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A. AROTZENA | LESAKA
Zertan aldatu da zure
margoketa hasi zine-
netik gaur egun arte?
Teknikoki nere bidea jo-
rratu dut eta orain dela
30 urteko margoekin
konparatuz, nortasuna,
margotzeko formak, ar-
gia…gauzaaunitzalda-
tu dira. Oraingoak hagi-
tzez argitsuagoak dira,
baina egoera animikoa-
ren arabera ere izaten
dira aldaketak.
Urte hauetan hainbat
erakusketa egin ditu-
zu. Bakarren batekin
geldituko zinateke?
Jakan, Zaragozan, Ma-
drilen eta Iruñeko Pla-
netarioan bi aldiz…De-
nek izan dute bere ga-
rrantzia, erronka horiek
ematen dutelako lane-
rakobultzada,hurrengo
emaitzarenbila joateko.
Erakusketen bidez jen-
de gehiagorengana ai-
legatzen zara. Iruñeko
Ziudadelan egin nuen
erakusketan 2.500 per-
tsona pasatu ziren, Do-
nostian 2.000 baino ge-
hiago hamabortz egu-
nez. Hori herri batean
lortzea ezinezkoa da.
Udaro zure etxean ere
erakusketa zabaltzen
duzu.Jendeaunitzhur-
biltzen da?
Normalean herriko eta
inguruetako jendea,ne-
re obra ezagutzen due-
naedokomunikabidee-
tanzerbait somatudue-
na etortzen da, turistak
bainogehiago.Agianhe-
rrian izanez gero aretoa

jendegehiagohurbildu-
kozen,bainaetxeparti-
kularbateandenez,erre-
paro gehiago ematen
dio.
Ingurukojendeakeza-
gutzen du zure obra
edo zaila da norbere
herrianprofetaizatea?
Kontuan hartu behar da
Lesakako jendeak ero-
sitako 54 koadro badi-
tudalasalduak,badazer-
bait. Iruñean erakuske-
ta zabaltzen badut, han
bizi diren lesakar guzti-
akhurbiltzendira.Heldu
denurterakoGasteizen,
Lizarran eta Irunen hi-

tzartuakdituterakuske-
tak, hurrengoan agian
Bilbon… Garrantzitsua
damugitzea eta ni Eus-
kalHerriosoanibilianaiz.
Gaur egun posible da
pinturazedoarteazbi-
zitzea?
Nik 14-15 urte baditut
pinturazbizitzen,posible
posible da. Beti bizika-
tuda jendeaarteaz, zai-
lada,mugitueginbehar
duzuetamargotzendu-
zunmailak ematen dizu
aukerasaltzeko,erakus-
ketakegiteko…erakus-
ketakjendegehiagoeza-
gutzeko aukera ematen

dizu,etadenabaterada-
torren katea da.
Eta orain Parisera…
Hori bertze urrats bat
izanen da zure ibilbi-
dean?
Erronkagarrantzitsuada,
ParisekoGrandPalaise-
ko Sallon des Indépen-
dentsaretohaugaraiba-
tean inpresionistek be-
reobraezagutzeraeman
zuten lekua da. Kanpo-
ra ateratzea pausu ga-
rrantzitsua da bertan
errekonozitua izateko
ere.5koadroeramandi-
tut, 3 formatu handiko-
aketa2 ttiki. Ikusi behar
zer erantzun duen! Egin
ditudanerakusketaguz-
tiekateberriakirekidizki-
date eta pentsatzendut
Parisen ere, hainbertze
jende ibiltzen den leku-
an sortukodela aukera-
renbat.LehendikerePa-
risenbaditutkoadrofran-
ko eta koadroak erosi-
ak zituzten horiek ani-
matu naute joateko. Si-
kologikoki ere Parisek
bertze zerbait erran na-
hidujendearentzat.Aza-
roaren 22an irekiko da
erakusketa eta astebe-
tez egonen da zabalik.
Gehien bat paisaiak
margotzen dituzu…
Paisaietanereezdagau-
za bera itsasoa margo-
tzea, edo mendiak edo
ibai bat. Baina baditut
inauterietako gaiak iru-
dikatzen dituzten koa-
droakere,Lesakakoza-
kozarrak,Zaldikoa,Lan-
tzeko inauteriak, Euskal
Herriko ohiturak…

Juan Carlos Pikabea margolari lesakarrak 47
urte ditu eta 14-15 urte zituenetik pintzela
eskuetan darabil. «Juan Ignacio Larramendik
margolaritza klaseak ematen zituen eskola

orduetatik kanpo eta berekin hasi nintzen,
margoketarako eskua nuela erraten zidan
eta berekin hasi nintzen lantzen». Hogei urte
egin arte berekin aritu zen astean ordubetez

eta oinarriak eta afizioa orduan hartu zuen.
Geroztik, bere kabuz aritu da. Azaroaren
20an, bere bortz margolan Pariseko Gran
Palais aretoan zintzilikatuko ditu.

Juan Carlos PIKABEA | Lesakako margolaria

«Kanpora ateratzea pausu handia da
bertan errekonozitua izateko ere»

EGUNEAN 9-10 ORDU
«Nik egunean bedera-
tzi-hamar bat ordu
ematen ditut lanean.
Oihal handi bateko
margolanak 200 bat
orduko lana eskatzen
du, baina ez naiz inoiz
erabat koadro baka-
rrarekin aritzen, hiruz-
palaurekin baizik.
Batean igual arbolak
margotzen ditut eta
lehortzen uzten dudan
bitartean bertzean ari-
tzen naiz., hostoak
edo formak egiten…»

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Bortz margolan eramanen ditu Pikabeak Pariseko Grand Palaiseko erakusketara.
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G. PIKABEA
EgiturabereziaduBer-

tizaranak.Udalerribaka-
rra da, baina bere baitan
hiru herri biltzendituena:
Legasa,NarbarteetaOie-
regi.Antolakuntzaadmi-
nistratiboari dagokione-
an ere ez da eskualdeko
bertzeudalerriakbezala-
koa,etaberezkohainbat
ezaugarriditu.Udalbaka-
rradutehiruherriak,Ber-
tizaranako Udala, baina
horrez gain, herri bakoi-
tzak bere kontzejua du.
Udalerriaren barne dau-
denbertzetokikoerakun-
deakdirakontzejuak,on-
dasuneta eskumen jaki-
nakkudeatuetaadminis-
tratzeko izaera juridiko
propioarekin.
Legeakhainbatesku-

menaitortzendizkiekon-
tzejuei:ondareaadminis-
tratuetazaindu,etabere
erabilera eta aprobetxa-
mendua erregulatu eta
antolatu –honen barne
mendiak–; argiteria pu-
blikoa;bideakzaindueta
garbitu; hilerriak eta he-
rrikobestak. Horrezgain,
Bertizaranako Udalak
kontzejuen esku utzi-
takobertzeardurabatere

baduteLegasa,Narbarte
eta Oieregiko kontzeju-
ak:ura. Udalarekinegin-
dakoakordiobattarteko,
urari dagokiona kontze-
juek eramaten dute, eta
trukean, Udalak dirua
ematen die. Kontzejuen
diru-iturri aipagarrienak,

berriz,NafarroakoGober-
nuak biztanleko ematen
dienaetamendietaehiza-
tikateratzendutenadira.
Nafarroandauden348

kontzejuenantolaketaez
da berdina. 12/1991 Fo-
ru Legearen arabera, 16
eta50biztanlekokontze-

juenkasuan, lehendaka-
riaetaherritarrenasanbla-
da arduratzen dira kon-
tzejuko lanaz eta 50 biz-
tanletikgoitikoetan junta
batdute.HorixedaLega-
sa,NarbarteetaOieregi-
renkasua: juntabatdute,
presidenteak(alkateadei-

tua) eta lau bokalek osa-
tua. Legearen arabera,
lauurtetikbehineginbe-
hardirakontzejukoordez-
kariak aukeratzeko hau-
teskundeaketaaurtento-
katu da. Maiatzean egin
zen lehenbiziko deialdia
eta hiru herrietan ez zen

BERTIZARANA � HAUTESKUNDEAK

Azken aldian kontzejuak
osatzeko zailtasunak
dituzte Legasan,
Narbarten eta Oieregin
Hauteskunde hauetan egin diren bi deialdietara
ez da inor aurkeztu hiru kontzejuetan

Lehendakariak edo alkateak eta lau
bokalek osatzen dituzte Legasa,
Narbarte eta Oieregiko kontzejueta-
ko juntak. Lau urtetik behin deitzen
dira ordezkariak aukeratzeko hau-
teskundeak baina azken urteetako

deialdiek ez dute arrakastarik. Ez da
zerrendarik aurkezten eta badirudi
inork ez duela kargua hartu nahi.
Azaroaren 20ko hauteskundeetan
ere ez dute kontzejuko ordezkaririk
aukeratuko hiru herrietan.

Maiatzekohauteskundeakiraba-
zita, Bilduko Antonio Erregerena
da Bertizaranako alkate berria.
HauteskundeaitzinetikBertizara-
nakohiru herrietarakoalbintebat
hartzearen aldeko apustua egi-
nenzutela iragarrizuten,etaorain
ereasmohorrieustendiote:«albin-
tearen figura sortu nahi dugu eta
horrek orain kontzejuetako alka-
teek egitendituzten lanak eginen
lituzke». Izan ere, Erregerenaren
irudiko, «ez dago aski baloratua
alkateek herrietan egiten duten
lana.Kontzejuetakoalkateekardu-
ra haundia dute, eta trukean ez
dutedeusere».Gaineratudigunez,
«zerbait ongi egitean batzuk hur-
biltzendirazerbaiterratera,baina
batez ere, akats ttiki bat dela ere,
beti kritika destruktiboa egitera

hurbiltzendajendea».Kontzejue-
takoordezkariakhautatzekobiga-
rrenhauteskundedeialdianereez
da inor aurkeztu ez Oieregin, ez
NarbartenetaezLegasanere,eta
horrenharira,«komodojarrigare-
la» uste du Erregerenak: «jendea
ezdamotibatua ikusten, ezdela-
ko aski konturatzen kontzejueta-
ko alkateen lana nolakoa den.
Jendea hurbilduko balitz, eta zer
lan egiten den ikusko balu...».
Egoerazjabetuta,alkateenardura
arindu egin nahi dute albinte bat
kontratatuta:«begirahasiakgara
–dioErregerenak–, eta helduden
urtean ea nondik lortzen ahal du-
gun eta zein dirurekin kontatzen
ahal dugun». Oposaketa bidez
aukeratukolukete.Etahorrezgain,
kontzejuen eta Udalaren arteko

elkarlanabultzatunahidute:«uda-
letxean gaudenetik, alkateei es-
kuabotatzensaiatugara.Hirigin-
tzan, argindarrarekin etadepura-
doraren gaian elkarrekin ari gara.
Erabakiakhartuaitzinetik,bilerak
egiten ditugu denon adostasuna
bilatzeko. Bi aldeen arteko elkar-
lana indartuta lanaerraztukoda».

«Ez dago aski baloratua kontzejuetako
alkateek herrietan egiten duten lana»

� ANTONIO ERREGERENA, BERTIZARANAKO ALKATEA

Antonio Erregerena

Bertizarana bailararen paisaia.
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«Joera honekin, kontze-
juarena dena Udalari pa-
satzeko aukera eskura
uzten diogu Gobernuari»

«Hemen ez dago
dirurik eta kobratu
gabe inork ez du
lanean ari nahi»

Duelalauurtekontzejukoordezka-
riak izendatzeko hauteskundeak
deituzirenean, lehendeialdianez
zen inoraurkeztuLegasanetabi-
garreneantaldeaosatzeaerabaki
zuten Aitor Zelaietak eta kontze-
juko bere kideek. Botazioa egin
eta alkate izendatu zuten. «Ilusio
haundiarekin» hasi zirela kontatu
digu,bainaorainegunerokoaalda-
tu zaien honetan, biltzeko «gaiz-
ki» ibiltzen omen dira. Kontze-
juak bere dedikazioa eskatzen
duelaaitortudigu:«bilerak,deiak,
lotura, jendea etxean edozein
ordutan...». Eta dena musutruk.
«Kexak esker onekohitzakbaino
gehiago»direlaazaldudigu:«edo-
zeingauzarekin jaleoak izatendi-
ra eta inork ezdukontzejuan sar-
tu nahi». Bere ustez, «ardura ez
hartzeko joerak segitzen badu,
kontzejuak ez du diztira haundi-
koetorkizunikizanen. Gobernua-
ri eskura uzten diogu kontzejua-
rena dena Udalari pasatzeko au-
kera». Alde horretatik «kontzeju-
tikpasatzekodenekkontzientzia-
tuakegonbeharkoluketela», iritzi
dio. albintea jartzearen aldekoa
erebada:«udanlangileakhartzen
dira eta horrenordez, kontzejuan
sartu ginenean, hiru herriendako
lanpostu bat sortzea proposatu
genionUdalari,bainaezzuenbe-
harra ikusi. Iduri du oraingoUda-
lak albintea hartu nahi duela eta
horrek lagunduko luke. Udalare-
kinelkarlanean,gauzakhobetzen
ahaldira».Herritarrei,berriz,mezu
hau luzatu die: «ahal dena egiten
saiatu gara eta ea animatzen di-
ren eurek kontzejuan sartzera».

ZortziurtedaramatzaJabier Arre-
txeak Narbarteko alkate gisa. Ez
bera eta ez kontzejuko bertze ki-
deakere,ezzirenhauteskundee-
tanaukeratuakizan, inoraurkeztu
ez, eta talde bat osatu zutelako
baizik: «aspaldian Narbarten ez
dahauteskunderikeginkontzeju-
ko ordezkariak aukeratzeko. Inor
aurkeztenezdenez,botazioaegi-
ten da eta boto gehien dituztenei
deitzen zaie». Horrela sartu zen
alkate.Kontzejuak«nahikoegoe-
ra kaxkarrean» ikusten ditu Arre-
txeak:«ezdagodirusarrerarik, la-
nakbadira,etakobratugabeinork
ezdulaneanarinahi».Bereustez,
«geroetapatxadazaleagoakgara
eta gazteek ez dute kontzejuan
sartzekoasmorik».Jendearenja-
rrerazerearituzaigu:«zerbaitona
eginez gero, batek edo bertzeak
eskertzen du, baina kritikatzeko
denak prest gaude. Gibeletik ari-
tzeko beti bada bakarren bat eta
horrek gogoa kentzen du». Ez du
uste kontzejuko lana zaila denik,
«gogoaetaaraberakotaldea»iza-
nezgero,ongieramandaitekeela
pentsatzenbaitu.OraingoUdala-
rekin duten harremana «hobea»
dela ere kontatu digu eta albin-
tea jartzearena «ideia ona» dela-
koan dago: «aspaldi genbiltzan
horren gibeletik eta gure lana
arinduko luke». Antolaketarekin,
ordea, kritiko ageri da: «dagoen
diru pixarra udaletxean dago eta
edozeinobrahaunditokatzende-
la, gastuak erdibana egin behar
dira». Udalak zergen bidez ber-
tzemodubatera jokadezakebai-
nakontzejuakezindudeusegin».

� KONTZEJUETAKO ALKATEAK SOLASEAN

Aitor ZELAIETA | Legasa Jabier ARRETXEA | Narbarte

«Kontzejuko lana ez da
hagitz lotua baina
beti bada zerbait eta
denbora joaten da»
LauurteegindituJoseJabierNo-
sellasek Oieregiko alkate lanean
eta seguruenik bertze lau urtez
segitukodu, hauteskundehauen
bigarrendeialdianereezbaitainor
aurkeztu.«Bertzelauurtepasatu-
taikusikoduguzergeratzenden»,
adierazidigu.Berehitzetan,«kon-
tzejuko lana ez da hagitz lotua,
bainabetibadazerbaitetadenbo-
rajoatenda.Inorezdagodenbora
galtzeko,etaareguttiago,kobra-
tugabe».Kontzejuakegoera«na-
hikokaxkarrean»ikustenditu:«he-
mendikurtebatzuetaraagiande-
sagertukodirelaesatenzenlehen.
Gainera, osatzeko beti arazoak
izatendira».Kontzejueketorkizu-
naizateagustatukolitzaoke,herri-
tarrengandik hurbilago daudela-
ko,baina«krisiarekin,Gobernuak
dirulaguntzak murrizten baditu,
dena udaletxera joanen da eta
guri dena kenduta ez dugu deus
egitekorik izanen». Jendearenal-
detik,ordea,ezdupresioriknaba-
ritu: «biztanle aunitz ere ez gara,
etaezdutkexariksomatu.Alderan-
tziz, ez dira hainbertze sartzen».
Urakeragitenomendieburuhaus-
terik haundiena: «ura falta bada,
jendeakexakahastenda.Hemen
bizigarenokbadakiguzerdenho-
ri,bainahemenbigarrenetxebizi-
tza duten kanpokoak exijentzie-
kin etortzen dira». Udalarekin
duen harremana ona dela ere ai-
tortudigu: «udalberriarekinongi
hasi gara eta aurrekoarekin ere
nahiko harreman ona genuen».
Etaalbintea jartzeariburuz?«On-
gi etorriko litzatekeetagauzaba-
tzuetangure lanaarinduko luke».

Jose Jabier NOSELLAS | Oieregi

ARTXIBOKO ARGAZKIA

inor aurkeztu. Urrian bi-
garren deialdia eginda-
koan ere zerrendarik ga-
begelditu zirenhiru kon-
tzejuak eta airean dago
hurrengolauurteetanzer
gertatuko den.
Zerrendarikezaurkez-

tearena ez daberria.Le-
gasan,duela lauurte, le-
henbizikodeialdiahutsik
gelditu eta bigarrenera-
ko osatu zen taldea. Or-
duansartuzirenAitorZe-
laieta,AsierIrisarri,Laura
Andresena, Iban Urriza
etaDavidAndresenakon-
tzejura.Narbartenaspal-
di ez da kontzejua berri-
tzeko hauteskunderik
egin. Zerrendarik ez, eta
botazio bidez aukeratu
diraazkenaldietanordez-
kariak: Jabier Arretxea,
EnriqueOteiza,ItziarIriar-
te, Manuel Irungarai eta
JoseMªIriartedaudejun-
tan. Eta Oieregin orain
lauurtetaldebakarraaur-
keztuzenhauteskundee-
taraetaaldi honetan inor
egin ez denez, segitze-
kotan dira: Jose Jabier
Nosellas, Juana Paula
Galañena, Alejo Minde-
gia,JoseMªGalarregieta
Carlos Zamora dira.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
diruz lagundutako aldizkaria

Euskarabideak
diruz lagundutako aldizkaria

Lotsagarria. Iraingarria.Nafarrenborondatearen
kontrako eraso bortitza eta onartezina. He-
rritarren nahiaren aurkako ekintza. Krisi garai

honetan murrizketarik jasan ez duen azpiegitura
bakarra den eta Auñamendia aldinbertze pasatuz
egin nahi duten trenbidea? Ez! Soldata bikainaz
gain dieta ezin goxoagoa behin ez ezik bi aldiz ja-
sotzea? Eeeeez!!! Tarta! (?). Merenge-merenge!

