOAKO 3. MAILA

Jon ZABALETA PERURENA GOIZUETA
Beñat LEKUONA ANSA GOIZUETA
Alain GOIZUETA OIARTZABAL GOIZUETA
Mikel PERURENA GRAZIARENA GOIZUETA
Xumar BAKERO OLAIZOLA GOIZUETA
Pablo MIRANDA TABERNA GOIZUETA
Hodei LUJANBIO APEZETXEA GOIZUETA
Egoitz ZUBIRI GAZTELUMENDI GOIZUETA
Iñaki RODRIGUEZ TOMASENA (Ent.) GOIZUETA
Oihan ZUGARRAMURDI GOIZUETA
Igor APEZETXEA PERURENA GOIZUETA
Iker APEZETXEA ESKUDERO GOIZUETA
Manu LEDESMA PASAIA
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Gan den urtean ka-
tegoria guzietan Nafa-
rroako txapeldun eta
Euskal Herriko azpitxa-
peldun izan ondotik,
Munduko txapelketan
ere zilarrezko domina
eskuratu zuen Amaiur-
ko sokatira taldeak Ita-
lian. Aurtengoan ez da
Munduko txapelketarik
izanen, baina etxekoe-
tan urrats bat gehiago
eman eta «Euskal He-
rrikoanere txapelenbat
lortzeko asmoa» dute-
la aipatu digu Juanma
Irigoien tiratzaileak.
«Abadiño arerio gogo-
rra izanendaaurtenere,
baina horretan saiatu-
ko gara eta pisu arine-
nean, 560 kilotan iza-
nen dugu aukerarik».
Horretarako, iazko tal-
deberdintsuadute,bai-
na «Euskadikoan ari-
tzeko, eta luzera begi-
ra Beran bizi den urru-

ñar batekin ari gara so-
lasean.Hamargarren ti-
ralaria izanen zen, eta
bigarrenzageroa izatea
ongi etorriko litzaiguke,
posturak arras diferen-
teak direlako eta batek
minhartuzgerobertzea
aritzeko. Gainerakoan,
bertze edozein tiralari
postuhorretanarituzge-
ro, lesionatzeko arrisku
handiagoa da». Talde
nagusiarekin batera,
etorkizunekotaldeaegin
gogoz gazteak ere en-
trenatzenaridiraetaezin
atzendudagoenekoNa-
farroako txapelduna
izandennesken taldea.

Oraingoz,mutilaketa
neskakNafarroako txa-
pelketan hasiak dira.
Zortzinaka mutilak eta
seinaka neskak. Hauek
bortz bertzerik ez dire-
nez, Sakanakoren ba-
tekin osatzen dute sei-
kotea. Mutilak sendo

hasi dira 630 kiloz be-
heitiko kategorian eta
Leitzako lehen jardu-
naldiantiraldiguziak ira-
bazizituzten.Aurtenba-
besleak ere lortu dituz-
te (Harri-Lan da nagu-
siena) beraien lanean
segitu ahal izateko.

Amaiur sokatira
taldea indartsu
hasi da
Nafarroako txapelketan ari dira
gizonezko eta emakumezkoak,
eta gazteen taldea ere prestatzen
ari da etorkizunerako

UTZITAKO ARGAZKIAK

Amaiurko sokati-
ra taldea. Goitian
talde nagusia eta
gazteak ageri dira
e ta behe i t i an ,
emakumeen tal-
deko lau tiralari.