AHT (Abiadura Handiko Tarta)

Ezpala
Aitor AROTZENA

Nabarmentzekoak

Atzera begira � 2001.11.15 / TTIPI-TTAPA 314. zbk

Sarako mahasti eta ardogintzaz Fermin Urbistondorekin
Ba al zenekien Saran ardoa egiten duten bortz bat baserri bazirela duela ha-
mar urte? Ihitia baserriko Fermin Urbistondok aipatu zigunez, aspaldiko ohi-
dura galtzen ari zen, «jendeak ez du astirik mahastiak hartatzeko, ohidura as-
paldi galdu da». Beraiek uztarekin, «gehienez ere bi barrika, bi bordeles egiten
ditugu, mahatsa beltza eta xuria biltzen da hemen». Mahastiek lana bertzerik
ez dutela ematen eta «bereari begiratuko banio ez nuke huntan segituko, zinez
natura behar damaite segitzeko» aipatu zigun Urbistondok eta etxeko harrizko
tolare zaharra denborarekin moldatzea gustatuko litzaiokeela.

Bizitzanzoritxarrezguztioi iragazkibatetikpa-
sarazten gaituzte. Urtetan saldu izan gai-
tuzte, itxurapolitbatetaunibertsitateko ikas-

ketak, garrantzi haundia dutela bizitzan. Ikuspun-
tu horrekin jarraituz edozein gaztek eta ez gaztek,
‘tuneatu’ nahi du bere itxura eta unibertsitatera jo-
an, iragazkiaren ustezko alde onera pasa eta bi-
zitzan zeozer dela sentitu. Ba oker gabiltza, be-
harrezkoa ez den iragazki bat erabiltzen ari gara.
Hasi gaitezen bizitza hone-
tan iragazkirik gabe bizitzen,
baloraditzagunpertsonakdi-
ren bezala, pertsona saiatu-
ak, abilezia dutenak, umore
onekoak, borondatea dute-
nak… eta goraipa ditzagun
ere ofizio bat ikasi (nahi) du-
tenak; hauek bereziki izango
baitira gure herria ‘altxatuko’ dutenak. Saia gaite-
zen pertsonak diren bezala onartzen, beraien al-
deonak indartzen,bakoitzaren trebeziazbaliatzen,
denok denon beharretan baikaude. Hori bai, ikas-
tea inoiz ez dago soberan.

Iragazkia edo filtroa

Nire txanda
Iñaki ALUSTIZA

«Hasi gaitezen
bizitza honetan
iragazkirik
gabe bizitzen»

Angel MARIEZKURRENA
Kantu Zaharren Eguna

Aurten ere ez du hutse-
gingo eta azaroaren
26an jarria dago hitzor-
duaLandibarkoUgara-
na jatetxean. Zortziga-
rren Kantu Zaharren
Egunerakotxartelaksal-
gai daude dagoeneko.

Mañoli LOIARTE
Esne Beltzarekin kantari

Larunbat honetan os-
patukodenGoizuetako
Gaztetxearen20.urteu-
rrena iragartzeko Esne
Beltza taldeakegindako
kantuan abestu du
emakumegoizuetarrak.
Gaztea begi gazte!

Joxemari SESTORAIN
Poema liburua itzulia

Miquel Martí i Pol oler-
kari kataluniarraren Es-
timadaMartaeuskarara
itzuli du leitzarrak,Mar-
tamaitea izenburupean.
Azaroaren22anaurkez-
tukodaIruñekoAuzolan
liburudendan.
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Zorionak,EuskalHerria!Zermoduzzaude?NiTxe-
kiar Errepublikan nago laugarren urtez, arrazoi
berezirik gabe, euskara eta euskal kultura zabal-

tzen unibertsitatean, baina arrazoi berezirik gabe, ez
bainaiz hona etorri maitasunagatik edo askatasunaga-
tik. Europaren bihotzean segitzen dut bizirik, taupada-
ka, bihotz minez, maiteminez bakarrik, eta Euskal He-
rri osoa ene itxaropen ahulezko bihotzean. Ez dut Eus-
kal Herriko bihotzeko lagunen berri, ez dakit gaixorik
edota lanpetuegi dabiltzan euren berri neuri emateko,
baina espero dut ongi egotea. Nik hiru urte hauetan
erantzunikgabekoeskutitzaketapostalak igorri dizkiet,
baita posta elektroniko ugari ere. Espero dut ongi ego-
tea,eta lasterelkar ikustea,abenduan.EsperodutETAk
zabaldu duen itxaropen-izpi honek Euskal Herria pix-
kabat argituduenbezala,Es-
painia, Frantzia, Europa eta
munduosoaargitzea, izanere
mundu honetan gerra gehie-
gi baitaude zabalik. Neure
barneko gerra oraindik ez da
eten, eta bizi naizen artean
hala izanen dela susmatzen
dut.
Espero dut ene bihotzeko la-
gun poeta oiartzuar lore-ka-
pulua zoriontsu egotea, aita
izan delakoz, eta espero dut ene bihotzeko txistu isi-
lak berriro ere Ich liebe ain edo maite zaitut, ainara e-
rran diezadala berriro, begiradaren irribarreaz, begie-
tara begira zintzo jokatuz. Espero dut maite nauzuen
eta nauten, maite ditudan guztiok, eta gainerako ira-
kurle eta ez irakurle guztiok ongi egotea, itxaropentsu,
maitasunez beterik, elkartasunezko besarkada batean
bildu gaitezen.
Espero dut Espainiak eta Frantziak dagokien moduan
erantzun diezaiotela piztu berri den itxaropen-izpi ho-
ni, oraingoz ez baitute egin eta denok dakigu Sarkozy
ere aita izan dela, Giulia neska zoragarriaren aita, zo-
rionak zuri, Nikolas!
Espero dut laster Euskal Herria libre eta independen-
te batean ene txistu isilarekin egotea, maitasunez. Ene
familia osoarekin urteberriarengatik topa egitea eta
2012a denontzat ona izatea, 2012an bai! Nahiz eta ba-
dakidan mundu honetan orain arte batzuk zoriontsu
izateko beste batzuk zoritxarreko izan behar dugula,
batzuk aberatsak izateko beste batzuk pobre, denon
maitasunaren indarrarekin lortukodugumunduhobea-
go bat, ala? Uste duzu ameslari bat naizela?
Bildu gaitezen, arren, mintza, hitz egin, begietara be-
gira zintzo jokatuz, eta elkarri eskua eman behingoz
eta betiko aske izan dadin Euskal Herria eta Euskara.
Eta nire bihotz min honetatik, atzerri min honetatik,
amodio/desamodiozko bakardade honetatik heldu na-
zazue eskutik, arren, ainara zauritu hau amildegira eror
ez dadin, arren.

Bildu gaitezen, arren, hitz egin,
mintza eta elkarri eskua eman

«Neure barneko
gerra oraindik ez
da eten, eta bizi
naizen artean hala
izanen dela
susmatzen dut»

Ainara MAIA

ETAk jarduera armatua behin betiko utzi duela eta
poztasuna erakutsi eta ospatzeko garaian gaude,
jendarte osoaren lorpena baita. Biktimak gogoan

dauden unea da. Ezberdintasun politikoak moldatzeko
modua ez zela tiroak botatzea edo bertzea paretik ken-
tzea erakutsiz urtez urte aritu diren pertsona anonimoen-
tzat edo Lokarri bezalako mugimenduentzat une hagitz
bereziada.ETAkutzibehar izandu,konbentzimenduzedo
gabe, estrategia hutsez edo hausnarketa baten ondorioz.
Inorkezdubereautoazpianbegiratubeharrik izanen, ezta
maite duen pertsona baten zentzu gabeko heriotzarenga-
tik negar egin beharko, hori da garrantzitsuena. Ea berdin
pozten ahal garen inoiz gehiago ez dugulako aditzen tor-
tura sexistak salatu dituen gazte baten testigantza, edo
ama batek bere semea ikusteko kilometroak eta kilome-
troak egin behar ez izatean. Edo eri dagoen bat kartzele-
tik ateratzekomodua izandezansendatzeko.Bere ideien-
gatik inor kriminalizatzen ez dela ikustean. Edo alderdi gu-
ziek etabere ideiakhitzenbidezdefendatzekoaukera izan
dezaten. Historiaren zati hau bukatu dadin, alde guziak
adituak eta ulertuak sentituta, pertsiana gorrotorik gabe
jausteko aukerarekin, egoera indibidualen gainetik, nahiz
hauek ere baduten justizia eskatzeko eta ez barkatzeko
eskubidea.
Poztasun kolektibo honetan denek badute bere legitimi-
tatea (horrek ez du esan nahi arrazoi osoa dutenik) bere
bertsioakontatzeko:porrota,gatazkarensoluzioa, irabazle-
ak eta galtzaileak, ezker abertzale ofizialaren zuzendari-
tzaren indarra, zuzenbide estatuaren eta segurtasun in-
darren sendotasuna, hauteskunde estrategia… Inork ezin
du, ordea, aldeguziakaditzekoahaleginaaldebaterautzi
eta norbere lubaki ideologikoetan gorde. Horrela ez da ai-
tzinera eginen bakearen eta denbora politiko berri baten
ilusioan.
Errealitate berri honen kudeaketa ez da erraza eta bizko-
rra izanen, zaila eta mingarria baizik, batez ere hurbiletik
sufritu dutenentzat, baina berehala eskatzen ditu adimen,
eskuzabaltasun eta enpatia dosi handiak, biktimei kasu
eginez, presoak hurbilduz, eri daudenak edo bere zigo-
rrak bete dituztenak askatuz.Otegi eta bera bezala, orain
denok ospatzen ari garena defendatzeagatik kartzelan
daudenak espetxetik ateraz. Epaiketa politikoak geldiara-
ziz, kasu bakoitza egoera berritik eta biktikaren oinazetik
aztertuz, odol delitua non dagoen eta non ez bereziz. Sor-
tu legalizatuz (…).
Horregatik, biraka hasten den gurpil honetan, bertze te-
rrorismo batekin bukatzea gelditzen zaigula gogoratu na-
hi nuke, emakumeak emakume izateagatik hiltzen duena-
rekin. 1999tik (estatistikak dauzkagun urtetik), biolentzia
matxistak 816 emakume hil ditu. Horietatik 12 Nafarroan,
azken hamar urteotan. Urriaren 21a bertze arrazoi bate-
gatik ere egun hagitz garrantzitsua izan zen: Gizonezko-
ak Iruñeko eta bertze tokietako karriketara atera ziren, na-
hikoa dela adierazteko eta gizon bezala, ez dutela basa-
keri honenkonplize izannahi agertzeko.Hori erebideada.

Gurpila orain hasten da biraka

Tere SAEZ (Berdintasunerako teknikaria)

Kolaborazioak
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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

Lyon-Corbas
Kolektiboa
borrokan

Lyon-Corbaeko euskal
preso politikoen kolektiboa

Urriaren15eanLyon-
Corbaseko kartzelazai-
nenprobokazioberriba-
ten aurrean aurkitu gara
bertan preso gauzkaten
sei euskal preso politi-
kook.Udazgeroztikkar-
tzelazainenaldetik jazar-
pen maila areagotu ze-
la-etazuzendaritzarekin
gutxieneko bizi-baldin-
tzak lotzeko ahaleginak
egin arren, alferrik izan
da.Kartzelakozuzenda-
ritzak, hona ekarri gin-
tuztenetikgureizaerapo-
litikoaukatzeazgain,gu-
reoinarrizkoeskaereien-
tzungor egiten jarraitu
du…azkenprobokazioa
iritsiarte.Honaekarrigin-
tuztenetik, etengabeko
probokazioetabarrabas-
keriakkudeatubeharizan
baditugu ere, larriena
ikustaldi-eremua kude-
atzen duen kartzelaza-
in-taldearen aldetik ja-
san behar izan duguna
izan da. Azken bi hileo-
tan, gure militantzia po-
litikoetaarmatuari egin-
dakoerreferentziairaing-
arriak egin izan dizkigu-
ten kartzelazain berek
egindako informeenon-
dorioz, ogitarteko bat
ekartzeagatik hilabete-
ko ikustaldi-baimena
bertan behera utzi izan
diete gure senide eta la-
gunei; bikote batenbar-
ne-ikustaldian besarka-
tuta egoteagatik (fran-
tses kartzeletan ez da-
goikustaldi intimoakiza-
teko eskubiderik) ikus-

taldi-baimenaemanazu-
enepaileaohartarazieta
baimena behin betirako
bertanbeherauztea lor-
tudute; senideeta lagu-
nakaitzakia txikienaba-
liatuta utzi izan dituzten
kartzelako atarian 800
km-kobidaiarenostean;
bikotebatensemeareki-
ko ikustaldi ia guztietan
arazoak sortu dituzte…
Girohorretankokatube-
har dira urriaren 15eko
gertaerak.Bezperan,goi-
zetikEuskalHerritikabia-
tu eta Parisen barrena
Lyonera iritsi zen hau-
rrariberegurasoekinba-
teraegoteaeragotzizio-
ten. Zuzendari, epaile,
arduradunenoniritziaeta
beharzirenbaimenguzti-
ak izanarren, ikustaldie-
tako kartzelazain-talde-
ak eta bereziki larunba-
tahorretanarduradunze-
goenkartzelazain-buru-
ak beraiek nahi bezala
egingo zela ikustaldia
erabaki zuten: haurrak
ezzituenbigurasoakba-
tera ikusiko.Alferrikako-
akizan zirenguztionaha-
legin eta protestak, be-
raiek erabakitako inpo-
satzea lortu zuten. On-
dorioaklarriakizanziren.
Marixol Iparragirre bul-
tza eta lurrera bota zu-
ten, Jone Lozano ere
bultzatu zuten, eta biei
eskuburdinakatzeanes-
tu lotuta ikustaldienere-
mutik emakumeen ata-
leko zigor. ziegetaraino
manumilitari eraman zi-
tuzten:airean,buruaaur-
retik, ahospez, eskaile-
ratan gora eta behera,
ibilbide luzean. Biek di-
tuzte zauri eta ubeldu-
rak,kolpeaketagorputz
osoa minbera. Kolekti-
boarenjarrerairmoaketa
sendoak lortu du beren

gezurrak agerian uztea,
egindako gehiegikeriez
jabetzea etaMarixol eta
Jonezigorziegetatikate-
razitzatenbehartzea, ja-
rrinahizietenzigorraber-
tan behera utziz. Aipatu
nahi dugu ere emaku-
meenatalekogainontze-
ko presoen aldetik jaso
dugunelkartasunetaba-
bes beroa. Euskal pre-
soonaurkaegindakoge-
hiegikeriarenaurrean,zi-
gorra erabaki behar zen
tribunaletik igarotzear
zeudela,emakumeguz-
tiekbazkaerrefusatuzu-
ten eta ordu laurdeneko
burrunbaegin zuten Jo-
ne eta Marixolen aska-
tasuna eskatuz.
Bizi izandugunegoe-

rabortitz haubehingoa-
gatik gauzak argi uzte-
kobaliatzea erabaki du-
gu. Ondoko egunetan
kartzelakoagintariakara-
zoaren tamainaz jabetu
direla dirudi eta aurre-
rantzeanLyon-Corbase-
ko euskal presoon eta
gure senide eta lagunen
arteko ikustaldiakmodu
etaegoeralasaietaego-
kiangertatukodirela hitz
eman du.

Ibardingo Altzuri
Astondoan
gertatutakoz

Koldo SAENZ (LAB)

AltzuriAstondoaIbar-
dingo kaxkoan dagoen
10 langileko benta bat
da.Denonbistaradako-
mertzioarensektoreakri-
siadelamedioezdagoe-
la bere momenturik ho-
berenean,bainahalaere
gertaturikoa larria izanik
salatubeharreangaude.
Urriaren 4an enpre-

sak erregulazio espe-
diente bat aurkezteko
dokumentazioaerakutsi
zigun, non enpresak 18
hilabetetarako%50eko
erregulazioaplanteatzen
zuen langileentzat; hau
da9hilabeteetan langa-
bezira joatea. Enpresak
gure akordioarekin Iru-
ñeanerregistratunahizu-
en,epeakmurriztekoNa-
farGobernuarenaitzine-
an. Enpresaren egoera
ekonomikoaren berri ez
geneukalakoezingenue-
la baloratu erantzun ge-
nuen, beraz kontuak

uztekoetabitartean lan-
gileekin egonen ginela.
Enpresaren jarrera ha-
sieratik txantaia egitea
izan da, erranez ez ba-
zen hori onartzen 4 lan-
gile kalera botako zitue-
la. Kontuak aztertu eta
langileekin egon ondo-
ren urriaren 19an langi-
leek enpresari jakinara-
zi zioten gauzak bertze
modura egin zitezkeela,
langileen ordezkaritza-
rekin solastu egin behar
zela, baina EEEaren ter-
minoak gogorregiak zi-
rela. Horren aurrean
enpresak 2 egunberan-
duago bere mehatsua
gauzatu eta lau langile
kaleratuzituenkaleratze
indibidualen bidez.
Horrelakojarrerarikez

dugu onartuko eta lan-
gile horien alde gure es-
kudagoenguztiaeginen
dugu. Gogor salatu na-
hi dugu, enpresaren ja-
rrerakazikilaetatotalita-
rioa; krisi egoera baliatu
nahi izan dutelako plan-
tilan mehatsua eta mal-
gutasuna inposatzeko,
kaleratutakoenetorkizu-
na eta bizitza pertsona-
la kontuan eduki gabe.

Irakurleak mintzo

Bota bertsoa
Julen ZELAIETA (Berako bertso eskola) ) • Doinua: Gai horrek badu mamia

Toulouse aldetik mundura
berri kuriosoa,
lekutan utzi duena
Bushen Zapatazoa.
Hori da hori Tartazoa
hori da erasoa,
Yolanda Barcinak le(he)ngo
egunean jasoa!
nahiz goitik betti zikindu
non dago arazoa?
ea non egin dioten
hain harrera gozoa!

Aspaldi horrelakorik
ez genula ikusten
ez dakit bere lekuan
nik zer egingo nukeen
AHTaren aurkako
batzuk bota zituzten
ahiz ni ere aurka egon
ez dut argi ikusten,
ongi egin ote dute
hiruak libre uzten?
pentsatzen hasi ezkero:
tartek ze kulpa zuten?

Barcinaren tartazoa
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Nor da Hodei Lujanbio?
Goizuetargaztebat,besteaskobe-
zalaazkenaldianazaroaren12koos-
pakizuna prestatzen ari dena.
ZeinmugimendudagoherrianGaz-
teAsanbladarenbestarenatarian?
Oraindiklanerakomugimendua,de-
na prestatua egon besterik ez eta!
Ez,nabaridajendeagogozdagoela,
etaazkenegunhauetanhasidajen-
dea gehiago mugitzen...
Egunaailegatzekogogozalaurdu-
ritasun pixka batekin zaude?
Bietatik pixka bat. Gogoa, aspaldi
itxoiten gauden eguna delako. Eta
urduritasuna! Egindako guztia eta
gero, nola funtzionatuko duen...
Nolako eguna espero duzue?
Ahaztuko ez dugun eguna, seguru!
Buruhauste haundiak prestakete-
kin?
Nahikoa lan bai! Halare,
nahikoongimoldatugara,
giro polita dago gure ar-
tean eta gustuko lekuan
aldaparik ez.
Nola ikusten dituzu Goi-
zuetako gazteak?
Jatorraketaparran-
dazaleakoroko-
rrean, gehie-
nak hain pa-
sibo izatea
falloa!

GazteAsanbladarinolakoetorkizu-
na ikusten diozu?
Espero dugu hemendik 20 urtetara
martxanikustea!Azkenaldiansartu
direngenerazioberriakezdiraasko
inplikatzen momentuz, eta beldur
pixka bat ematen dit etorkizunak,
bainaesperoasmatukodugulamo-
tibatzen eta bidea erakusten.
ZeregitenduzueurteanzeharGaz-
te Asanbladan?
Herriko jai gehienen antolakuntzan
laguntzensaiatzengara,etaekintza
gehiago aurrera eramaten ere bai.
GazteAsanbladaren20urteakesal-
di batean laburtzekotan...
Ttirriki ttarraka, maldan gotti!
ZerduGoizuetak faltaneta zer so-
beran?
Soberandeusez!«Karreteraetabu-
katzenezdirenkurbak»esatendute
batzuek.Niretzathoridaherrihonek
bere xarma gordetzearen arrazoia.
Zer erranen zenioke jendeari la-
runbatean Goizuetara joateko?
Askok ezagutuko dute horrelako
egunetanGoizuetansortzendengi-
roparegabea.Goizetikhasitaegun

guztikoegitaraupolitada-
go antolatua, gauean
kontzertuezinhobeak
eta goizaldera arte
juerga ederra. Ani-
matu eta etorri!

� Hodei LUJANBIO APEZETXEA � Goizuetako gaztea

Hator
Amaiurrekin!
Peio Etxabide Gartzia, Lesa-
kako alkatea; Antonio Erre-
gerena Vera, Bertizaranako
alkatea eta Garbiñe Elizegi
Narbarte, Baztango alkatea

Zubiarensinboloaau-
keratu du Amaiur koali-
zioak bere apostu politi-
koa ezaugarritzeko. Zu-
biak, bai; alde desberdi-
nak elkartzeko, lotzeko,
komunikatzeko. Zubiak
eraikitzen ari gara, Eus-
kal Herriko ezkertiar eta
subiranozaleak biltzeko;
elkartu eta indarrak pila-
tzeko.Gero eta indar ge-
hiago, Euskal Herriaren
normalizazio politikoan
urratsak emateko; Eus-
kal Herriaren nazio aitor-
tzaetaerabakitzeeskubi-
deaonartzeko.Zubiakbe-
har ditugu, gure proiektu
sozialaeraikitzeko, langi-
leen eta herri sektoreen
interesak nagusiarazte-
ko,eredupublikoaindar-
tzeko, parekidetasuna
sustatzeko, lurrazaintze-
ko,gurehizkuntzaetakul-
tura goratzeko. Hautes-
tontziak indar, gogo eta
borondateeraldatzaileaz

bete eta gainezka egina-
razibeharditugu.Etahau-
testontzietako boto pa-
perak herri, auzo eta es-
kualdeetan herritarren
mugimendugeldiezineta
neurrigabeanbihurtu.Mu-
gimenduan dagoen he-
rriadazubipekougaldea.
Errekagorarazibehardu-
gu, bazterrak gainditu,
langile eta gainerako
herritarrek krisi garai ho-
netangureahotsaentzu-
narazi. Auzaren mendi
hegalean hasten den Bi-
dasoko urek gainezka
egindezatela,gureesku-
aldekoherrietakohautes-
tontziekbotoezkertiareta
abertzaleezgainezkaegin
dezatela, eta batez ere
egunerokodinamikaurez-
tatudezatela.AmaiurMa-
drilenegonenda,Euskal
Herria ordezkatuz, Eus-
kalHerrikolangileetahe-
rritarren interesakdefen-
datuz; indartuetababes-
tudezagunAmaiur, indar-
tu eta babestu dezagun
herri eta auzoetako egu-
neroko lana boto-pape-
rekin, konpromisoekin,
antolaketarekin, lanare-
kin. Busti gurekin, hator
ugalde honetarat, hator
zubiak eraikitzera eta
Amaiur babestera!
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HEZKUNTZA PUBLIKOA � URRIAREN 27AN

Irakaskuntza
publikoan
deitutako grebak
segida handia izan
du eskualdean
Eskualdeko
ikastetxe
gehienetan
jarraipena
%100koa izan
da

TTIPI-TTAPA
NafarroakoHezkun-

tza Departamentuak
aurrekontuetaneginda-
komurrizketaksalatze-
ko, urriaren27rakogre-
ba deitua zegoen ira-
kaskuntzapublikoaneta
eskualdean segida ia
erabatekoa izan zen.
LAB, STEE-EILAS,
CCOO, CSIF eta ELA
sindikatuek deitu zuten
protestaeta jarraipena-
ren aitzinean kontent
gelditu ziren.
Nafarroako zonalde

ezberdinetako datuen

arabera, jarraipena
%50abainohandiagoa
izan zen eta horri gu-
ttienezkozerbitzuakegi-
tera derrigortuak izan
diren irakasleakgehitu-
ta, jarraipena %70aren
ingurukoa izan zela
adierazi zuten sindika-
tuek.HezkuntzaDepar-
tamentutik Batxilergo
eta Lanbide Heziketan
guttieneko zerbitzuak
egiterabehartuzituzten
etagainerazenbait ikas-
tetxetan guttienezko
zerbitzuak greba egin
nahi zutenenarteanba-
natu ziren. «Guzti ho-
nek grebarako eskubi-
deaurratzenduela»sa-
latu dute sindikatuek.
Nafarroako Gobernua-
renarabera,berriz, gre-
baren jarraipena %33-
koa izan zen.
Eskualdeko datuei

dagokionez, sindikatu-

en arabera, irakasleen
greba erabatekoa izan
da Baztan, Malerreka,
Bertizarana, Urdazubi
etaZugarramurdikoes-
koletan, baita Arantza,
Etxalar,BerakoRicardo
Baroja, Leitzako Ama-
zabal institutuaeta Igan-
tzi eta Goizuetako es-
koletan ere. Donezte-
beko Mendaur Institu-
tuan jarraipena%92koa
izanzen,LesakakoIrain
eskolan %83koa eta
Berako Toki Ona insti-
tutuan %77koa.

Greba egunaren ai-
tzinetiksindikatuekdei-
tuta egin ziren bertze
mobilizazioekere, jarrai-
pena izan zuten esku-
aldeko ikastetxe publi-
koetan.

6.000 LAGUN
MANIFESTAZIOAN
Egun berean, Iruñe-

an egin zen ekitaldi na-
gusia, Hezkuntza De-
partamentutikabiatueta
Parlamenturaino mani-
festazioa eginez. 6.000
lagun ingurukpartehar-

tu zuten. Gainera Tute-
ran, Donezteben, Liza-
rran, Beran zein Nafa-
rroako bertze herrietan
elkarretaratzeak izanzi-
ren. Manifestazioaren
bukaeran izandakopo-
liziaren erantzuna ge-
hiegizkoa izanzelaadie-
razi zuten sindikatuek
eta «hezkuntza hobe-
tzearen alde aldarrika-
tzen ari ziren ikasleek
errepresioa jasan zute-
la» jakinarazi zuten. La-
gun bat ere atxilotu zu-
en Foruzaingoak.

ARGAZKIAK: LAB, HITZA ETA UTZITAKOA
Goiko bi argazkietan urriaren 25ean Beran eta Leitzan egindako kontzentrazioak ageri dira.
Beheitikoa, berriz, Baztangoa da, ikastetxe publiko guztietako ordezkariek parte hartu zuten.
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DONEZTEBEKO FERIAK

Aziendak eta karrikako
giroa goizean, herri
kirola arratsaldean
Ohiturari eutsiz, San Martin ondoko ortziralean datoz Doneztebeko feriak. Aurten,
azaroaren 18an suertatu dira.Goizean,aziendak ikusteko aukera izanen daMerkatu
Plaza inguruan. Joan den urtean, ohiko behi gorri eta suitzar arrazako behiekin ba-
tera salers eta charolesa arteko nahasketa zuten behi iletsu batzuk eraman zituzten
Bittor eta Antoni Mendiburu aita-semeek.Aurten ikusi beharko. Dena den, salmen-
tan ez da izaten mugimendu handiegirik, jendeak ez duelako neguan behirik nahi,
pentsua eman behar zaielako. Udaberrian, aldiz, belagiak garbi kontzeko gehiago
erosten dira. Kontuak kontu, aziendez gain, nekazaritzako tresna berrien erakus-
keta izanen da aparlakekuan, baita hainbertze salmenta postu, taloak eta bertze-
lakoak ere Doneztebeko karriketan barna.

Nafarroako lehen mailako aizkolari txapelketa eta
Euskal Herriko ingude altxatze txapelketa arratsaldean
Urteetako ohitura da Doneztebeko ferietako arratsaldean herri kirol saioren bat an-
tolatzea eskolako frontoian. Batzuetan jaialdi arrunta izaten da, baina gehienetan,
txapelketaren bat edo gehiago ere jokoan izaten da. Hala suertatu da aurtengoan
ere, ez nolanahiko txapelketak gainera, Nafarroako Herri Kirol Federazioak iragarri
duenez.Nafarroako lehenmailakoaizkolari txapelketaren finala jokatukoda,17:30etik
aitzinera. Floren Nazabal, azken urteetako txapeldunak ezin izanen du parte har-
tu, kanporaketaren atarian etxeko istripu baten ondorioz ezin izan baitzuen parte
hartu. Hortaz, bere lekukoa hartzen saiatuko dira Juan Jose Lopez (Lezaun, 42
urte), Jon Rekondo (Leitza, 26 urte), Donato Larretxea (Arantza, 51 urte), Anto-
nio Senosiain (Olague, 45 urte) eta Ander Erasun (Aurtitz, 21 urte). Aizkolari
bakoitzak lau lakanaerdiko, lau 60 ontzako eta bi oinbikomoztu beharko ditu. Ferie-
tako herri kirol jaialdia ikusteko 15 euro ordaindu beharko da.
Euskal Herriko ingude txapelketa ere bertan jokatuko da.Iturengo Joakin Aioroa
eta Leitzako Josetxo Urrutia eta Lazaro Bujan izanen dira eskualdeko eta Nafa-
rroako ordezkariak. Berekin batera Bizkaiko Igotz Ardeo, Unai Ardeo, Peru Uri-
barnegarai eta Kepa Arozena ariko dira eta kirolari bakoitzak ahalik eta gehiene-
tan altxatu beharko du 18 kiloko burdinezko ingudea, minutu terdian.
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Azaroaren 18an, ortziral goizean, Merkatu Plazara aterako diren aziendak ikusteko, lagu-
nartean solasteko eta postuetan erosketak egiteko aukera izanen da. Arratsaldean, berriz,
herri kirolak izanen dira frontoian: Nafarroako lehen mailako aizkolari txapelketaren finala
eta Euskal Herriko ingude txapelketaren finala.
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DONEZTEBEKO FERIAK

Doneztebarrak elkarteak
tonbola prestatuko du
aurten ere eguberrietan
Doneztebarrak Merkatarien Elkarteak lanean segitzen du eta urte osoan hainbat
ekitaldi antolatzen ditu, Donezteben erosketak egiten dituzten bezeroak nolabait
eskertzeko asmoarekin. Irailean Besta Ttikien inguruan feria bat egin zuten eta
hamar bat komertziante atera ziren. Maiatzaren 1eko asteburuan ere indar hartu
du pintxo lehiaketak eta merkatariek egiten dituzten bertze ekitaldiak. Aurten,
berrikuntza gisara, Doneztebeko planoa argitaratu dute, elkarteko 49 zerbitzu eta
komertzioen kokapena zehazten duena eta www.doneztebarrak.com webgunea
ere berritu dute.
Ekainean zuzendaritza batzordea berritu egin zuen elkarteak eta honela, gaur egun
Kukuka haur arropa dendako Natalia Rekarte da presidentea, Kimetz belarden-
dako Lorea Agirre idazkaria eta Aparango Silvia Perez diruzaina. «Juntan sartu
ginenean –aipatu digu Natalia Rekartek– bazkide berriak lortzeko kanpaina egin
genuen eta 42tik 50era igan genuen eta orain batek utzi egin du».
Urte hasieran izandako lapurreten inguruan ere bere kezka azaldu zuen Donezteba-
rrak elkarteak, baita sinadura bilketa bat bultzatu ere. «Orain kontua lasaiago da-
go –onartu du Natalia Rekartek–, Foruzaingoak bilera batera ere konbokatu gaitu,
segurtasunari buruz zerbait egiteko».

Eguberrietan tonbola
Doneztebeko feria egunean denda batzuk euren produktuak karrikara aterako di-
tuzte baina, gainerakoan, ez dute feria egun honetarako deus berezirik prestatuko.
Urriaren 27an egindako bileran, eguberrietako kanpaina prestatzen hasi zen
DoneztebarrakMerkatarien Elkartea. Iaz bezala, aurtengoan ere tonbola egiteko as-
moa dutela aitzindu digu presidenteak. «Abenduan egindako erosketen bidez, ton-
bolako txartelak ematen dizkiegu bezeroei eta berehala ikusten dute saria duten
edo ez». Dena den, saritu ez direnek zozketa batean sartzeko zenbakia ere izanen
dute eta abenduaren 30ean eginen da zotz. «Jendea bertan egon beharko du, txis-
torrada, musika eta bertze gauza pila bat egiten da eta sariak bertan emanez, jen-
dea erakartzeko modu bat da». Azkenean 3.000 euro baino gehiago joanen dira
saritan eta bezeroek eskertuko dute, dudarik gabe.

Doneztebarrak Merkatarien Elkarteko zenbait bazkide eta zuzendaritza batzordeko kideak,
urriaren 27an egindako batzarrearen ondotik.
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LESAKAKO FERIAK

Azaroaren 24an Bortz
Herrietako aziendak
sarituko dira
Lesakako feriak azaroaren 23 eta 24an ospatuko dira eta, ortzeguneko egun han-
dian, Bortzirietako aziendarik onenak sarituko dituzte.
Asteazkenean, Merkatu Eguna izanen da. Bertze urteetan bezala, Irain eskolako
jantokian Azoka Ttikia izanen dute 11:00etatik 13:00etara. 18:00etan trikitilariek
kalejira eginen dute eta, ordu berean, Beti Gaztek antolatutako ajoarriero lehia-
ketari hasiera emanen zaio Alondigako estalpean edo, urteren batean egin den
bezala, eguraldiak lagunguko balu, Beheko Plaza inguruan. Bikote bakoitzak 2 ki-
lo bakailao ekarri beharko ditu. Elkarteak 40 euro emanen dizkio bikote bakoitzari.
Bikote bakoitzak gas-sukaldea, kazula, zartagina eta behar dituen tresnak eraman
beharkoditu.Antolakuntzakolioa,baratxuriaketagatza jarrikoditubikotebakoitzaren-
dako. Sariak sailkatutako lehendabiziko 3 bikoteei emanen zaizkie.Bukatzeko, pro-
ba ikustera hurbildu den jendeak, lehiaketan parte hartu dutenek egindakoa das-
tatu ahal izanen dute. Lagungarri, 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 dago-
kienez, hiru kategoriatan banatuko dira, holandesak, suitzarrak eta haragitakoak
eta bakoitzean hiru sari banatuko dira eta hobekien aurkeztutakoak ere txapela ja-
soko du. Zaldi aziendentzat eta aharientzat ere hiru sari izanen dira, kopuru ttiki-
agokoak. Plazan aziendak ikusgai dauden bitartean, 11:00etan aizkolariak ariko
dira (Donato Larretxea,…) eta ondotik Sebastian Lizaso eta Iker Zubeldia bertso-
lariak, Bortzirietako bertso eskolak antolatutako saioan.
Plaza inguruan eta Bittiria karrikan hainbertze saltzaile ere izanen dira, beraien pro-
duktuak salgai dituztela eta horien inguruan hainbat jende bilduko da, eskaintza
onen baten bila.
Bazkalondoan, 17:30ean pilota partidak jokatuko dira eta 19:00etan dantzaldia
Plaza Zaharrean, Lesakan aurtengo udazkeneko feriak akautzeko.
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Behor eta behi ederrak ikusiko dira Lesakako ferietan, bortz herrietatik ekarriak. Ahareak
ere sartuko dira lehiaketan eta sari ederrak izanen dituzte.
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LESAKAKO KOMERTZIANTE ETA ZERBITZUEN ELKARTEA

Ferietan ez, baina
eguberrietako kanpaina
prestatzen ari dira
Joan den urtean 1.000 euroko erosketa bonoa zozketatu zuen bezeroen artean
Lesakako Komertziante eta Zerbitzuen Elkarteak Lesakako ferietan. Urte osoan
prestatu dituzten ekitaldietan arrakasta handiegirik izan ez dutela eta, aurten ez
dute halakorik eginen, baina dagoeneko eguberrietako kanpaina prestatuxea dute.
Hala jakinarazi digutegauregun30bazkidedituenelkartekozuzendaritzaBatzordea
osatzen duten Eider Rodriguez, Olga Alzate,Mertxe Antzizar eta Barbaro Solok. Hel-
du den urtean erabat berrituko da batzordea, nahiz eta «beharbada hobea izanen
zen erditsua aldatzea, zerotik ez hasi behar izateko».

Zozketak Eguberrietarako
Azaroaren 16tik abenduaren 16ra arte egiten diren erosketen truke, sariak zozke-
tatuko dira. «Aurten ez da sari handi bat izanen, ttikiagoak izanen dira baina ba-
natuagoak eta aunitz: asteburu bat Errioxan, Atxaspin gau bat gosariarekin, igeri-
lekuanmasaje tratamentu bat, Eguberrietako loteak, erosketa-baleak, eta abar…».
Zozketa egunean hurbiltzen den jendearen artean ere bertze sari batzuk zozke-
tatzeko asmoa dute. Heldu den urtera begira, Udaberriko eta Udazkeneko Azokarik
ez dela eginen argi dute Lesakako komertzianteek, «bertze zerbait pentsatzen ari
gara,bainagarbidagokrisiasomatzenari delaeta jendeakazokazerbaitmerkearekin
lotzen du eta gure kasuan, dendako prezio beretsuekin ateratzen gara frontoira, ez
da saldo edo stock feria». Izan ere, halako azokak antolatzeak lan handia eskatzen
du, eta gero jendea ez dutela bildu ikustean «desmotibatu» egiten direla ere onar-
tu dute komertzianteek. Federazioak ere ez du diruz laguntzen. Bertze aldetik, Be-
ra, Doneztebe eta Elizondoko elkarteekin egiten dituzten bilerak «nahiko geldituak
daudela» ere aipatu digute, «nahiz eta harremanean segitzen dugun». Berriki, Na-
farroako Merkatarien Federazioak antolatuta, norbere webgunea sortu eta Google
bilatzailean nola kokatu jakiteko ikastaroa bukatu dute komertziante batzuk.