! AMAIUR SENIOR MUTILAK
Fermin IPARRAGIRRE ELIZONDO
Oskar TELLETXEA IGANTZI
Joxemi BENGOETXEA URDAZUBI
Juanma IRIGOIEN ELIZONDO
Joxean IRIARTE AMAIUR
Migel Joxe ARIZTIA AMAIUR
Esteban MENDIBURU AZPILKUETA
Iñaki IRIARTE AMAIUR
Iñaki URRUTIA AMAIUR

! AMAIUR GAZTEAK
Asier JAUREGI AMAIUR
Lander LANDIRIBAR ATARRABIA
Oihan ARGUELLES AMAIUR
Joxe Inazio IRIBARREN IRURITA
Joseba JAUREGI AMAIUR
Julen JAUREGI AMAIUR
Igor GOIENETXE AMAIUR

! AMAIUR EMAKUMEAK
Ester IRIARTE NARBARTE
Maite IRIARTE NARBARTE
Miren BENGOETXEA URDAZUBI
Maite BENGOETXEA URDAZUBI
Jone BENGOETXEA URDAZUBI
Entrenatzaileak:KoldoGOIENETXE
eta Joxe URRUTIA AMAIUR
Prestatzaile fisikoa:
Mikel ALTZURI BERA
Itzultzailea:
Antton HARISPE AMAIUR

HERRI KIROLA
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Erakusketak
ELIZONDO
Gorputzaren amaiera
arte garaikidea
Azaroaren 10etik
28ra Gorputzaren
amaiera, terapiak pro-
posatzen ditugu arte
garaikide erakusketa
Arizkunenean.

BERTIZ
Diana Iniestaren
margo erakusketa
Urriaren 1etik aza-
roaren 30era Diana
Iniestaren Juegos de
luz margo erakusketa
Natur Parkean.

IRURITA
Mikelperizenaren
margo erakusketa
Urriaren 4tik azaroa-
ren 23ra Itziar Mikel-
perizenaren margo
erakusketa Olarin.

ARANO
Argazki erakusketa
Azaroaren 13an Ara-
nori buruzko argazkiak.

DONEZTEBE
Emakume
baserritarren begirada
Azaroaren 19tik 29ra
ikusgai izanen da Al-

hondigan EHNEk anto-
latutako argazki era-
kusketa, 17:00etatik
19:00etara.

Solasaldiak
ELIZONDO
Sozialismoaren
eraikuntzaz
Azaroaren 20an Sa-
bino Cuadrak Sozialis-
moaren eraikuntza
Euskal Herrian eta XXI.
mendean solasaldia
eskainiko du 19:30ean
Arizkunenea Kultur
Etxean.

LESAKA
Buruko gaixotasuna
dutenen arteaz
Azaroaren 13an
Egoitz Telletxeak Bu-
ruko gaixotasuna du-
tenen arte eta kultur
adierazpenak solasal-
dia eskainiko du Beti
Gazten 19:00etan.

Kontzertuak
ELIZONDO
Gozategi Lurren 6.
urteurrenean
Azaroaren 20an Go-
zategi taldeak kon-

tzertua eskainiko du
Lur dantzalekuan, 6.
urteurrenaren harira,
00:00etan. Sarrera: 9
euro.

Folk Ametsetan zikloa
Azaroaren 14an Ca-
ñones y Mantequilla
taldearekin Ipar Ame-
rikako musika emanal-
dia Arizkunenean
19:30ean.
Azaroaren 21ean
Korrontzi Taldearekin
Euskal Herriko musika
emanaldia Arizkune-
nean 19:30ean.

Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko feria eta
herri kirolak
Azaroaren 19an
azienda feria goizez
eta herri kirol saioa
arratsaldean. Xeheta-
sunak gehigarrian.

LESAKA
Bortzirietako azienda
lehiaketa
Azaroaren 25ean
azienda feria eta
Bortzirietako lehiake-
ta. Xehetasunak erdi-
ko gehigarrian.

Bestak
AURTIZ
San Martin bestak
Azaroaren 10etik
14ra.

ARANO
San Martin Eguna
Azaroaren 13an.

SENPERE
San Martin Eguna
Azaroaren 11n.

Ospakizunak
GOIZUETA
Eskualdeko gazteen
egunpasa
Azaroaren 13an egun
osoko egitarau zaba-
la. Gosaria, bazkaria
bertsolariekin, kaleko
jokoak, antzerkia eta
gauerdian, Vendetta
taldearen kontzertua.