Lesakako Zerbitzuen Elkarteko zuzendritza batzordeko kideak: Mertxe Antzizar (Txinelka),
Eider Rodriguez (Oninart), Barbaro Solo (Panpina) eta Olga Alzate (farmazia). Legarrako Pi-
lar Jauregi falta da.
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BERA

Asier Gogortza
argazkilariak
gidatuko ditu
itzuliak

TTIPI-TTAPA
Udalak antolatuta,

azaroaren13an,20aneta
27anetaabenduaren4an
gerrakobunkerretanba-
rrena mendi itzuli gida-
tuak eginen dira.
1940 eta 1948 arte-

an, Pirinio osoan defen-
tsa-lerroa eraiki zuen
Francorenarmadak,guz-
tira6.000bunker inguru.
Berakolurretanporlanez-
ko 200 bat nido eta ba-
besleku izanen dira eta
gotorleku horietako ba-
tzuk kanpotik eta barre-
netik ezagutzea da ibil-
bide gidatuen helburua.
AsierGogortzaargaz-

kilariakgidatukoduitzu-

lia.Herriandaudenehun
bunkerbainogehiagolo-
kalizatuetadokumenta-
tu ditu eta horrez gain,
Concrete Landscapes
izeneko argazki erakus-
ketaereprestatudu,bun-
kerhorietakobatzukka-
marailunbihurtuetapai-
saiei argazkiak eginez.
ErakusketaGureTxokoa
Elkartean bisita daiteke
itzuliaren ondotik.
Ibilbideetanpartehar-

tzeko 012 edo 948
217012ra(Nafarroakan-
pokoek) deitu behar da.
Euskaraz eta gaztelani-
azeskainikodiraetaegun
horietan 10:30ean egin
dute hitzordua Ibardin-
go Gorria Bentan.

IKT autobusa Beran
Cederna Garalur El-

karteakAste digitala zu-
re udalerrian: klik bate-
kinaskidaproiektuaabia-

tu du teknologia berriak
herritarreihurbiltzekoas-
moz, eta horren barne,
IKTautobusaBeran iza-
nen da azaroaren 14tik

18ra.Autobushauherri-
tarrei zabalik egonen da
astelehenetikortzegune-
ra(10:00-13:00eta14:30-
17:30), eta ortziralean bi

tailer eginen dira: ziurta-
giri digitala eta nortasun
agirielektronikoa (10:30)
etaadministrazioelektro-
nikoa (12:00).

GIZARTEA � UDALAK ANTOLATU DITU

Gerra bunkerretan
barrena mendi itzuli
gidatuak eginen
dira azaroan eta
abenduan

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA

Inoiz baino arrakastatsuagoa izan da XXV. Lurraren Egunean
Udako eguraldi eguzkitsuarekin egin zen urriaren 23anGure Txokoa elkarteak 25.
urtez antolatutako Lurraren Eguna.Gainera, «inoiz baino feria handiagoa» izan ze-
la erran zuten antolatzaileek, 134 eskulangile eta produktore plazaratu baitziren.
Goiz goizetik Altzateko karrikan eta plazan barna hedatuak zeuden 76 eskulangi-
leen postuez gain, 58 lagunek eramandako barazki eta baserri eta mendietako
produktuak ikusgai izan ziren eskola inguruan.Gazta lehiaketan hamabi ale aur-
keztu ziren eta horien artean, Arantzako Serorenbordako Margarita Madariagak
irabazi zuen (220 euro). Bigarren saria (100 euro) Etxalarko Intzekobordako Jose-
txo Ariztegirentzat izan zen eta hirugarrena (75 euro) Arantzako Simonenbordako
Loli Mutuberriarentzat. Sagardo lehiaketara, berriz, 16 botil sagardo aurkeztu zi-
ren eta horien artean, Lesakako Lokarinbordako Imanol Lopezek eskuratu zuen
lehen saria (200 euro). Bigarren saririk ez zen eman, bai, ordea, bi aipamen bere-
zi, Alkaiagako Periko Matxikoteren eta Arantzako Joxe Agustin Irigoienen sagar-
doentzat. Ikastolan,RosaErrandoneakparatutakoargazki erakusketa ikusgai izan
zen,Berakobaserrieiburuzko130argazkirekin.Bezperan,bosgarrenbarazkiopil
lehiaketa egin zen. Hamar koadrilen artean, Bernardette eta Alexek irabazi zuten.

‘Bera baserriz baserri’ liburua aurkeztu dute
Bera baserriz baserri liburu berria argitaratu dute Rosa eta Jose Antonio Totono
Errandonea anaia-arrebek zortzi auzoetako 135 baserrien eta bertan bizitu direnen
764 argazkiekin. Aurkezpen ekitaldian, egileekin batera, Marisol Taberna alkatea,
auzo bakoitzeko hitzaurreak idatzi dituen JuanmaMolinero eta FernandoMikelare-
na historialaria izan ziren. Alkateak Errandoneatarren lana goraipatu zuen eta beti
historia eta egungo ekitaldiak ezagutzeko eta ezagutzera emateko prest daudela
gogorarazi zuen.Molinerokereesker hitzak izanzitueneta «egungokrisiarekin, nor-
berekabuzetapatrozinatzailegabe liburuakargitaratzeakausardiaetaherriarekiko
maitasun handia» erakusten dituela aipatu zuen. Mikelarenak baserrien historiaren
zati bat jakitera eman zuen. Erroldaren arabera 1853an 138 baserri zeuden eta
1646an67baserri. Altzateko jaunakurtebatzuk lehenago25baserri errearazi zitue-
la azaldu zuen: «Bera izanen da Euskal Herriko eta munduko herri bakarra karrika
eta plaza bat eskainia diona herrian hainbat hondamendi sortu zituen jauntxo bati».
Liburuaren egileek ere hartu zuten hitza. Totonok aipatu zuenez, «lan hau baserri-
tarrek egin dute, beraien etxeetako ateak zabaldu baitizkigute». Eta Rosak aipa-
men berezia egin zien baserrietako emakumeei: «beraiek baitira zapata eta txoko-
late kutxetan argazkiak gorde dituztenak». Mikel Zubietak prestatutako ikusen-
tzuteko ederra ere erakutsi zuten. Liburua kiosko eta ohiko dendetan salgai dago.
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LESAKA

GIZARTEA � LAIKOTASUNA

Ezkontza eta
hileta zibilen
ordenantza
onartu du Udalak
Hasierako
onespena
eman zaio
ahobatez eta
hilabeteko
epea izanen da
herritarrek
oharrak egiteko

Aitor AROTZENA
Ezkontza zibilak eta

hildakoen aldeko agu-
rrak edo omenaldi zibi-
lak arautzeko ordenan-
tzaren hasierako ones-
pena ahobatez onartu
duUdalak.Ordenantza
hori jendaurreanerepa-
ratu da, herritarrek eta
legalki interesadutenek
espedienteaaztertueta
erreklamazioak, era-
gozpenak edo oharrak
egin ahal ditzaten.
Ordenantzaren ara-

bera, estatu laikoetaez
konfesionalbatean,era-
kunde publikoek herri-
tarren askatasun ideo-
logiko eta erlijiosoak
bermatu behar dituzte.
Horregatik eta gaur

egun gizartearen kultur
aniztasuna eta erlijioa
kontuanharturik,beha-
rrezkotzat jo dute uda-
letik ezkontza zein hile-

ta edo omenaldi zibilak
egitekoaukeraematea.
Pertsonabakoitzakau-
keratutako bizimodua
errespetatu behar dela
erran dute.

Belar artifiziala
aldatuko da futbol
zelaian
Beti Gazte elkarteak

Mastegiko belar artifi-
ziala aldatzeko asmo-
tan dago, egoera txar
xamarreanbaitago.Be-
rez, hamar bat urteko
biziraupena izaten du
belar honek eta heldu
den urtean 15 urte be-
teko dira zelaia inaugu-
ratu zenetik. Espainia-
ko Futbol Federazioak
lan hori diruz lagundu-
ko du eta trukean, Fe-
derazio horren eta Na-
farroako Futbol Fede-
razioaren kirol lehiake-
tak eta ekintza ofizialak
Masteginegitenuzteko
baimenaemandioaho-
batezUdalakhamarur-
terako. Hala ere, lehia-
keta ez-ofizialak direla-
rik, hala nola federatu-
tako taldeen entrena-
menduak, ikastaroak,
kirol-gaitzeak eta gisa-
koak, Udalak jaso ahal
izanen du haien esku
jartzendiren zerbitzuak

erabiltzeagatikkostuze-
hatza.

‘Beee Eguna’
azaroaren 12an
Euskal Herriko ber-

tso eskolen topaketak
azaroaren 12an ospa-
tuko d i r a he r r i an .
Beeeee Eguna izenbu-
rupean eginen den os-
pakizunaren egitaraua
11:30ean hasiko da,
partaideakArranoosta-
tuanelkartzean.Eguer-
dianbertsopoteoaegi-
nen da, Unai Gaztelu-
mendi, Xumai Murua,
Izar Mendiguren, Ene-
ritzZabaleta,MaddiAne
Txoperena, Josu San-
jurjo, Eneko Abasolo
Abarkas eta Iñaki Ale-
manenpartehartzeare-
kin.

14:00etan bazkaria
izanen da Linddurren-

borda sagardotegian
etabazkalondoanbert-
so jarriak eta sorpresak
izanen dira Baztango
helduenbertso-eskola,
JonMartin, IñakiGurru-
txaga,Ander Lizarralde
eta Unai Muñoa, Za-
rauzko bertso eskola,
Aitor Sarriegi, Iñaki Vi-
ñaspre,EnaitzAlustiza,
Ander Solozabal eta
Ekaitz Samaniegoren
eskutik. 19:00etan bat-
bateko saioa eskainiko
duteZialdoanAlaiaMar-
tin, Xabier Silveira, Ira-
txe Ibarra eta Julen Ze-
laietabertsolariek,Ego-
itzAizpurueta Iker Iriar-
te gai-jartzaileen erra-
netara. 22:00etatik ai-
tzinera,Atxaspi ostatu-
an Oskar Estangarekin
dantza eta kantua iza-
nen da.

Herrialde ezberdineta-

ko helduen bertso-es-
kolen artean harrema-
nak egitea eta elkarre-
kin bertsoaz, festaz, la-
gun taldeaz gozatzea
izan dira Topaketa hau
sorrarazidutenmotibo-
ak, Bertso Eskolatik ja-
kinarazi dutenez.

Haurrendako
argazki tailerra
Hilaren 17an, ortze-

gun arratsaldean, hau-
rrentzako argazki taile-
rra antolatu du Udalak
liburutegian.

Santa Zezilia Eguna
Musikarien Eguna

hurbiltzen ari dela eta,
azaroaren 19an, larun-
batarekin, herriko mu-
sika taldeek hainbat
kontzertu eskainiko di-
tuzte herrian barna.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Arkupe emakumezkoen paleta txapelketa Lizarrara
Arkupe pilotazale elkarteak antolatutako emakumezkoen paleta txapelketako
finala jokatu zen urriaren 22an eta Lizarrako Mertxe eta Susana 30-26 nagusi-
tu zitzaien Hernaniko Goikoetxea eta Arrietari, partida gogor baten ondotik. Hi-
rugarren pisurako lehian, Aurora Sanz lesakarrak eta Edurne Argain iruritarrak
30 eta 19 irabazi zieten Irasustebarrena eta Semper irundarrei. Azken partiden
ondotik, sari baneketen txanda izan zen. Begoña Taberna frontoiko ostatuko
arduradunak, Justo Agirretxe antolatzaileak eta Santiago Oiartzabal Arkupe el-
karteko presidenteak banatu zituzten sari ederrak.
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GIZARTEA � EHIZA SASOIA

Denboraldi honetan 64 dozena uso
harrapatu dituzte orain arte
Kopuru honekin
lehengo urtean
harrapatutakoa
berdindu dute

Irune eta Itsaso
Joan den urriaren

21ean, 21 dozena uso
harrapatuondotik,lehen-
gourteanharrapatutako
kopurura iristea lortuda,
64dozena.Kontuanhar-
tu behar da oraindik ere
sasoia akabatzeko au-
nitz faltadela etausaza-
leakoraindikdozenage-
hiagoharrapatukodituz-
tenitxaropenarekindau-
de.Bisitagidatueidago-

kionez, Laura Elizagoie-
nek erran du oraingoz
150bisitari ingurupasa-
tudirelausategietatiketa
sasoiaren akaberan le-
hengourtekobisitariko-
purura iristeaesperoda.

Etxalarko gasna
Lurraren Egunean
saritua
Josetxo Ariztegiren

gasnak bigarren saria
lortu zuen Berako Lu-
rraren Egunean egiten
den gasna lehiaketan.
Zorionak Josetxo eta
segi ezazu orain arte
bezain gasna onak egi-
ten!

ETXALAR

ARGAZKIA: IRUNE ELIZAGOIEN

Kultur Egunak
Aurtengo kultur egunak ere giro politean joan dira. Urriaren
7an hasi zirenmalabare tailerrarekin eta haurren partehartze
haundiaizanzen.Urriaren14an,Aireahizpenkontzertuarrakas-
tatsuak ikusle franko bildu zuen elizara. Jendearen gustukoa
izanzenkantaldia;baitaondotik izanzenkontzertuaere.Urria-
ren21eko Irungo txistularienbandarenemanaldiakemanzion
akabera Kultur Egunei. Landagain eskolako haur eta gura-
soekin Kultur Etxe gaina bete bete egin zen. Berez, bertso
afaria izanen litzatekeKultur Egunei akabera emanen liokena,
baino partehartze eskasagatik bigarren urtez segidan bertan
behera gelditu zen. Sanjurjo, Ioar, eta Terre ziren Lesakatik
aritzekoak eta Luze,Zili etaGorostarzu Leitzatik. Udaberriari
begira Euskara Batzordea ekitaldi gehiago prestatzen ari da.

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN
Aurtengo ehiza denboraldian usoak biltzen.
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ARANTZA

KULTUR EGUNAK � BASERRITARREN EGUNA

Tuanekobordako
Marixol Almandozek
irabazi du Gazta
Lehiaketa
Hamalau gazta
aurkeztu dira
Baserritarren
Egunean

Nerea ALTZURI
Udazkeneko Kultur

egunak hagitz ongi joan
dira.Aroarekinezinkexa-
tuezetapartehartzeare-
kin ere. Azaroaren lehe-
nean,eurizaparradaketa
trumoi eta tximista ho-
tsakizanbazireneregoi-
zaldean,eguerdirakoate-
ri mantendu zen eta ho-
rrekbisitari uholdeaani-
matu zuen gure herrira.
EkaitzaElkarteakhama-
seigarrenaldizantolatu-
tako Baserritarren Egu-
naarrakastatsuaetapar-
tehartzaileaizanda.Mer-
katu itxurako frontoi sa-
rreraetabarrenaerakar-
garriazegoenzinez.Ber-
takoproduktuenerakus-
leiho koloretsua ikus zi-
tekeen eta nahi zuena-
rentzatetxeraproduktu-
ren bat eramateko au-
kera ere eskaini zen.

Guztira,24postupa-
ratu ziren eta dozenaka
azienda, sei etxeetatik
ekarriak.Hortazgainera,
iaz bezala, poneykin
hainbathaurpaseoanibi-
li zen plazan.
Zazpigarrengazta le-

hiaketan, herriko hama-
lau gazta-egilek parte
hartu zuten eta goi mai-
lako ardi gaztak izan
omen dira aurten ere
epaimahaiaren aburuz.
Aldi honetan, Tuaneko-
bordakoMarixolAlman-
dozengaztaizanzenho-
berenaeta60eurokosa-
ria jaso zuen. Bertako
produktuekin osaturiko
zarea, berriz, Martixine-
kobordako Pantxo Mi-
txelenari tokatuzitzaion.
Bertzalde,EkaitzaEl-

kartearenordez,Guraso
Elkarteakostatuajarrizu-
en,dirubeharreanbaita-
go eta Gurasoek Ekai-
tza Elkarteari eskerrak
eman nahi dizkiote.

BERTSOAK, HAURRAK ETA
LANDARE KONTUAK
EuskaraBatzordeakan-

tolatuta, bertze hainbat
ekintzek ere harrera ona
izandute.Urriaren29an,
bertso afaria izan zen
Ekaitza Elkartean Onin-
tzaEnbeitaetaOskarEs-
tangarekin eta giro ede-
rra sortu zen. Urriaren
31n,bizpahiruorduzhau-
rrek libesio ederra izan
zuten. Eskertzekoa da
GurasoElkartearenlana,
eta bereziki guraso ba-
tzuekzuzenki izanzuten
partehartzea:RoxaMaiz,
Amaia Telletxea, Maixe
Oskoz…

Hasteko,Roxakipuinbat
kontatu zuen; ondotik,
Amaiak Aintzane Pika-
bearen txistu eta trikiti
doinuenlaguntzaz,hau-
rrakkantuanetadantzan
jarri zituen; eta azkenik,
Maixekhaurkuadrilede-
rrari aurpegiak margotu
zizkion. Herri kirolak eta
jokoakegitekoetazeze-
naren aitzinean lasterka
aritzeko aukera ere izan
zen.Arratsaldeariakabe-
ra emateko, txokolate
beroa pastelekin hartu
zuten.

Egun berean hogei
bat lagun Jagoba Erre-
kondorenhitzaldira hur-
bilduzirenetabiordupa-
satxoko solasaldia aski
interesgarria izan zen.

Arantzako gaztak
sarituak Beran
BerakoLurrarenEgu-

neanegindakogazta le-
hiaketan Serorinborda-
ko Margari Madariagak
etaXimonenbordakoLo-
li Mutuberriak lehenen-
go eta hirugarren sariak
hartuzituzten.Zorionak!

ARGAZKIA: G. PIKABEA

Herritarrak ere hezkuntza publikoaren murrizketen kontra
Nafarroako Gobernuak Hezkuntza publikoan egin dituen murrizketen kontra
eta hezkuntza publikoaren alde, manifestazioa egin zen urriaren 22an Iruñean
eta herritik 30 bat irakasle, guraso eta neska-mutiko joan ziren harat, irakas-
kuntza ez dela gastua, inbertsioa dela adieraztera.

ARGAZKIAK: NEREA ALTZURI
Giro ederrean joan dira partehartzaileak izan diren aurtengo Kultur Egunak.
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IGANTZI

EUSKARA � LEHENDABIZIKO ALDIA DA

Sei lagun hasi
dira euskara
ikasteko
klaseetan
Astean bi aldiz
bilduko dira
Doneztebetik
etorritako
irakaslearekin

TTIPI-TTAPA
Euskara ikasi nahi

duten sei lagunek eus-
kara klaseak hasi di-
tuzte.Zehazki, joanden
ortzegunean hasi ziren
klaseaketaasteanbial-
diz biltzen dira, astear-
tero eta ortzegunero,
19:30etik21:30era.Ho-
rretarako Doneztebetik
etortzen da irakaslea.
Izena eman duten

guztiak herrian bizi di-
ra, batzuk euskara gu-
ttierabiltzendutenakdi-

raetakanpotiketorri di-
renak bertzeak.
Aipatzekoa da Igan-

tzin horrelako zerbait
egiten lehenbizikoaldia
dela.
Euskaraz irakurri eta

idaztekozailtasunakdi-
tuztenentzako alfabe-
tatze ikastaroa eskain-
tzekoproposamenaere
egin zen baina hau ez
da aitzinera atera.

Ziberra azaroan
zabalik
Uda sasoian itxita

egon ondotik, ziberrak
berriz zabalduko ditu
ateak azaroan. Gaine-
ra, ordenagailuez gain,
bertzelako erabilpenak
emateadaUdalarenas-
moa.

ARGAZKIA: IGANTZIKO ESKOLA

Egitasmo ugari eskolan ikasturte hasieratik
Joan den urteko planekin jarraituko dute aurten ere eskolan. Dagoenekobaratze
ekologikotikartaburuakbildudituzteetakonpostasortzeneresegitzendute.Asta
makilakUdalak duen arbaztak xehatzekomakinarekin puskatu eta konpostmaki-
nan sartu dituzte eta hortik lortzen duten konposta baratzerako ongarri gisa era-
biliko dute. Jantokian eta ikasleek ekartzen dituzten jakietatik sortzen diren hon-
dakin organikoak ere horrat botatzen dituzte. Eta konposta idortzeko, eskolako
ikasle baten aitak ekarritako zerrautsa botatzen dute. Eskolakoek kontatu digute-
nez,artaburuak idortzekogelabateanzabaldudituzteeta lasteraitatxi edoamatxi
batek erakutsita, artaburuak aletuko dituzte neska-mutikoek. Arto ale horiek, be-
rriz,GurasoElkarteaketaeskolakantolatukodituenzinemasaioetarakokrispetak
egiteko erabiliko dira. Horrez gain, baratzean orain hamalau kalabaza gelditzen
dira, jantokian jateko edo jangelan gelditzen ez diren ikasleen artean banatzeko
erabiliko direnak. Dena bildutakoan, berriz lurrari buelta eman, ongarria bota eta
landare berriak landatzeko asmoadute. Bertzetik, joan den azaroaren 4an paratu
zuten liburutegia martxan, eta yoga eta margotze klaseak ere hasiak dira, emozio
hezkuntzako saioekin batera. Aurten, berrikuntza gisa, gurasoendako Emozio
HezkuntzaFamilian izeneko20orduko ikastaroaereprestatzenaridira.Bortzirieta-
ko gurasoentzat izanen da eta parte hartu nahi duenak eskolara dei dezake.
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SUNBILLA

Hainbat jarduera
egin dituzte
neska-mutikoek

Maider PETRIRENA
Iragarribezala,Male-

rreka eta Bertizaranako
seiherrietakoeskolento-
paketa egin zenurriaren
28anSunbillan.Gisaho-
netara, eskola ttikiak bi-
zirik daudela aldarrikatu
nahi izan zuten. Eguna
primeran joan zen eta
ikasle batzuek kontatu
digutenez, hagitz ongi
pasatu zuten eguna.
Frontoian margotze-

ko tailerra, aurpegiak
margotu, globoekin iru-
diakeginetaKulkirenes-
kutik jolasteko aukera
izan zuten eta udaletxe-
anfilmak.Txokolategoxo
batekinakituzutenfesta.
Aipatu,bertsoaerepres-
tatu zutela: Joku topa-
ketak / ospatzen dugu
Malerrekakoherriak /Sal-
dias, Labaien / Legasa,
Ituren,NarbarteetaSun-
billa/ozenkierrateko/es-

kolatxikiakbizirikdaude-
la / ez baita herririk / es-
kola gaberik/ ez eta ge-
rorik. / Defendatu deza-
gun / Herri euskaldun! /
Gu gara txapeldun!
Ea hurrengo urtean

ereberriroelkartzekoau-
kera duten.

Dantza ikastaroa
Urriaren1eaneginzen

dantza jaialdiarekinhila-
betekoatsedenaldiaegin
dutehaurdantzarieketa
azaroaren3anberriz ere
ikasturte berria hasi zu-
ten.Ortzeguneroudale-
txeko gelan 16:00etatik
16:45erahaundiakelkar-
tzen dira eta 16:45etik
17:15era ttikiak.

Mendi irteerak
UlibeltzakMendi Tal-

deakSanPedro-Donos-
tia ateraldia antolatu du
igandehonetarako,aza-
roak 13. 08:00etan ate-
rako dira plazatik. Eta
azaroaren27anAtxuria-
ra joanendira, 07:30ean
plazatik abiatuta.

Hauteskundeetako
mahaia
Azaroaren20kohau-

teskundeetan hauei to-

katu zaie mahaian ego-
tea: mahaiburua Haizea
DestribatsYañez izanen
da, lehenbizikomahaiki-

deaMariaLuisaArretxea
Sagardia eta bigarrena
Maria Victoria Jaimere-
na Etxebere.

OSPAKIZUNAK � MALERREKA ETA BERTIZARANA

Eskola ttikiak
bizirik daudela
aldarrikatu dute sei
eskolek topaketan

ARGAZKIA: RUBEN IRIGOIEN/ MAIDER PETRIRENA

Onddo ederrak gure bazterretan
Ikusia dago Sunbillan onddo eder eta politak badaudela. Ezkerreko argazkian
Egoi IrigoienArretxea ageri da bere atautxi Pedrok bildutako 1,9 kiloko onddoa
eskuetan duela. Bertze argazkiko onddoak Migel Antzizarrek bilduak dira eta
argazkian bere iloba Naroa ageri da, honen lagun Iraide eta Garainerekin.

ARGAZKIAK: AMAIA ARRETXEA
Giro ederrean pasatu zuten eguna sei herrietako eskoletako kideek.
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KIROLA � URTEKO GASTUEI AURRE EGITEKO

Inoiz baino sari
potoloagoekin osatu
du Erreka Elkarteak
Eguberrietako
saskia
Txartelak denda
eta ostatu
gehienetan eros
daitezke

TTIPI-TTAPA
Urtero bezala, Erre-

ka Kirol Elkarteak Egu-
berrietakosaskiparega-
beaosatuduurtean ze-
haregitendituen jardue-
rak finantzatzeko eta
txartelak herriko denda
eta ostatu gehienetan
paratu ditu salgai.
Aurtengoa«inoizbai-

na potenteagoa» dela
adierazi dute elkartetik,
izan ere, gauza berriak
sartudituzte:PortAven-
turan asteburu bat bi
pertsonendako, orde-
nagailua (mahaikoaedo
portatila, aukeratzeko),
mendibizikleta, telebis-
ta DVDarekin, Elgorria-
gako bainuetxean bi
pertsonendako bonoa
bazkariabarne,segway-

en ibi laldia Leurtza
Abenturareneskutik,ar-
doa, likoreak...
Zozketa abenduaren

17an izanen da.

SENIORREN BABESLEA
Mariezkurrena erai-

kuntza enpresa izanen
da denboraldi honetan
Errekakotaldeseniorra-
renbabeslenagusia. El-
kartetik eskerrak eman
nahi izandizkioteeman-
dako laguntzagatik.

NAFARROAKO
SELEKZIOAREKIN
Errekako hainbat jo-

kalaridabiltzaNafarroa-
koEskubaloiSelekzioa-
rekinentrenatzen. Infan-

tiletan, erraterako, Mi-
kelLana,JulenInda,Ma-
rioLopez,OierBerasate-
gietaAndresetaKarlos
Ostizdabiltza.Kadetee-
tan, berriz, Iñigo Oskoz
eta Jabier Apeztegia.

Ipuin kontalaria
Malerrekako Euska-

raBatzordeakantolatu-

DONEZTEBE

Ba al zenekien…
Urriaren 24an 77,6 kilometro orduko abiadura
hartuzuelahaizeakDonezteben? Halabilduzu-
en estaziometeorologiko automatikoak.Urria-
ren 26an 73,5 kilometro orduko abiadura neur-
tu zen eta azaroaren 2an 64 kilometro ordukoa.

ARGAZKIA: ELREMONTE.BLOGSPOT.COM

Hiru herritar Binakako Erremonte Txapelketan
Julen San Migelek ez du Binakako Erremonte Txapelketa jokatuko. Berak hartu-
tako erabakia izan da, duela hilabete inguru belaunetik ebakuntza egin ziotelako
eta txapelketa jokatzeko %100ean ez dagoela iritzita. Jokatzea «gehiegi arriska-
tzea» litzatekeela azaldu du. Baina badira txapelketan izanen diren herritarrak:
Ezkurra (binakako txapeldun 1994, 1999 eta 2007an), Etxeberria III.a (2010ean bi-
nakako txapeldun) eta Lizaso (2007an binakako txapeldun). Xanti Uterga lehiatik
kanpo gelditu da. Bera zen SanMigelekin bikotea osatzeko hautagaia, baina San
Migelek ez duenez jokatuko, Uterga ere ari gabe geldituko da. Txapelketako ber-
tze erremontistak Urrutia saldiastarra (2005ean txapeldun), Urtasun iruritarra, Aiz-
purua II.a, Zeberio II.a, Ion, Juaristi, Urriza, Agirrezabala eta Matxin III.a dira.

ta, Pello Añorga ipuin
kontalariak emanaldia
eskainiko du liburutegi-
an.Azaroaren23an iza-

nen da, 17:00etan, eta
Gerlarihaun-
dia kontatu-
ko du. ?
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HEZKUNTZA � GREBA EGUNA PULUNPA ESKOLAN

Zazpi irakasleetatik lauk greba egin
eta hiruk zerbitzu minimoa eskaini dute
Iruñeko
manifestazioan
ere izan dira
irakasle, guraso
eta ikasleak

Arkaitz MINDEGIA
NafarroakoHezkun-

tza Departamentuak
eginnahidituenmurriz-
keten harira, Nafarroa-
koeskolaeta institutue-
tako irakasle, ikasle eta
gurasoak Iruñean bildu
zirenurriaren22an, sin-
dikatuek deitutakoma-
nifestazioarekinbategi-
nez. Gure eskualde-
koak ere hantxe zeu-
den, baita Iturengo Pu-
lunpa eskolako irakas-
le, ikasle eta gurasoak
ere. Malerrekako esko-
la ttiki guztiak elkartu-
rik pankarta baten gi-
belean ibili ziren.
Bertzalde, urriaren

27rakogrebadeituaze-
goen ikastetxe publiko
guztietan eta Pulunpa
eskolan, guraso batzu-
ek grebarekin bat egin
eta ez zituzten eskola-
ra eraman ikasleak. Ira-
kasleei dagokienean,

zazpitik laukgrebaegin
zuten eta hiruk guttie-
neko zerbitzua eskaini
zuten.

Eskola ttikien
topaketa
PasatuberriadaMa-

lerrekaetaBertizarana-
koeskola ttikienaurten-
go topaketa. Urriaren
28an ospatu zuten,
bigarrenaldizSunbillan.
Pulunpaeskolako ikas-
leeta irakasleakhanizan

ziren, eta bertze esko-
letako haur eta irakas-
leekin egun osoan gisa
guztietako ekitaldietan
parte hartu zuten: herri
kirolak, tailerrak, filmak...
Ederki pasatu zuten.

Ander Erasun
Ander Erasun aizko-

lari gazte aurtiztarrak
aizkora saioak izanen
ditu heldu diren bi as-
teburuetan. Aurtizko
bestetan, San Martin

Egunean, Zalduaren
aurka ariko da eta Do-
neztebeko ferietan egi-
nendenNafarroakoAiz-
kolari Txapelketako fi-
nalean ere parte hartu-
kodu.Finalari dagokio-
nez, bortz aizkolarien
artean bera dugu gaz-
teena, baina indarrean
dator. Zorterik hobere-
na opa diogu.

Aurtizko bestak
AurrekoTTIPI-TTAPAn,

Aurtizkobestetakoegi-
taraua agertu zen, eta
bizpahiru kontu aipa-
tzeko gelditu ziren. Al-
de batetik, ortziralean,
San Martin Egunean,
rock kontzertuak anto-
latu dira Barniz por la
nariz eta Sutan taldee-
kin eta ondotik, bestak
segitzeko,akordeoidoi-
nuak izanen dira. Ber-
tzalde, Iturengo dan-
tzariensaioa igandegoi-
zean izanen zela erran
zen, baina aldaketak
daude. Goizean, Koia-
nea Txikia frontoian pi-
lota partidak izanen di-
ra eta bestei amaiera
emateko Iturengo dan-
tzarien emanaldia. Zo-
petarako apuntatzeko,
berriz, 603 530860ra
deitu behar da.

Maika Ariztegi
Indartsu ageri da

MaikaAriztegi. Emaku-
mezkoen Euskal Herri-
ko Koxkor Biltze Txa-
pelketa irabaziondotik,
urriaren22anBeranegin
zen Lizuniagako Igoe-
ran bera izan zen ema-
kumezkorikbizkorrena.
Zorionak berriro ere.

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Hauteskundeetarako prest
Azaroaren 20an eginen diren udal hauteskundeetarakoBilduk aurkeztu du taldea.
Mari Jose Bereau zerrendaburuari eta taldeko gainerakoei babesa emateko ar-
gazkian ageri den herritar kuadrilla elkartu zen duela gutti.
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ZUBIETA

KIROLA � FUTBOL-ZELAI BERRIA DONEZTEBEN

Ainhoa Larreak sartu
du Doneztebeko
futbol-zelai berriko
lehenbiziko gola
Sei dira
Doneztebe
Futbol Taldean
ari diren
herritarrak

Fermin ETXEKOLONEA
Urriaren 22an jokatu

ziren Donezteben egin
den futbol-zelai berrian
lehenbiziko partidak eta
Ainhoa Larrea herritarra
izanzenfutbol-zelaiagol
batekin estreinatu zue-
na, berea izan baitzen
zelaiko lehenbizko gol
ofiziala. Bere gola histo-
riarapasatukodaeta le-
rro hauen bidez, zorio-
nakemannahidizkiogu.
Larrea, ordea, ez da

DoneztebeFutbol Talde-

an ari den herritar baka-
rra. Sei dira guztira: Ain-
hoa Larrea, Olaia Loiar-
te,OlatzBaleztena,Mai-
der Leizeaga, Bingen
Larrea eta Mikele Etxe-
kolonea.

Aldaketak Gazte
gunean
OrainarteEvaElizal-

de izan da Gazte gune-
ko arduraduna, baina
ikastaro bat tarteko,
utzi egin duetabere or-
dez, Miriam Perez del
Olmoberatarrasartuda.
Bi hilabeteko kontratua
izanen du.

Hauteskundeetako
mahaia
Azaroaren20kohau-

teskundeetan hauek

egonen dira mahaian.
Mahai-burua Arantxa
Mariezkurrena izanen
daetabokalakAnaMa-
ri Mugika eta Joxemari
Mitxelena.

Ordutegi berria
errotan
Errotako langileek

oporrakharditzaten,or-

dutegi berria izanen da
azaroaren20raarte.As-
telehenetik ostegunera
itxitaegonenda;ostira-
letan11:00etatik13:00-
etara zabalduko dute
eta larunbat, igandeeta
jaiegunetan11:00etatik
14:00etara eta 16:00-
etatik 18:00etara ego-
nen da zabalik. Astez

talderen bat etorriz ge-
ro ere, irekiko dute.

Hilberria
88 urterekin, urriaren

26an hil zen Francisca
Etxeberria.Azkenaldian
Donezteben bizi bazen
ere,urteaskozhemenbi-
zitu zen eta lerro hauen
bidezdoluminaksenideei.

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE

Neska-mutikoak errota inguruan
Urriaren 12an talo tailerra egin zuten neska-mutikoek, Euskararen Egunean
sobratu zen irina aprobetxatuz. Horrez gain, Euskararen Egunean eguraldi
txarragatik errotako buelta egin gabe gelditu zen eta orduko partez, urriaren
12an egin zuten Edorta errotazainarekin. Gustura ibili ziren haurrak.
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EZKURRA

EKONOMIA � OBRA BERRIAK

Eraikuntza sektoreak
ez du krisi handirik
somatu gure herrian
Azken aldian
hainbat obra
egin eta egiten
ari dira

Fernando ETXEBERRIA
Krisi ekonomiko oro-

kor honek bereziki erai-
kuntzasektoreanizandu
eragina, baina Ezkurran
normaltasunezsegitzen
duen jarduera da. Orain
dela gutxi Matxonea le-
henengo landa-etxeko
obrak bukatu ziren eta
lanean hasteko Nafa-
rroakoGobernuarenbai-
mena ere badu.
Bestalde, Barranka

ostatuan obran ari dira.
Dagoeneko aterpe be-
rria erabiltzen hasiak di-
raetabazkaltzera joaten

direnendako oso toki
atseginada.Lehenengo
solairuaJosebarendako
etxebizitzagisa jartzeko
egokitzenerearidira,gu-
rasoen bidea segitzeko
asmoabaitu. Eta pozte-
koa da, bai herritarren-
dako eta bai bisitarien-
dakoere,aregehiago, ia
egunero ostalaritzako
enpresak ixten ari direla
entzuten den garaian.
Eraikin ederra da eta

beregaraianIspilleadei-
tua zen. Jose Luisen ai-
tonaeskualderaetorrieta
lokala zabaldu zuenean
hartuzuenBarrankaize-
na, 1909. urtean.
Jose Mari Gogortza

Txumaren etxebizitza
berria ere inauguratzear
egonen dira, berak eta
Ezkaineraikuntzaenpre-

sako kideek egina.
Berriki, Martin Ma-

riezkurrenaktxabolaedo
borda bat ere eraiki du
Ameztiaalderdian, ingu-
rukozelaietandituenazi-
endakhorrabiltzeko.Gi-
sahonetara,lehendikze-
goen eta egoera kaxka-
rrean zegoena ordezka-
tu du.
Ezkurrako etxe, ba-

serrietabordenargazki-
ak biltzen dituen liburu-
an herrian izan diren 79
borden argazkiak ageri
dira, eta hori, garai ba-
tean etxe guztiek borda
zutenaren erakusle da.
Gainera,udalartxibo-

anageri denez,berega-
raian 7.000 ardi baziren
herrian. Gaur egun, he-
rritar bakarra da abel-
tzaintzara soilik dedika-

tzen dena. Bertze zazpi
erretiratukardibatzukere
badituzte, bainaGober-
nuaren dirulaguntza ja-
sotzen dutelako.
Orain dela urte gutxi,

herritarbatekermitaon-
doanbordabat ere erai-
ki zuen, eta bere famili-
akardiakgordetzekoera-
biltzen du.

Heriotza
Urriaren 18an Juan

Zestauhilzen,Plaxe izen-
goitiarekinezaguna,Pla-
zenea Bordan bizi zela-
ko.Duelaurteaskoerre-
tiratu eta emaztearekin
bizizenetaseme-alabak
ere bazituen. Lerro hau-
en bidez, doluminak fa-
milia guztiari.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA
Goitik behera, Barranka ostatuko aterpea, Jose Mari Gogor-
tzak egin duen etxea eta Martin Mariezkurrenaren txabola.