LEITZA
Torreko VIII Garagardo
pesta
Azaroaren 20an.
14:00etan bazkaria.
Txartelak 19ra arte
salgai, 26 eurotan.

ELIZONDO
Baztan martxan
Aroztegia gelditzeko!
Azaroaren 20an.

ELIZONDO | 2010.11.20
Gozategi taldea Lur aretoaren
6. urtebetetze bestan
Elizondoko Lur dantzalekuak
sei urte bete dituela eta kon-
tzertua eskainiko du Gozategi
talde historikoak gauerditik ai-
tzinera.

Kontzertuak

DONEZTEBE-LESAKA | 2010.11
Udazkeneko azienda feriak,
herri kirola eta pilota
Urtero bezala egitarau zabala-
rekin datoz Udazkeneko feriak
Donezteben (hilaren 19an) eta
Lesakan (25ean). Aziendak goi-
zetik eta kirola arratsaldean.

Feriak

GOIZUETA | 2010.11.13
Eskualdeko gazteen egunpasa
Vendettarekin bukatuko da
Egunosoanhainbatekitalipres-
tatu dituzte larunbatean gazte-
ak erakartzeko: bazkaria, ber-
tsolariak, antzerkia eta buka-
tzeko Vendetta taldea.

Zinema

azaroak 11-azaroak 24

PROPOSAMENA

DONEZTEBE
Emakume baserritarren
begirada
Rakel Rico Berako ar-
gazkilariak eta EHNE
sindikatuak elkarlanean
egindako egitasmoan
bildutako argazkiak
ikusgai izanen dira Al-
hondigan azaroaren
19tik 29ra, astelehene-
tik ortziralera, 17:00eta-
tik 19:00etara. Emaku-
me baserritarrei eginda-
ko 60 argazki ageri dira
erakusketan, tartean es-
kualdeko aunitz. Berai-
en lana baloratzea da
erakusketaren helburua.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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Herriz herri eta bes-
taz besta akor-

deoiarekin ibiltzen de-
lakoezagundaAgerral-
de, baina igeltsero ere
aritzen da. Horregatik,
ez du asti libre gehiegi-
rik izaten, «baina beti
ateratzen dugu zerbait,
gutti bada ere». Horre-
lakoetan, ehiza da be-
re afiziorik gustukoena.
«Orain usoetara atera-
tzen gara, baina dene-
tarik egiten dugu, ba-
surdetan… arratsean
denbora libre izanezge-
ro,afariederbatzukegin
lagunartean». Astebu-
ruetanereaunitzetan la-
na suertatzen zaio, bai-
na halere, «mendian
bueltaxka bat ematea»
gustatzenzaio,baitatar-
teka «kontzerturen bat
edo aditzea» ere. Opo-
rraldi luzeagoen garaia
izaten da normalean
uda, baina beretzat la-
neko garaia suertatzen
da. «Halere ateri izan
naiz Tossa del Mar al-
dera edo Cabarcenora.
Bidaia luzeegirik ez dut
egin», onartu digu. Be-
re ametsetako bidaia
nora izanen litzakeenez
du argi, baina «neska-
lagunarihondartzagus-
tatzenzaioetanikmen-
dialdea gehiago».

«Ehizarako afizioa
dut eta mendira
ateratzea ere
gustatzen zait»

Nire aukera

Miguel Angel AGERRALDE
Donamariako akordeoilaria

10:30ean mendi ibilal-
dia Elizondoko plaza-
tik abiatuta Aroztegia-
ko inguruetara. 21:00-
etan afaria Gaztetxe-
an. Gero kontzertuak.

Tailerrak
ELIZONDO
Familientzako arte
garaikide lantegia
Azaroaren 20an La-
rrutik memoriara. Nire
gorputzaren albumean
miatzen plastika lante-
gia eginen da 11:30-
etik 13:30era Arizku-
nenean, 5-11 urteko
haurren familiendako.