ARGAZKIAK: FERNANDO ETXEBERRIA

Familiako ospakizunak
Azken urteotako ohiturari eutsiz, urriaren 22an bi familietako kideak bildu ziren
Barranka ostatuan. Zestau-Gogortza familiak Juan Zestau izan zuen gogoan eta
Mariezkurrena-Hernandorena familiak Eulalia.
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MALERREKA
EUSKARA � ‘EUSKARAZ JAN NAHI DUT’ KANPAINA

Menuetan euskarak presentzia
egokia izan dezan kanpaina
abiatu du Euskara Batzordeak
Helburua
lehentasuna
euskarari
ematea da

TTIPI-TTAPA
MalerrekakoEuskara

Batzordeak,Kontseilua-
rekinelkarlanean,Euska-
raz jan nahi dut kanpai-
na paratu du martxan,
jatetxeetako hizkuntza
paisaian urratsak ema-
teko asmoz, euskarak
menuetan presentzia
egokia izan dezan.
«Euskararen norma-

lizazioaerdiestekoezin-
bertzekoadaalorsozio-
ekonomikoan eragitea
euskarazerbitzuhizkun-
tza izatera ailegatzeko»,
azalduduteEuskaraZer-

bitzutiketagaineratudu-
te, «zerbitzuak euskal-
duntzekohizkuntzapai-
saia oinarrizko elemen-
tua dela eta funtsezkoa
dela horretan urratsak
ematea». Gure kultura-
renpartegarrantzitsubat
janaria eta jatea denez,
jatekozerbitzuaematen
duten jatetxe eta taber-
neimenuakeuskaratze-
ko proposamena luzatu
dieEuskaraBatzordeak.
Egitasmo honen bi-

dez, alde batetik, Male-
rrekakojatetxeetakome-
nuak edo kartak azter-
tuz euskararen presen-
tzia ezagutu nahi izan
da; gisa berean, Euska-
raz jan nahi dut zabaldu
nahi da, eta euskararen
normalizazioaren bide-
an, jatetxeetakomenue-

tan urratsak ematea ere
lortu nahi da, euskarari
lehentasuna emanez.
Hala, menua gaztelania
hutsean duenari, elebiz
jartzea eskatuko zaio;
menua elebiz duenari,
zoriondueginenzaieeta
euskaraznabarmenago
jartzeaeskatukozaioeta
menua euskara hutse-
anduenjatetxeazorion-
du eginen dute.
Helburu horiek bete-

tze aldera, Malerrekan
jateko zerbitzua eskain-
tzenduten30establezi-
mendueibisitaeginzaie.
Etahoribainolehen,hiru
aste iraun zituen girotze
kanpaina bat antolatu
zen, ondoko irudietan
ageri diren kartelekin.
Malerrekakoherriguztie-
tan paratu ziren.

GIZARTEA
BIDAIAK � 164 BAZKIDEK PARTE HARTU DUTE

Urteko azken
bidaia Lizarra eta
Lodosara egin du
Arkupeak-ek
Urte bukaerako
besta
abenduaren
15ean izanen da

Fernando ETXEBERRIA
Arkupeakelkartearen

aurtengo azken bidaia
Lizarrara eta Lodosara
egindakoaizanda.Urria-

ren 20an egin zuten eta
164 lagunek parte hartu
zuten.
Lizarran herriko erai-

kin garrantzitsuenak
ikustekoaukera izanzu-
ten:autobusgeltokia,El-
gazena edo judutarren
auzoa, San Pedro eliza,
hamar komentu baino
gehiagoren hondarrak,
etahorienarteannabar-

mentzekoa, Santo Do-
mingoderitzona, adine-
koen egoitza bihurtua,
etahorrekinbatera,erai-
kinik ezagunena: Puyko
AndreMariarenbasilika.
Gehienekmerkatuan

geldialdiaereeginzuten,
jantziren bat edo bertze
erosietanekazaritzapro-
duktuen postuetan
barrena ibiliz.

Lodosan, kontserba
fabrikakozuzendariakpi-
perrak egosi ondotik,
ontzi eta latetan nola
prestatzendituztenazal-
du zuen. Bisitariek pro-
duktuak dastatzeko au-
kera izanzutenetapipe-
rrak, zainzuriak edo or-
buruak erosi zituztenak
ere izan ziren. Fabrika
hagitzhaundiaezdenez,

hiru taldetan banatuta
egin ziren bisitak.
Bisitak bukatutako-

an,Larrionjatetxeanbaz-
kalduzuteneta18:30al-
deraetxerakobideahar-
tu zuten.
Hurrengo hitzordua

abenduaren 15ean egi-
nen dute Donezteben,
urtebukaerakobestaos-
patzeko.

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Piperrak nola prestatzen
dituzten ikusi ahal izan zuten
Arkupeak-ekoek Lodosan.
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LEGASA

HEZKUNTZA � MURRIZKETAK SISTEMA PUBLIKOAN

Herriko eskola ere Gobernuak egin
nahi dituen murrizketen kontra
Sindikatuek
deitutako
mobilizazioetan
parte hartu dute
eskolako ikasle,
guraso eta
irakasleek

TTIPI-TTAPA
Sindikatuek deituta,

hainbatmobilizazioegin
dira azken aldian Nafa-
rroako ikastetxe publi-
koetan,NafarroakoHez-
kuntzaDepartamentuak
egin nahi dituen murriz-
ketenkontraetahezkun-

tza publikoaren defen-
tsan.Bada,ekintzahorie-
tan Legasako eskolak
ere parte hartu du.
Egindakokontzentra-

zio deialdietan, guraso,
ikasle eta irakasleek bat
egin zuten. Aipatu, bi la-
nuzteantolatuzirela.Le-
henbizikolanuzteaurria-
ren20aneginzenetaor-
du batekoa izan zen eta
bigarrenaurriaren25ean
egindakoaizanzen.Hau,
berriz, bi ordukoa izan
zen. Horrez gain, urria-
ren 22an manifestazioa
eginzen Iruñeanetaaki-
tzeko,urriaren27anegun
osoko greba egin zen.

UTZITAKO ARGAZKIA

Ikasle, irakasle eta gurasoek bat egin dute sindikatuek deituta murrizketen kontra urrian
egin diren mobilizazioekin.
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Bilduko
parlamentaria
Narbarten izan
da

Martin BERTIZ
NafarroakoGobernu-

akaurrekontuaneginna-
hidituenmurrizketen in-
guruanmintzatzeko,Na-
farroako Bildu taldeko
zazpiparlamentarik lan-
saioak egin dituzte Na-
farroako zazpi herritan,
gizarteeragileenetanor-
banakoen iritzi eta ekar-
penak jaso bidenabar.

Urriaren26aneginzi-
ren bilerak han eta he-
men,etaBaztan,Bortzi-
riak,MalerrekaetaBer-
tizaranari dagokiona
Narbarteko udaletxean
eginzen.BildukoBiken-
di Barea parlamentaria
etorri zen, herritarren
proposamenak jasoeta
Bilduren aurrekontuen
inguruko irakurketaegi-
tera. Taldeparlamenta-
rioarenustez,bertzeau-
rrekontuak behar dira.
Ekimenhonekin,Bil-

duk herritarren ahotsa
Parlamentura eraman
nahi du.

NARBARTE

NAFARROA � BILDUKO PARLAMENTARIAK HERRIZ HERRI

Gobernuaren
murrizketen inguruan
eskualdeko herritarren
iritziak jaso ditu Barea
parlamentariak
udaletxean

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Onddo golpe ederra
Herrian bada onddoetarako afizio ederra eta azkeneko astean onddo golpe po-
lita izan da. Gustura ibiltzen da jendeamendian eta gainera, etxera saritxo gus-
tagarri batekin bueltatuz gero, zoragarri. Argazkian herriko batek ekarritako
onddo sorta ageri da. Ez zigun erran nahi izan non aurkitu zituen.

ARGAZKIA: MARTIN BERTIZ

Hilerriko aparkaleku berria
Ederki aprobetxatu zen Santu guztien egunean, hilerrian kontzejuak egin duen
aparkaleku berria. Lanak kontzejuko zinegotzien eta Sasoi eskabazioen artean
egin zituzten eta abuzturako bukatu ziren.
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GOIZUETA

10:00etatik
aurrera hainbat
ekitaldi izanen
dira

TTIPI-TTAPA
Dena prest dago,

eguna ailegatzea baino
ez da fa l t a . Gaz te
Asanbladaren XX. ur-
teurreneko festa haun-
dia larunbat honetan,
azaroak 12, ospatuko
da eta aurretik iragarri
bezala, egun osorako
ekitaldiak prestatu di-
tuzte.
•10:00etatikaurreraar-
gazki erakusketa: 20
urte iruditan.
• 11:00etan 20. urteu-
rreneko graffitia.
• 12:00etan 20. urteu-
rreneko argazkia.

•13:00etan trikipoteoa.
•14:30eanherri bazka-
ria eta enkantea. Baz-
kar i rako txar te lak
Amaiakafetegianeros
daitezke, 12 eurotan.
•18:00etanpatxaranga,
Goizuetako elektro-
txaranga.
• 21:00etan ekitaldi na-
gusia.
• 22:00etan kontzertu-
ak: Des Kontrol, Bon-
go Botrako, Esne Bel-
tza eta 3gabe2. Kon-
tzerturakosarrerakau-
rretik 10 eurotan eros
daitezke eta egunean
berean 12 eurotan.
•EtagaztetxeanDJBull
gau osoan zehar.
• Horrez gain, autobu-
sak, lotarako lekuaeta
ogitartekoakereeskai-
niko dira. Leitzatik eta
Hernanitik 18:30ean

OSPAKIZUNAK � GAZTE ASANBLADAREN FESTA

Ttirriki ttarraka
maldan gotti
ailegatu da egun
haundia

ARGAZKIAK: ANGEL SALABERRIA

Larrialdi Agentziako zuzendariak bisita egin die suhiltzaileei
Jose Mª Vazquez Nafarroako Larrialdi Agentziako zuzendari berriak bisita egin
zien urriaren 19an herriko suhiltzaileei. Eta berekin batera, hainbat ordezkari
etorri ziren. Pablo Miranda alkateak eta herriko suhiltzaileek egin zieten harre-
ra eta ondotik, denak elkarrekin Umore Ona Elkarteak bazkaldu zuten. Gaur
egun hemezortzi suhiltzaile dira eta anbulantziekin beste sei dira. Horrez gain,
anbulantziekin ibiltzeko ikastaroa egiten ari diren hamabi lagun ere badira, bi
leitzarrak, beste bi aranoarrak eta zortzi goizuetarrak.

ARGAZKIA: ALAITZ ESKUDERO
XX. urteurrenaren harira egun osoko festa prestatu dute Gazte Asanbladako kideek.

ARGAZKIA: ANGEL SALABERRIA

Ia kiloko onddoa!
Diotenez, udazken honetan ez omen da onddo as-
korik ageri. Baina batzuek izan dute biltzeko auke-
ra eta ez nolanahikoak, gainera. Ana Mari Loiarte
Lujanbiok, esaterako, ia kiloko alea aurkitu zuen
urriaren 25ean, 860 gramokoa, zehazki. Otordu
ederra egiteko onddoa, dudarik gabe!

aterako da Goizueta-
rakoautobusaetaGoi-
zuetatik07:00etan iza-
nen da itzulerako au-

tobusa Leitzara eta
Hernanira. Bestalde,
lotarakotokianahidue-
nak eskolako fron-

toianberekanpinapa-
ratzekoaukeraere iza-
nendu19:00etatikau-
rrera.
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Bi erakusketa,
sendabelarren
tertulia eta talo
jatea izango dira

Maider eta Ainhoa
Azken urteetan be-

zala, San Martin eguna
ospatuko da Aranon.
Aurten,azaroaren12an,
larunbatean izango da
hain zuzen.
Arratsalde beteko

festa izaten da eta aur-
tengoan, Iñigo Olazire-
giren Euskal Herriko
ugaztunenoinatzakera-
kusketaegongodauda-
letxeko ganbaran. Gu-
reherrikohainbatugaz-
tunenoinatzak,ezauga-
rriak eta beraien bizile-
kuari buruzko informa-
zioaemangodaerakus-
ketan.
Hala ere, beste era-

kusketa bat ere osatu

nahiko genuke urtero-
komoduanzuen lagun-
tzarekin.Etxeandituzu-
en Aranori buruzko ar-
gazki zahar, polit edota
kuriosoak atera kajoitik
eta eraman Kontsejura
ahalik etaazkarren.Zu-
en laguntza ezinbeste-
koa da!
Festarekin jarraituz,

18:00etan elkartean,
herriko sendabelarren
eta etxeko erremedio-
en inguruko tertulia da-
go antolatuta. Horreta-
rako, herritarrek berai-
en etxe inguruetan di-
tuzten sendabelarrak
ekartzeko eskatu dute
antolatzaileek. Honela,
ahoz aho, jakintza eta
tradizioa zabaldu nahi
dituzteohiturazaharrak
ahazten utzi gabe. Gai-
nera, Bordaxarko Kon-
txik eta Beltsoko-Bor-
dakoMariaJesusekpa-
tasukenduaetaenplas-

to desberdinak egingo
dituzte. Animatu zuen
erremedioeta trukuna-
turalakezagutzeraema-
tera!
Ilunabarrean, talo ja-

tea egingo da urteroko
moduan. Aurtengoan,
ordea,arto-irinaetasa-
gardoa herrikoak ber-
takoak izango dira,
Ezkerren-Bordako Pe-
llok eskainiak.

Hauteskundeak
Herri aierriz izango

da Aranon azaroaren
20ko hauteskundeetan
aurkeztuko den talde
bakarra. Independien-
te taldea izanik, zerren-
daburua aukeratzea
hauteskunde ondoren
egiten da gehienetan,
hala ere, aranoarrei ja-
kinarazi nahidiegu,He-
rriaierrizzerrendakobu-
rua, alkategaia, Ainhoa
Ansa izango dela. Ze-

rrendako kideen artean
egokiera pertsonalik
onenaberak izandeza-

keelaerabakidazerren-
dako beste kideen ar-
tean.

ARANO

OSPAKIZUNAK � URTEROKO OHITURARI EUTSIZ

Ekitaldi asko antolatu dira larunbat
honetan San Martin eguna ospatzeko

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Talo jateak ez du hutsik egingo aurtengo Sanmartinetan ere.
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LEITZA

Bildutako
curriculumak
Sarriopapelen
aurkeztu dira

TTIPI-TTAPA
Sarriopapel lantegian

aurkezteko maiatzean
martxanjarritakoemaku-
meencurriculumbilketa-
ren balorazio posibioa
egin dute Bilgune Femi-
nistak eta LAB sindika-
tuak.Azaldudutenez,bil-
ketak «argi erakutsi digu
herriko emakumeok he-
rrianeginnahidugulalan».
50 curriculum inguru ja-
soetaondotikzuzendari-
tzarientregatuzitzaizkien.

«Urteetako aldarrika-
pen eta lanak izan du
emaitzarik», Bilgune Fe-
minista eta LABen iritziz.
Izanere,20izandiraudan
Sarrionegindakokontra-
tuak eta hauetatik zazpi
emakumeenak izandira:
«osobaloraziopositiboa
egiten dugu, herrian ur-
teetan emakumeak dis-
kriminatu dituen lantegi-
anemakumeakkontrata-
tu dituztelako». Halere,
hutsuneak badaudela
diote:kontratuerreleboe-
tan, zehazki: «orain arte
zazpi egin dira eta haue-
tatik bi soilik izan dira
emakumeonak. Espero
dugu urtea amaitzerako
gehiagori egitea».

Bitarteanlaneansegi-
tukodutelaadierazidute:
«leitzarguztiekeskubide
etaaukeraberdinaklortu
arte: kalean zein lantegi-
an».Azkenhonetan, lan-
gile batzordeak eskaera
bat egin berri dio zuzen-
daritzarimartxoaren22ko
3/2007LegeOrganikoa-

renarabera,250langilee-
tatik gorako enpresetan,
zehaztuta dagoen beza-
la, Berdintasun Plan bat
egiteko eta honen jarria-
penerako berdintasun
batzordebatsortzekoba-
liabideakjarriditzan.Ber-
dintasun Plana martxan
jartzekobitartekoaksor-

tzeaeskatuzaio,prozesu
honetanlangileenordez-
karitzaegotea,Berdinta-
sun Planaren aplikazioa
lanhitzarmenean txerta-
tzeaetakontratazioetara-
ko irizpide gisa Europa-
koBatasunean zehaztu-
ta dagoen %60-40ko
portzentajea erabiltzea.

GIZARTEA � AUKERA BERDINAK LORTZEKO HELBURUZ

Curriculum bilketaren
balorazio «oso
positiboa» egin dute
Bilgune Feministak
eta LABek

ARGAZKIA: PABLO FEO

130 espezietako perretxikoak bildu dira Mikologialdian
Hegohaizearenetaidortearenondoriozezdaonddoetaperretxikoaskorik ikusten
udazken honetan mendietan. Halere, ALKE Kultur Taldeak antolatuta laugarren
urtez egin da aurten Mikologialdia. Urriaren 19tik 23ra egindako ekimenak, azken
egunean Karrapen jarritako erakusketarekin bukatu ziren eta idorteak idorte, 130
espezietako onddo eta perretxikoak ikusteko aukera izan zen, herriko umeekin
egindako ateraldietan jasotako aleak, hain zuzen. Herritarrek bildutako ziza eta
onddoak ere eraman zituzten plazara. Eskolako ikasleek margotutako eta plasti-
linaz egindako irudiak jarri zituzten ikusgai. Eta aurtengo berrikuntza giara, Mikel
Ilarregik mikologiari buruz egindako lana proiektatu zuten karrapen.

Martí i Pol poeta kataluniar ospetsuaren
liburu bat euskaratu du Joxemari Sestorainek
JoxemariSestorainherritarrakpoema-

liburubatargitaratuduCenlitDenonartean
argitaletxearen eskutik. Zehazki, Miquel
Martí i Pol poeta kataluniar ospetsuaren
EstimadaMarta euskaratu du,MartaMai-
tea izenburupean. 2003an hil zen poeta
hau oso ezaguna da, hainbat argitalpen
egiteaz gain, sari andana jaso zituelako.
Lluis Llachek ere bere poema askomusi-
katu izan ditu, baita Maria del Mar Bonet,
RamonMuntaner, Veneno, TeresaRebull,
Vidres a la Sang eta Paco Muñozek ere.
Duela27urte,Maiatzaldizkarianpoeta

honenpoemabatzukargitaratuzirenJose-
ba Sarrionandiak itzuliak eta horiek izan
zirenSestorainek irakurri zituenkatalunia-
rrarenlehenpoemaeuskaratuak. «Literatu-
rapixkabatbegiratzengenuenontzat inte-
resgarria izan zen», azaldu dio TTIPI-TTA-
PAri.Geroztikgehiagoirakurrizituen.Orain
dela 24-25 urte, Estimada Marta liburua
erosi zuen eta 2009ko ilbeltzean, berriz,

liburua itzultzeari ekin zion. «Zergatik ez
esperimentatu?»,pentsatuomenzueneta
hala egin zuen. Urte hartan udarako itzu-
lia omen zuen eta beste bi urte zuzentzen
eta argitaletxe bila joan zaizkio: «poesia
argitaratzeazailadaetapoesia itzuliaargi-
taratzea ezinezkoa. Asko saiatu naiz argi-
taletxeekin», azaldu digu.
41urterekin,poetakataluniarrari eskle-

rosi anizkoitza diagnostikatu zioten eta
zazpiurtegeroagohasizenliburuhauidaz-
ten.«Liburuhaugaitzaldihorribueltaema-
teko garaian idatzia da, onarpen prozesu
bat», argitu digu Sestorainek. Hitzaurreaz
gain, hiru poema-multzo ditu:Urteurrene-
kozazpipoema,Su-burdinaetaMartaMai-
tea.Sestorainekxehetasungehiagoeman
dizkigu:«lehenbizikoan, ironiazbegiratzen
dio pasatu duen sufrimendu edo prozesu
horri, onartu egiten du. Zazpi poema dira
etalehenbizikoetantristuranabarmenaba-
daere,gerogorakobideahartzendu.Biga-

rrenpoemasaila ziklobatdaetaberepoe-
tika ageri da. Hitzak zein garrantzitsuak
diren esaten digu eta maitasunaren gaia
azaltzen digu. Hirugarren partea sexu ha-
rremanbaten istorioada,hauereziklikoa».
Liburuaazaroaren22anaurkeztukodu

jendaurrean, Iruñeko Auzolan liburu-den-
dan. 19:30etik aurrera errezitaldia eginen
dute.Poemenkatalunierazkobertsioa ira-
kurrikodalehenbizietaeuskarazkoagero.