Antzerkiak
BERA
Kafe-Antzerki Zikloa
Azaroaren 12an Ain-
hoa Alberdi&Iraia Elía-
sen Eta Karmele? an-
tzezlana Lixoian
22:00etan.
Azaroaren 19an Zu-
rrumurru taldearen
Klowntuz, mendia!
Kaxernan 22:00etan.

Zinema
LEITZA
Denboraldi berria
Azaroaren 12 eta
14an James Grayren
Two lovers filma.
Azaroaren 19 eta 21-
ean Jacques Audiard-
en Un profeta filma.
Azaroaren 26 eta
28ab Jon Garaño eta
Jose Mari Goenaga-
ren 80 egunean.
Ostiraletan 22:30ean
eta igandetan
19:30ean.

BERA
Emakumearen aurkako
indarkeriaz filma
Azaroaren 20an Na-
gore filma dokumen-
tala eskainiko da Kul-
tur Etxean 20:00etan.

Gertaera guztiak
ikusteko, begiratu:
www.ttipi.net
(agenda)

Hiria da Asierren eremu naturala. Giro ustela da-
rion hiri kaotikoa ezagutzen du, bertan bizi den

gizaki galtzailea bezainbat. Hala ere, aitortzen du
biharamun hobe baten peskizan dabilela. Asier Se-
rranok atzean utzi ditu gazte garaiak, baita inpro-
bisazioa ere; bere lanak programatu eta kalkulatu
egiten ditu orain, helburua garbien bila. Bidea mal-
kartsua suertatzen zaio askotan, izan ere, zorion-
tasuna gorputzari onuragarri zaiola jakin arren, bi-
hozminak eta atsekabeak garatzen ditu adimena
eta gogoa, eta poetak, nahitaez, joera horri eusten
dio. «Bada hiri gorri bat esan nuen duela hamahi-
ru urte. Hara joan eta konturatu nintzen ez zela au-
rrez pentsatutako hiri perfektu hori, leku perfektu
hori, baina kondenatuta nagoela hor bizitzera. Eta
orain tokatzen dena da irteera bilatzea, hiri gehia-
go aurkitzeko». Hitz horiekin laburbiltzen du Asier
Serranok non kokatuta ikusten duen Hiri gorritik hi-
rugarren poema liburua bere poeta ibilbidean.

Urruñatik emititzen du Infozazpi Irratiak eta be-
re emankizuna Internet bidez segitzen ahal da,

www.info7.com webgunean. Alde batetik zuzene-
ko programazioa aditzen ahal da, baina baita ai-
tzinetik egindako elkarrizketa, erreportaje eta ber-
tzelako audioak. Irabazi asmorik gabeko herri egi-
tasmo bezala sortu zen irratia 2005ean Aztibegia
elkartearen baitan, euskararen eta euskal kultura-
ren alde lan egiteko. Beraz, bosgarren urteurrene-
ko ospakizuneta murgilduak dabiltza. Euskal Herri-
an solasten diren hiru hizkuntzak erabiltzen ditu,
baina lehentasuna euskarari emanez (bertze biak
batera baino gehiago egiten da euskaraz). Progra-
mazioaren eskaintzan lehentasuna dauka informa-
zioak,maiztasunhandiko informazio-buletinenbitar-
tez. Arrosa sarearen kide den aldetik, Euskal Herri-
ko hainbat irratiekin saioak elkartrukatzen dituzte.

Manent, pop alternatiboa lantzen duen talde to-
losarra Euskadiko emisoretako lehen postue-

tan izan zen bere lehen lanarekin, “Txuribeltzeko
amodioa”. Gibelean gelditu dira lehen diskarekin
izandako harridurak eta doinuen intimitatearekin
lotutako letra goxoak. Geur egun, egindako ibilbi-
dearen ondorioz, doinu garbi, zaindu eta dotorea
dute. Etapa berri honetan, Denis (ahotsa), Teddy
(elektronika), Juanjo (baxua), Iñaki (kitarrak) etaFer-
min-i (bateria), Iñigo Asensio gehitu zaie, eta bere
teklatuarekin taldeaborobiltzea lortudute.Manent-
ek harridura dakar bere lan berriaren aurkezpena-
rekin. Lehendabiziko EP-a, “Barrutik”m, euskaraz
abestutako 6 kantaz osatua dago eta datorren ur-
tean karrikaratuko den “Kanpotik”, berriz, kultura
eta hizkuntza ezberdinetako batura izanen da. Lan
hau, asmo harroen aitorpena, ideia berriei irekia
dagoen jendeari bereziki zuzendua dago. Barnera-
ko bidaialdi sakona eta estua da.

! ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2010

Hiri gorritik

Liburua

ASIER SERRANO

Rundown
Entertainment, 2010

Barrutik

Musika

MANENT

Bortz urte bete ditu
Infozazpi Irratiak

Internet

WWW.INFO7.COM
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emakume bat garbiketan
edo jatetxe batean su-
kaldean edo zerbitzatzen
ariko litzateke arratsal-
dez. "626 852937.

NAFARROA. Neska bat
asteburuetan aritzeko lan
bila. Norbere autoarekin.
"667 230372.

LEITZA, LEKUNBERRI
EDO DONEZTEBE IN-
GURUAN. Neska bat lan
bila. Urte osoan ariko lit-
zateke: umeak edo edi-
nekoak zaintzen... "695
716894/ 948 510665.

BORTZIRIAK. Emaku-
me bat adinekoak zain -
tzen ariko litzateke. "671
122776.

MOTORRAK
salgai

Golf TDI salgai, egoera
onean. "650 064912.

Mercedes c220cdi, 150
CV sport coupe salgai,
2006koa, 75.000km. Iru-
ñeko Mercedes etxean
erosia eta errebisio guz-
tiak bertan eginak. Egoe -
ra ezin hobean. "699
122815 / 600 699266.

BERA. 89 m2ko pisua sal-
gai, 4. solairuan. 3 loge-
la, bainugela, komuna,
sukaldea, egongela, tras-
telekua eta balkoi haun-
dia, bista ederrarekin.
Gas naturala, berogaliua
eta igogai lua.  " 681
017423.

ETXEBIZITZAK
errentan eman

ETXALAR. Bi bizitzako
etxe bizitza lur eremuare-
kin errentan emateko.
" 662  244389 /696
890471.

ORONOZ-MUGAIRI.
Fa milia bakarreko etxe-
bizitza errentan emate-
ko. Mobleztatua, bero-
gailuarekin. Lorategia eta
garajea baditu. "675
934853.

BERA. Pisua errentan
emateko. Berogailu zen-
tralarekin. "650 981950.

ZERBITZUAK
zurginak

LANA
eskaintzak

DONEZTEBE. Astebu-
ruetan sukaldean aritze-
ko norbait behar da. "948
450383.

DONEZTEBE. Titi osta-
tuan sukaldean eta ba-
rran lan egiteko neska bat
behar da. "948 450271.

LANA
eskariak

BERA edo LESAKAn

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan 78 m2ko lokal ko-
mertziala salgai. "627
914271.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan eman

BERA. Legia karrikan 250
m2ko lokala errentan
emateko. "948 631022/
688 609905.
ETXALAR. Funtziona-
menduan dagoen ile-
apaindegia errentan ema-
teko. "948 635025.

LURRAK/ORUBEAK
salgai

LESAKA. Nabaz auzoan
2.600 m2ko lur eremua
salgai. Bista ederrak, oso
eguzkitsua eta lautada
edo zelai haundiarekin.
"661 219827/ terrenole-
saka@hotmail.com.