Joxemari Sestorain
Marta Maitea liburua

eskuetan duela.
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ARESO

UDALA � AZPIEGITURAK

Udaletxeko bulego berriak Euskararen
Egunean inauguratu nahi dira
Erabilera
anitzetako
gela, harrerako
bulegoa eta
Interneteko
gela egokitzen
ari dira

Juana Mari SAIZAR
Udaletxearengaine-

ko lehen solairua osa-
tzeko altzariak begira-
tzen ari da Udala, eta
behin prest egonda,
Euskararen Egunean
inaugurazioa egitea
pentsatua dago. Hala
nola, zerbitzu anitzeta-
ko gela (hitzaldiak egi-
teko, ikastaroak ema-
teko, taldeak biltzeko
gunea…), alkatetzaren
harrerako bulegoa eta
internetekoguneaosa-
tu nahi dira.

Hauteskundeetako
mahaia
Azaroaren20kohau-

teskundeetarako ma-

haiaosatutadago jada.
Urriaren25eaneginzen
zozketaetahauek izan-
go dira egun horretan
mahaian egonen dire-

nak: Elisa Belaunzaran
Mariezkurrena,Lourdes
Belaunzaran Pellejero
eta Jose Angel Alvarez
Azpiroz.

ARGAZKIA: ANA GOÑI

Neska-mutikoak gaztain biltzen
Ohitura den bezala Guraso Elkarteak antolatuta, hainbat haur eta guraso gaztain
biltzera joan zirenurriaren26an.Udazkenekohainbat fruitu ikusi eta urtaro aldake-
taz jabetzeko aukera ere izan zuten txikiek. Lanaren ondoren meriendatzera ese-
ri ziren atseden hartuz. Orain, beste data bat jarri beharko dute bildutakoa jateko.

LEITZA-GOIZUETA

Udal artxiboak
digitalizatzeko
subentzioa jaso
dute Leitzak
eta Goizuetak
TTIPI-TTAPA
Udalartxiboakdigitali-
zatu egin dituzte Goi-
zuetaetaLeitzakouda-
lek.Goizuetan,XVIIIeta
XX.mendeartekoudal
akten40liburudigitali-
zatudiraetaXIX.men-
deabaino lehenagoko
29 liburu historiko ere
bai. Eta Leitzan, XVIII
eta XX. mende arteko
udalakten54liburudi-
gitalizatu dira. 18.096
eurokostadiralanhau-
ek bainaCedernaGa-
ralurrek kudeatutako
NafarroakoLandaGa-
rapeneko Programa,
Leader 4 ardatza pro-
gramatik10.734,91eu-
ro jasoko dira. El Cor-
te Ingles informatika
enpresa2010kourritik
2011ko otsailera aritu
zen lanean.

LEITZA
KULTURA � OSPAKIZUNAK

Helduen bertso eskolaren 10.
urteurrena ospatuko da hilaren 18an
Bertso desafioa
izanen da
Lesaka eta
Leitzaren artean

TTIPI-TTAPA
Dagoeneko hamar

urte igaro dira Leitzan
helduen bertso eskola
sortuzenetik,etaurteu-
rren hori modu berezi-

anospatzeko, festaan-
tolatu dute azaroaren
18rako, ostirala.
20:00etanelkartueta

bertso-poteoa izanen
da, Julen Zelaieta eta
bertso-eskolako ikas-
leekin.22:30aldera,be-
rriz,bertso-desafioa jo-
katukodute Lesaka eta
Leitzaren artean. Lei-
tzako taldean, Zili, Lu-
zeetaEtxeordearikodi-

ra eta Lesakakoean,
IoarTainta,XabierTerre-
ros eta Josu Sanjurjo.

Autobusa Goizuetara
Larunbatean,hilak12,

Goizuetanospatukoden
GazteAsanbladaren ur-
teurreneko festa dela-
eta, autousa jarri daLei-
tzatik. 18:30ean abiatu-
kodaeta 07:00etan iza-
nen da itzulera.

Mendibilen ateraldia
Larunbat honetan,

azaroak12,Aralartikba-
rrena zeharkaldia anto-
latu du Mendibil Mendi
Taldeak,LizarrustitikLa-
rraitzera,etatarteanTxin-
doki igoz.
JoannahiduenakAs-

tizen, Maimurren edo
mendibilaurrera@hot-
mail.com-en eman be-
har du izena, ostegun

hau baino lehen. 07:30-
eanabiatukodaautobu-
sa Oialde paretik.

Entrenamendu
mentala hizpide
Entrenamendu men-

talari buruzko ikastaroa
emanen du Urko Aroze-
nak larunbatean, azaro-
ak12,zineman.09:00eta-
tik 13:00etara izanenda.



36 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 554 zbk.

2011.11.10

HEDABIDEAK

DIRULAGUNTZAK � NAFARROAKO GOBERNUAK MURRIZKETAK EGIN DITU

Hasieran onartu baino subentzio ttikiagoa
jasoko dute euskarazko hedabideek
Esleitu baino ia
%17 guttiago
jasoko du
TTIPI-TTAPAk

TTIPI-TTAPA
Euskarabideakhasie-

ra batean onartua zue-
nabainodirulaguntzatti-
kiagoa emanen die Na-
farroakoeuskarazkohe-
dabideei, berriz eremu-
rrizketak ezarri baititu.
Irailaren 7an Nafa-

rroako Gobernuak aur-
tengo aurrekontuetan
327,25milioieurokogas-
tumurrizketaeginenzue-
la jakinarazi zuen,aurre-
kontuarenegonkortasu-
na bermatzeko izanen
zela erranez. Nafarroa-
ko euskarazko hedabi-
deeketaTopaguneaksa-
latuegindutebertzebe-
hin eremurrizketak egin
direlaetazeraazaldudu-
te: «eskarmentuak era-
kutsi digu halakoetan
euskarari zuzendutako
diru-sailak ezdirela onik
ateratzen. Iragarpena
jakinarazizenetikzenbai-
tetanEuskarabidearain-
formazio eske jo genu-
en.Ezzigutenezereran-
tzun. Edo bai, esleituta-
ko dirulaguntza kobra-
tzeko dokumentazioa
aurkeztekoepeaaitzine-
ratu zutela».
Nafarroako Gober-

nuaren murrizketek gi-
zartekohainbataloruki-

tu dituzte, baita euska-
razko hedabideak ere.
MaximinoGomezSerra-
no Euskarabideko zu-
zendari kudeatzaileak
azaldu duenez, Nafa-
rroako Gobernuak au-
rrekontua«doitzeko»har-
tutako erabakiak «Eus-
kararengainekoprogra-
makkomunikabideetan»
kontu-sailari ere eragin
dio. Urriaren 31ra arte
justifikatutako gastuak
ordaintzeko adina diru
baduelaadieraziduEus-
karabideak, baina urte-
ko azken bi hilabeetara-
ko aurreikusia zuen di-
rurik ez omen du.
Euskarabideakeslei-

tutako dirulaguntzak bi
epetan ordaintzen ditu.
Dirulaguntzarenerdiaja-
kinarazpenarekin bate-
ra ematen du, eta ber-
tze erdia gastua justifi-

katu ondotik. Hasierako
zatia emana du baina
oraindikegitekodagoen
bigarren ordainketan
murrizketa eginen du.
Honela, bigarren zatira-
ko aurreikusia zegoen
zatian,%34komurrizke-
ta izanen dute Beleixe
irratiak,Mailopealdizka-
riak eta TTIPI-TTAPA al-
dizkariak; Esan-Erran
irratiak %37ko murriz-
ketaizanendu,baitaPu-
lunpe aldizkariak ere;

Guaixe aldizkar iar i
%20ko murrizketa egin
diotedirulaguntzarenbi-
garren zatian eta Xorro-
xinirratiari%33koa.Mu-
rrizketa hauek bigarren
zatiari dagozkionak di-
ra. TTIPI-TTAPAren ka-
suan, osotara, hasieran
onartutakoarekinaldera-
tuz, %16,66koa izan da
murrizketa.
Horren harira, «mu-

rrizketa horiek guztiek
euskarazkohedabideok
aurretik jasatenarigaren
egoeraekonomikolarria
areagotzendutela»azpi-

marratuduteTopagune-
aketaNafarroakoeuska-
razko hedabideek eta
gaineratudute,«hedabi-
deokesleitutakodiruko-
puruak kontuan izanik
eg in d i tugu la ur te
guztikoaurreikuspenak.
Orain, bat-batean, zati
bat kentzeak lehendik
ahula den gure ekono-
mia-osasuna kolokan
uzten du».
Hedabideak euska-

rarenekosistema«man-
tentzeko, indartzekoeta
biziberritzeko ezinber-
tzeko elementu bat» di-
rela iritzita, Euskarabi-
deari eta haren ardura-
dun politikoei hori ahal-
bideratzeko, babesteko
lanegiteaexijitudioteTo-
paguneak etaNafarroa-
ko euskarazko hedabi-
deek.«Horregatik,eslei-
tutako dirulaguntza be-
re osotasunean ematea
exijitzen dugu», diote.
«Aldi berean, sektoreko
aktoreekin bildu, egoe-
ra aztertu eta etorkizu-
nerako hitzarmen bat
lantzea eskatzen dugu,
NafarroakoParlamentu-
ak 2009an eskatu zuen
moduan».

Dirulaguntzaren bigarren zatian, %34ko murrizketa izanen du TTIPI-TTAPAk.

EGOERA LARRIAN
«Murrizketa horiek
euskarazko hedabi-
deok aurretik jasaten
ari garen egoera
ekonomiko larria
areagotzen dute»

Topagunea eta Nafarroako
euskarazko hedabideak
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BAZTAN

GIZARTEA � APUSTU ENERGETIKOA

Energia kontsumoa murrizteko
kanpaina hasiko da ikastetxeetan
Udalaren eta
CRANAren
kanpaina
ilbeltzean
hasiko da

Maite OTEIZA
CRANA Nafarroako

Ingurumen Arloko Ba-
liabideZentroaetaUda-
lakApustuEnergetikoa-
ren kanpaina abiatuko
dute, heldu den ilbel-
tzetik apirila bitartean.
Apustuhonenbidez,

Baztango ikastetxe
guztiek, konpromisoa
hartzendute, ikastetxe-
ko argia eta ordenagai-
luenerabilpenean,ener-
gia aurreztea, inguru-
menarenzainketaahal-
bidetuz.
Apustu honek gizar-

teko arlo guztietarako
balilo du eta praktikan

paratzea erraza da,
kontzientzia hartzeko
afara baita.
Seguru,helburuade-

nenartean lortukodela!

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztango ikastetxeetako ordezkariak hezkuntza publikoaren alde
Nafarroako Gobernuak Hezkuntza publikoan egin dituen murrizketen kontra eta
eredu publikoaren alde, manifestazioa egin zen urriaren 22an Iruñean
eta Baztango irakasle, guraso eta neska-mutikoak han izan ziren.
Bertze mobilizazioekin ere bat egin dute Baztanen.

Arrazoipertsonalaktar-
tekoSantiEsartekzine-
gotzikarguautzidueta
MaiteOteizaproposa-
tudaordezko,Bilduko
zerrendan hurrengoa.
Gizarte zerbitzuez eta
hezkuntzaz arduratu-
koda.OrainarteMaita-
neMaritorenazenhez-
kuntzako arduraduna
eta orain euskara eta
kulturazarduratukoda;
GarbiñeElizegikgizar-
tezerbitzuensailautzi
eta Esartek zuen hiri-
gintzaetasortukoden
berdintasun saila har-
tukoditu.Esartekzuen
ogasun saila Florenti-
no Goñik hartuko du.

PERTSONAIA
Maite OTEIZA

Zinegotzi
kargurako
proposatua

Ba al zenekien…
Urriaren 24an 161,9 kilometro orduko abiadura
hartuzuelahaizeakGorramendin? Urriaren26an,
berriz, 145,4 kilometroko abiadura hartu zuen
eta azaroaren 2an 156,3 kilometro ordukoa.

?
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UDALA � INFORMAZIO BOLETINAK

Udal gaien inguruan
boletinak kaleratu
dituzte Udal
Gobernuak eta UPNk
Etxez etxe
banatu dituzte

TTIPI-TTAPA
Udaleko hainbat gai-

ren inguruan informazio
boletinak kaleratu berri
dituzteUdalGobernuak
(Bildu eta Ezkerra) eta
UPNketaetxezetxeba-
natzeari ekin diote.
«Kudeaketa garden-

tasun osoz erakustea»
da Udal Gobernuaren
helburua eta argitaratu
berri duen urriko alean,
2010ekokontuen labur-
penaegindute,gastuak
eta sarrerak xehetasu-
nezazalduz.Horrezgain,
Elizondokoplazakomo-
biliarioaz ere ari da, bai-
ta«aurrekoUdalGober-
nua ErregerenaManko-
munitatearen diruarekin
egindakoaz» ere.
Udal idazkariaren or-

dezkapen posturako
oposizio-lehiaketa gel-
diaraztearen arrazoiak
ere aipatu dituzte. Udal
arkitekto berria Cristina

Arregidelaereazaldudu
Udal Gobernuak, eta
udaletik kanpoko aitzi-
nekoaholkularitzatalde-
ak kostu haundia eragi-
ten zuela-eta, zerbitzua
aldatu dela ere jakinara-
zi du. Iruñeko Biderka
aholkularitzataldearekin
urte bateko kontratua
egin du Udalak.
Aroztegiako proiek-

tuaren inguruan, berriz,
txostenteknikojuridikoa
eskatuadelaageridabo-
letinean, eta horren be-
rri herritarrei emanen
zaiela baieztatu duUdal
Gobernuak. Saihesbi-
deariburuzetaOharrizko
harrobiarekingertatude-
naz ere mintzo dira Bil-
du eta Ezkerra.
Bilduk, bere aldetik,

berripaper elektronikoa
ere egindueta hilabete-
ro atera nahi du, nahiz
eta,maiztasuneangora-
beherakegondaitezkee-
la adierazi duten. Hain-
batgai lantzenditu:Kin-
toko desafekzioaren
gaia, aitzineko udal tal-

dearendietak, Oharrizko
harrobiarekingertatude-
na, Giltxaurdi Udal Kirol
instalazioenhariraazpie-
gitura publikoek kudea-
ketapublikoaizandeza-
ten egin duen apustua,
Udalbatzorde irekiak la-
nean ari direla, eta Eli-
zondoko Datue aldeko
proiektu urbanistikoaz
ere mintzo da.

UPN-REN BOLETINA
UPNk,berriz, boleti-

na argitaratuz, «Udale-
an gertatzen denaren
berri unean unean»
emannahiduetahorre-
kin batera, herritarrak
parte hartzera ere gon-
bidatu ditu.

Alde batetik, Bildu
etaEzkerrarenUdalGo-
bernuaren«100egune-
ko kronika» egin du bo-
letinean eta horrenbar-
ne, Bildu eta Ezkerrari
«jarrera antidemokrati-
koa» izatea leporatudie,
eta «bere helburuetara
egokitzen ez den era-
bakia desegitea» ere
egotzidie, «kostuaketa
ondorioak baloratu ga-
be».
Bertzelako gaien

inguruan, Aroztegiako
proiektua eta Arraioztik
Elbetera doan saihes-
bidearena aipatu di-
tuzte. Aroztegiako egi-
tasmoari buruz, adibi-
dez, «onura ekonomi-

ko, laneko eta turis-
tikoak edukiko lituzke-
en proiektuaren gara-
penaoztopatzea» lepo-
ratu die UPNk.
Magnesitasi buruz

erearidiraUPNkoakbo-
letinean, baita udal or-
dezkarien ordainsariez
ere. Mozioa aurkeztu
omen du oraingo udal
ordezkariek ere ez de-
zaten 300 euro baino
gehiagoko ordainsaria
hartu.
Azkenik mutildan-

tzen gaia ere atera du
UPNk boletinean.
Xehetasun gehiago

etxez etxe banatu du-
ten boletinean hartuko
dute baztandarrek.

ARGAZKIA: ONDIKOL

Elizondoko feria jendetsuak
Hainbat tokitatik etorritako jendea bildu zen urriaren 28an Elizondoko ferietan.
Merkatuko plazak itxura ederra hartu zuen azienda aunitz bildu baitziren: ardi-
ak, behiak, behorrak, zaldiak... ForuenPlaza, JaimeUrrutia, Axular etaGiltxaur-
di karrikak, berriz, bertzelako aukerekin bete ziren eta jendearen erantzuna
arras ona izan zen.
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KIROLA � BINAKA ESKU PILOTAN

Jolas
Panamerikarretan
azpitxapeldun izan
dira Amaiurko
Uharte anaiak
Finalean galdu
egin dute
mexikarren
kontra

TTIPI-TTAPA / M. OTEIZA
Tony eta Josetxo

UharteAmaiurkoanaiak
azpitxapeldun izan dira
XVI.aldizjokatudirenJo-
lasPanamerikarretan,bi-

nakako esku pilota mo-
dalitatean, hain zuzen.
Mexikon jokatu zuten fi-
nala bi mexikarren kon-
tra eta aitzinetik jokatu-
tako partidetan nagusi-
tu egin baziren ere, fina-
leanezzuten irabazterik
izan. Amaiurren bizi dira
biak, eta pilotarako afi-
zio haundia dutenak di-
ra,bainaKaliforniansor-
tuak direnez, horrek

eman zien aipatutako
txapelketa horretan jo-
katuetazilarrezkodomi-
na etxerako aukera.

Iruritan gas naturala
Badirudi Repsolen

garaiakpasatudirela,eta
gas naturala etxeetarat
ailegatzeardagoela.Baz-
tanen,GasNaturalFeno-
sa enpresa etxez-etxe

dabilbereproduktuasal-
tzen eta Iruritan, adibi-
dez, dagoeneko gasa
sartzekoobrakhasidira.
Eskola berria egitean,
Laurnagatik beheiti sar-
tu zen, eskolarako sartu
behar zenaren aitzakia-
rekin, baina gainerako
herriagasnaturalikgabe
gelditu zen. Gaur egun,
herri barrenean obretan

ari dira. Jauregizaharre-
tik beheiti, Erreboteko
plazazeharkatuetaGais-
tenetik beheiti heldu da.
Repsolek propanoa pa-
ratuzuelarik,ezzenetxe
guztietarat ailegatu, he-
rri kaskotik pixka bat
baztertzenzirenetxeeta-
rat ez zuten hurbildu.
Orain,badirudietxeguz-
tietarat ailegatuko dela.