ETXEBIZITZAK
salgai

DONEZTEBE. Rosa Se-
minarion, 3. solairuan da-
goen pisua salgai. Eskai-
lera batzuen bidez, tras-
telekura komunikatua. 3
logela eta 2 komun. Mo-
bleztatua. "679 109423.
ETXALAR. Lizaietako
parajean zaharberritze-
ko borda salgai. Lur ere-
muarekin. "661 121540.
BERA. Pisua salgai. 3 lo-
gela, jantoki osatua eta
sukaldea balkoiarekin. 2
logelek ere balkoia dute.
Gasa eta berokuntza zen-
trala. 3. solairuan eta igo -
gai luarekin. "948 631381
/697 436845/ elvetea-
rra@ aol.com.

DONEZTEBE. Zazpigu-
rutze plazan 115m2ko pi-
sua salgai. 3 logela, 2 bai-
nugela eta trastelekua.
Eguzkitsua eta estreina-
tu gabea. "630 948271.
MUNARRIZ (Goñi, Na-
farroa). Etxebizita salgai
(hiru solairutan 300 m2

erabilgarri). Solairuetako
bat mobleztatua eta ba-
ratzea adosatua (138m2)
eta bi lur eremu, 3.592
m2 eta 661 m2koak. Guz-
tia: 180.000 euro. Ikus-
teko larunbat arratsaldez
17:00etatik 19:00etara.
" 948  278729 /609
637535. 

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZE KO 8! ORDAINDU BEHAR DA
ARGAZKIAREKIN JARRI NAHI IZANEZ GERO 10!

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,

partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE eta BIDASOA
alderdietan
- Eskaintzagatik baserriak,

bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI
- Baserria salgai 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere lurra-

rekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 30,00 ! (=)

Zerri gizena
1,014 ! kiloa. (=)

Zerramak:
0,400! Kg/bizirik. (=)

Aretze gizenak:
Idixkoak: !/kg. Kanal 
Extra 3,92 (=)
1.koa 3,61 (=)
2.koa 3,08 (=)
Urruxak: !/kg. Kanal 
Extra 4,00 (=)
1.koa 3,71 (=)
2.koa 3,25 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  200,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: !/k
Sortuberriak: 2,70/2,80
Zaldi-behorrak: 1,55/1,69
Bildotsak: !/k
6-8 kilokoak: 7,40/8,10
8-10 kilokoak: 6,30/6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(urriaren 22tik 29ra bitarteko prezioak)
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KawasakiKLX 650R mo-
torra salgai. Egoera one-
an eta ITVa pasatua.
"639 007629.

Aixan 400 S karnetarik
gabeko autoa salgia.
Egoera onean. 16.000 ki-
lometro. "699 047051.

MOTORRAK
tailerrak

ANIMALIAK
salgai

20 ardi latxasalgai. "948
514188.

Hiru asto eme salgai.
"667 942161.

6 hilabeteko bi aretze
urruxa salgai. "617
122459.

DENETARIK
galdu/aurkituak

LESAKA. Nabaz auzoan
5 hilabete eta erdiko ar -
tzain zakurra galdu zen
urriaren 31 goizean. Le-
poko urdina du eta anti-
parasito marroia. Txipa-
rekin. "637 836023.

BERTIZARANA. 40 litro-
ko 4 esne bideoi edo le -
txera aurkitu dira. "948
581864.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. "659 867287 /699
461394.

URDAZUBI. Bigarren es-
kuko sutegi kaseta sal-
gai, Seguin markakoa eta
egoera onean. 70x55x47
neurrikoa. "649 830152.

Koxka etxeko bitrina

erakustegia salgai, 2,5
metroko luzera eta orain
dela 5 urte erosia. Gutxi
erabilia. "620 735089.

Zero Sette 4 ahotseko
trikitrixa profesionala
salgai. Oso gutxi erabi-
lia, berri-berria. Gorria.
"646 212584.

DONEZTEBE. Taxi pla-
za salgai. "609 486052.

Audi A4 S4ren 18”ko llan-
tak eta kubiertak salgai.
Edozein Volkswagen eta

Audiren tzat balio dute. 5.
llanta eta segurtasun tor-
lojuak opari. Dena 585 eu-
rotan. Prezio negoziaga-

rria. "667 605233.

Belar idorren boloak
salgai. "660 393436.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4!; bikoitza: 8!

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,34"ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 "ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

UGAITZ LOIARTE OLANO leitzarrak
urteak beteko ditu azaroaren
22an. Zorionak gure ttikitori
bere bigarren urtebetetzean.
Muxutxoak familiaren partetik.

Ezkurrako MIKEL eta AINGERU

VALDESi zorionak seigarren 
urtebetetzean. Muxu haundi bat
familiaren partetik.

XUBAN GASTEA RE -
NA IRISARRIk
5 urte bete ditu
azaroaren 3an.
Zorionak pottoko!
Eta mila muxu
Ezkurra eta
Etxalarko familia
guziaren partetik.

MAIALEN GASTEA -
RE NA IRISARRIk
urtea beteko du
azaroaren 28an.
Zorionak printze-
sa! Mila muxu
Ezkurra eta
Etxalarko familia
guziaren partetik.

MATTIN ENDARA

OTXOTEKO

beratarrak urte-
ak beteko ditu
azaroaren 7an.
Zorionak ama,
aita eta familia-
ren partetik. 

Villabonako
AXIER PATRO CI -
NIO ZUBILLAGAk
urtea bete du
urriaren 28an.
Zorionak pirulo!
Muxu handi bat
ama, atte eta fa -
miliaren partetik.

Zugarramurdiko
IÑAKI

GOIENETXEk
azaroaren 13an
6 urte beteko
ditu. Zorionak
amatxi eta fa-
milia guztiaren
partetik.

Irungo MADDI BAKERO ARAKAMAk
urriaren 27an 6 urte bete ditu.
Sei musu haundi Nerea eta 
aitatxo eta amatxoren partetik eta
zorionak!!!

Goizuetako ELAIA NARBARTE

MAKAZAGA gure printzesak urtea
beteko du azaroaren 14an.
Zorionak politta eta muxu asko
familiaren partetik.

BEÑAT ETXABIDE OLAZABAL lesa-
karrak azaroaren 23an 5 urte
beteko ditu. Zorionak Beheko-
Errotako eta Igantziko familiaren
eta bereziki zure bi lehengusu
txikien partetik. Ongi pasa zure
egunean eta muxu pila morrox-
ko!

Etxalarko AIMAR AGINAGALDE

IPARRAGIRREk azaroaren 24an 
5 urte beteko ditu. Zorionak
atta, ama, Oier eta amatxiren
partetik.

Goizuetako
PAULA

ETXEBERRIA

AROZENAk 5
urte beteko ditu
azaroaren
22an. Zorionak
gure ontto bil -
tzaile ttikiari.

Goizuetako NE -
REA ETXEBE RRIA

AROZENAk 3 urte
bete ditu urria-
ren 24an. Zorio -
nak eta ma rru -
bizko hiru muxu
familia guztiaren
partetik.

Aresoko lagun
guztien partetik,
zorionak JONE,
eta muxu 
haundi bat!
Animo politte!

Elizondoko LEIRE BALLARENA

GOIENETXEk 5 urte beteko ditu
azaroaren 16an. Zorionak 
bere aita, ama eta bereziki bere
ahizpa Naroaren partetik. Ongi
pastu txikitina!

Sunbillako JOSE LUIS IRIARTE

IBARRA ZUBITOk azaroaren 17an
urteak beteko ditu. Aunitz urtez
familiaren eta berexiki Garaine
eta Iraideren partetik. Ongi pasa
eguna osaba!

AINHOA

ELGO RRIA GA INZA

lesakarrak 2 urte
bete ditu azaroa-
ren 7an. Zorio -
nak eta muxu
potolo pila atato,
amamo eta Itxa -
roren partetik.

NATALIA GOIENE -
TXE GONZALEZ

lesakarrak 
7 urte beteko
ditu azaroaren
19an. Zorionak
eta muxu haun-
di bat familia-
ren partetik.
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