ARGAZKIA: ONDIKOL
Tony eta Josetxo Uharte amaiurtarrak zilarrezko domina eskuetan dutela.
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Iazko kontuak
jakinarazi ditu
Udal Gobernuak

TTIPI-TTAPA
2010eko kontuen la-

burpenaeginduUdalGo-
bernuak eta horren ara-
bera, Udalak ia 9 milioi
euro zor zizkien bankuei
2010ean, 174.635 euro
ordainduzizkieninterese-
tan eta kredituak amor-
tizatzeko 564.626 euro
ordainduzitzaizkien.Fun-
tzionamendu gastuetan
5,4 milio euro joan ziren
eta inbertsioetan 3,7mi-
lioieuro.Herritarbakoitze-
ko zorra 1.111 eurokoa
zen 2010 hondarrean.
Gobernu organoko

gastuetan 194.912 euro
joan ziren (soldatak, die-
tak...) eta administrazio
orokorrean 1,2milioi eu-
ro. Bertze gastu aipaga-
rrienak hauek dira: udal-
tzaingoan 159.979 euro
(soldata,asegurua,arro-
pa...); pentsio eta bertze
prestazioetan 705.144
euro (MontepíoetaCons-
trucciones Torrecilla Gi-
zarte Segurantza), haur
eskoletan 288.290 euro;

hirigintza eta arkitektu-
ran2,1milioieuro;argite-
riapublikoan298.792eu-
ro; saneamendu, horni-
dura eta ur banaketan
184.889 euro; zabor bil-
keta eta tratamenduan
546.388 euro; kulturan
165.197 euro; kiroletan
432.182 euro eta herri-
ondasunen aprobetxa-
menduan 711.389 euro.
Dirusarrereidagokie-

nean,zuzenekozergetan
(kontribuzioak,zirkulazio-
zergak...) 2,1milioi euro
jaso ziren 2010ean eta
zeharkakozergekin(erai-
kuntza, instalazio eta la-
nen gaineko zerga...)
305.654 euro. Tasa eta
bertzesarrerekin(eskola
kuota,zaborbilketak,ar-
gindar eta telefonia kon-
painien aprobetxamen-
duak,establezimenduak
irekitzeko lizentzia...),
824.750 euro jaso ziren.
Transferentziaarrunte-

tan(subentzioak,Monte-
pio, transferentziaarrun-
ten funtsorokorrarenza-
tia, Kintoko sarrera...) ia
3 milioi euro bildu ziren
eta administrazio oroko-
rraren transferentziekin
(dirulaguntzakobrakegi-

BAZTAN

UDALA � 2010EKO KONTUAK

Herritar bakoitzeko
1.111 euroko zorra
zuen Udalak 2010ean

ARGAZKIA: ONDIKOL

Giro bikaina Kirikoketan Bestan
Kirikoketa bestaren hamabigarren edizioa ospatu zen urriaren 22an Arizkunen, Jo
alaJoKultur taldeakantolatuta.Gamioxarreakodolareangerorasagardoabihurtu-
kodensagarra jozen,bainahorren inguruanhainbatospakizuneginziren.Astotxo
batek tiratutako organ Larrainkarrike bitarte ekarritako sagarra jo eta estutu ondo-
tik, zukua dastatzeko aukera izan zen, muztio hori kupeleratu aitzin. Kirikoketa
doinuak ere orduan aditu ziren eta Nafarroako sagardoak dastatu eta taloak eta
gaztainak jateko aukera izan zen. Karriketan ere ez zen animaziorik falta izan.

ARGAZKIA: RAKEL GOÑI

Lakar familiaren lehenbiziko bilkura Arizkunen
Lakar familiako hainbat kide bildu ziren lehenbiziko aldiz urriaren 29an Arizkungo
elkartean. Doneztebe, Legasa, Iruñea, Donostia eta Baztandik etorritakoak. Auni-
zek bertan ikusi zuten elkar lehendabizikoz.

teko...) 2,5 milioi euro.
Ondare eta herri-onda-
sunenbidez327.816eu-

ro bildu zituen Udalak.
Adostutakomaileguami-
lioi batekoazenetaErre-

gerenatik 185.361 euro
hartuziren,nahizetahau
itzuli egin beharko den.
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Peio bentako
harategian edo
Elizondoko
Antxitonean
eros daitezke

Koro eta Margari
Bertze behin ere le-

hengokantuxaharrekin
gozatzeko aukera iza-
nendaLandibarkoUga-
rana jatetxean eginen
den Kantu Zaharren
Egunean.Aurtengoare-
kinzortzigarrenaldizegi-
nen da eta aitzinekoe-
tan bezala, Angel Ma-
riezkurrenakantolatuta.
Azaroaren 26an iza-

nen da, eta hilaren 5az
geroztik salgai daude
txartelak.50eurotanes-
kuradaitezkeeta10eu-
rogehiagoordaindube-
harkodiraautobusana-
hi izanez gero. Txarte-

lak erosteko tokiak
Dantxarineako Peio
bentako harategia (948
599400 telefonoa), eta
Elizondoko Antxitonea
tr inketea di ra (948
581807 telefonoa).

Akelarre
Elkartearen
batzarra
Akelarre Elkarteak

asanbladaorokorbate-
tara deitu ditu herrita-
rrak, azaroaren 25ean,
20:00etaneginendabil-
kurara, hain zuzen. Ba-
tzordeko kideak alda-
tukodira, eta parte har-
tzera animatu dute. Al-
di berean, bilkuran jen-
dearen iritziak ere bildu
nahi dituzte.
Huni buruzko xehe-

tasunak idatziz etxee-
tarat igorriko dituzte lu-
ze gabe.

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

KULTURA � AZAROAREN 26AN IZANEN DA

Salgai daude Landibarren eginen den
VIII. Kantu Zaharren Egunerako txartelak

ARGAZKIA: MARGARI ETA KORO

Sare sozialetan barrena
Nahizetanegozio ttikia izan,gauregunezdanahikoabakarrikweborriaetaposta
elektronikoaedukitzea.FacebooketaTwitter-enagertzeaere lagungarri izandaite-
ke.Horidelaeta,ZugarramurdikoSorginenMuseoaketaCederna-Garalurrekmar-
ketina eta gizarteko sareak ikastaroa antolatu zuten. Urriaren 24 eta 25ean egin
zen, eta bederatzi lagunek parte hartu zuten. Eztabaida eta hausnarketa polita
sortuomenzenpartehartzaileenartean:denekadoszeudenbeharrezkoadelagizar-
tekosareakzerdirenetanolaerabili jakiteanegoziobateanpentsatuz,bainapuntu
bateraino,bertzela,teknologiarenmenpebizikoginatekeelakozegunosoan.Gaine-
ra, Zugarramurdi etaUrdazubin Interneterakokonexioakedo loturakosomotelak
direnez, momentuz, zaila izanen da hau martxan jartzea. Ikastaroa museoko sa-
baian egin zen, eta Cedernako Pablo Rodriguezek, eman zituen klaseak.
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Hainbat
erakusketa
ikusten ahal
dira herrian
barna

Franck DOLOSOR
Polemika eta zer

erran frango sortu zuen
duelabiurteBerinakfes-
tibalak. Karioegia zela
zioten batzuek. Senpe-
ren ez zela sekulan ho-
lakorik ikusi bertze ba-
tzuen ustez. Ideiak ez
zuen nehor bazterrean
utzi, denek zuten zer-
baiterratekoetahoribe-
ra da Berinak festibala-
ren lehen hitzorduaren
lehen arrakasta haun-
dia. 2009ko udazkene-
an,saltegietakoberinak
apaindu zituzten Anne
Marie Jeannou eta Iña-
kiViquendirengonbida-
tuek. Aurten ere, arte
garaikideak toki zabala
izanen du eta gainerat,
musika,dantzaetaber-
tsuak ere izanen dira.
Berinak II festibala aza-
roaren5eanhasizeneta
20a arte iraunen du.
Jaialdiaren idekitzeegu-

nean,Eliralekonpainia-
ren dantzaz eta Xabier
Erkizia eta Kalakan tal-
dearen musikaz goza-
tu ahal izan zen. Maia-
len Lujanbio bertsulari
xapeldunaren ahotsa
entzuteko parada ere
izan zen.
Orain zonbait era-

kusketapreziatzenahal
da Senpereko hainbat
tokitan.JeanneSusplu-
gasparistarrakbideoak,
argazkiaketamarrazki-
ak nahasten ditu. Fes-

tibalarenkarietarat, for-
mazaldadaitekenegu-
rrezko etxea eraiki du
Viquendizurginsenper-
tarrarekin. Beren alde-
tik, Patxi Laskarai eta
Christian Borde Mous-

tic argazkilariek beren
lanakerakustendituzte.
Lehenakestetismoaai-
nitz lantzen du eta Eus-
kal Herria erakusten du
nehork ez bezala ikus-
pegi harrigarriei esker.

Moustic-ek treina maiz
hartzen du Euskal He-
rritik Pariserat joateko
lan egiterat. Treinetik
hartu dituen argazkiak
erakusten ditu Senpe-
reneginduenlehenage-
rraldian.
Ibai Hernandorena

angeluarrak emozioak
piztunahidituerrealita-
tearenperzepzioaalda-
tuz. Aste bateko ego-
naldia eginen du Erro-
ta Berrian obra bat sor-
tzeko. Horiek oro eta
bertze artista frango el-
garretaratuko da gure
herrian Berinak II festi-
balarenkarietaratetaez
da dudarik aurten ere
zer erranasortukodue-
la Anne Marie Jeannou
eta Iñaki Viquendi arte
garaikide zale senper-
tarrek elgarrekin apai-
latu duten biharko ar-
tearen hitzorduak.

SENPERE

KULTURA � AZAROAREN 5ETIK 20RA

Arte garaikidearen giroan murgilduko da
herria Berinak II festibalaren karietarat

ARGAZKIAK: FRANCK DOLOSOR
Artista andana elkartuko da Berinak II festibalaren karietarat.
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SARA

KULTURA � LUR BERRI GELAN

Lau urte bitarteko
neska-mutikoentzat
ikusgarria eskainiko
du Ramodal taldeak
azaroaren 20an
Saio publiko
horrez gain,
eskoletako
haurrentzako
saio gehiago
izanen dira

TTIPI-TTAPA
Ramodal konpaniak

Au bord de l’autre ize-
neko ikusgarria aur-
keztuko du azaroaren
20an Lur Berri gelan. 1
eta4urtebitartekohau-
rrei zuzendua da, haur-
tzarokooroitzapenei lo-
tua, hain zuzen eta
10:00etaneta11:30ean
izanen dira.

Tokiak erreserbatu
behardiraCommunau-
té des communes Sud
Pays Basquera deituz
(06.35.16.25.91).Xehe-
tasun gehiagorentzat
ondoko web orrian ere
informazioa lordaiteke:
www.kultura.ccspb.fr.
Azaroaren 20an, la-

runbata, eskainiko de-
nasaiopublikoa izanen
da baina horrez gain,
Haurtzaindegiko eta
ama eskolako ttipie-
nentzat saio gehiago
izanen dira azaroaren
21ean, 22an, 24an eta
25ean, denak ere Lur
Berri gelan. 09:30ean,
11:00etaneta15:00etan
izanen dira.

Mus eta Poker
zeingehiagoka
Azaroaren 26an es-

kola publikoakmus eta
poker zeingehiagoka
antolatudu,Omordiako
jantoki gelan.
Izena emaiteko Sté-

phaneri behar da deitu,
eta azaroaren 24a da
horretarakoazkenepea.
Taldebakotxarentzat10
euroko parte-hartzea
galdetuko da. Bertan
ostatubatere izanenda
eta taloak eta ogitarte-
koak salduko dira.

Pintxo aperitifa
Saraskatasunaelkar-

teak azaroaren 20an,
eguerdian, presoen al-
deaperitifaantolatudu.
AperitifaHerrikoEtxeko
arkupeenazpianeginen
da,etapintxoaketaeda-
tekoak salduak izanen
dira.Momentugoxoba-
ten pasatzeko aukera
izanen da, beti ere pre-
soak gogoan atxikiz.

Kirol emaitzak
Joko polita erakutsi

zutenurtxintxekHenda-
iaren kontra urriaren

22an, baina berdinketa
batekinbukatuzuten,21-
21.Errugbilariekurriaren
28an Mendikotako tal-
dea errezibitu zuten eta
13na egin zuten.

Santa Katalinaren
besta
Azaroaren 27an,

Santa Katalinaren bes-
ta izanen da. 10:30ean,
SantaKatalinakokape-
ran meza emanen da.
Eguerdi eta erditanohi-
turako tripotx jatea egi-
nen da Ihalarreko Ba-
ratxartea jatetxean.

ARGAZKIA: WWW.KULTURA.CCSPB.FR
Haurtzaroko oroitzapenei lotutako ikuskizuna eskainiko du Ramodal taldeak Lur Berri gelan.
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Lukas Ezkurra Arretxea, Doneztebe-
koa, irailaren 18an.
Manex Lasarte Astibia, Leitzakoa,
urriaren 16an.
AiertZelaietaAzkarate,Anizkoa,urria-
ren 27an.
Jare Ibarra Taberna, Goizuetakoa,
urriaren 27an.
Hegoa Iratzoki Urtxegi, Sunbillakoa,
urriaren 22an.
IzaroZelaietaEgia, Lesakakoa, urria-
ren 8an.
Maddi Otheguy Rementegi, Urdazu-
bikoa, urriaren 21ean.
Ariane Goikoetxea Mitxelena, Bera-
koa, urriaren 24an.

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

HERIOTZAK
Jeanne Hauciarce, Sarakoa, urriaren
10ean, 98 urte.
Mª Rosario Uria Goizueta, Goizueta-
koa, azaroaren 1ean, 65 urte.
Santos Martin Tirado, Narbartekoa,
urriaren 20an, 80 urte.
Manuel Etxabe Magirena, Elizondo-
koa, urriaren 24an, 80 urte.
JuliaMaizterrena Legarraga, Elizon-
dokoa, urriaren 24an, 96 urte.
Migel Joakin Sagastibeltza Sagas-
tibeltza, Leitzakoa, urriaren 24an, 51
urte.
Francisca Etxeberria Gastearena,
Zubietakoa, urriaren 26an, 88 urte.
Migel Antonio Sagastibeltza Zaba-
leta, Leitzakoa, urriaren 28an, 88 urte.
InaxioGaztañagaSagastibeltza, Lei-
tzakoa, urriaren 26an, 95 urte.
MariaRosarioTelletxeaBabaze,Oiz-
koa, urriaren 30ean, 73 urte.
Ines Ibarra Bertiz, Sunbillakoa, urria-
ren 31n, 91 urte.
Fidel Maia Elizaintzin, Lesakakoa,
urriaren 30ean, 81 urte.
Luis Lakar Juan, Lesakakoa, azaroa-
ren 1ean, 72 urte.
Amadeo Arretxea Migelena, Igantzi-
koa, azaroaren 2an, 65 urte.

EZKONTZAK
JonUgaldeSalazaretaMariaFagoa-
ga Leiza, Azpeitikoa eta Arantzakoa,
azaroaren 4an.
Joxemi Bengoetxea Lastiri eta Es-
ther Iriarte Yanci, Urdazubikoa eta
Narbartekoa, urriaren 8an Urdazubin.
Mikel Salaberri Elizetxe eta Amaia
Altube Arrastio, Doneztebekoa eta
Amurriokoa, urriaren 1ean, Donezte-
ben.
JoseAntonioVargasPonbaretaBri-
tta Tanja Burgass, Bartzelonakoa eta
Alemaniakoa,urriaren21eanLesakan.

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

Jose Angel ‘KOTTO’
ALTZUGUREN PERURENA

Beran, 1966-III-03/Sorian, 2005-X-31

VI. URTEURRENA

Eman zenuen bizia euskaragatik,
herriarengatik, Euskal Herriagatik,

eta azken bederatzi hilabeteetan
familia eta lagunei eman zenien bizia,

joan arte.

ETXEKOAK

Severiana
SARRATEA MITXELTORENA

Beran, 2011ko urriaren 19an

Egun gogor hauetan
gure ondoan izan zareten

eta gure saminarekin
bat egin duzuen guziei,

mila esker etxeko eta senideen partetik.

ZURE FAMILIA

SORTZEAK

.
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Emakumeetan
Maika Ariztegi
izan da
bizkorrena

TTIPI-TTAPA | BERA
Urriaren 22an jokatu

zen Gure Txokoa elkar-
teak antolatutako Lizu-
niagako IgoerarenXXXI.
edizioa.Aurten,berrikun-
tzagisa,denboraktxipa-
rekin hartu ziren. Gaine-
rakoan, betiko ibilbidea
izan zuten korrikalariek,
4,9kilometrokoaEztega-
ra eta Lizuniaga artean.

Denetara,103korrikala-
rik parte hartu zuten.
16 minutu eta 3 se-

gundoko denbora ho-
betzenzuenarentzat300
euroko saria jarria zuten
antolatzaileek,bainainor
ez zen hurbildu erreko-
rrera.BizkorrenaDuran-
goko Dabid Garcia Gil
izan zen (17:26). Biga-
rren postua Alkotzeko
MikelBeunzarentzatizan
zen(17:34)etaIrungoJo-
su Arburuak osatu zuen
podiuma(17:35).Lauga-
rren postuaBerako Fer-
nando Etxegarairentzat
izan zen (17:45).

Eskualdeko gainera-
kokirolarieidagokienez,
Angel Garate iruritarra
hamekagarren izan zen
(19:20)etabeteranomai-
lako hirugarren postua
lortuzuen.BerakoAngel-

txo Aranibar hamahiru-
garren izan zen (19:42),
Iñaki Pikabea hamalau-
garren(19:48),JuanLuis
Irazoki hamabosgarren
(19:49).NarbartekoFer-
mintxoOteizahamazaz-
pigarren (20:01) eta Be-
rako Guillermo Perugo-
rria hemezortzigarren
(20:11). Gazteetan, Be-
ñat Mitxelena beratarra
izan zen bizkorrena
(21:07) eta 24. izan zen
sailkapen orokorrean.
Emakumezkoenarte-

an,MaikaAriztegi ituren-
darra berriz ere garaile
atera zen (22:14). Biga-

rrenpostuaMarisolMar-
tinez irundarrak eskura-
tu zuen (23:49) eta hiru-
garrena IreneAlmandoz
beratarrak(25:44).Aipa-
tzekoa da, emakumez-
koen parte-hartzea, 23
helmugaratu baitziren.
LeireTelletxeaberata-

rra seigarren izan zen
(27:44), Irene Matxiare-
naberatarrazazpigarren
(27:57),GarbiñeIguaran
beratarra zortzigarren
(27:59), Oihana Alman-
dozlesakarrabederatzi-
garren (28:02) eta Lour-
des Alunda arraioztarra
hamargarren (28:47).

LASTERKETA � GURE TXOKOA ELKARTEAK ANTOLATUTA

Dabid Garcia Gil
durangarrak irabazi
du Lizuniagako
Igoera

Gizonezkoetan
eta mistoetan
lau talde atera
ditu Amaiurrek

TTIPI-TTAPA
Larunbat honetan,

azaroak 12, emanen
zaio hasiera Nafarroa-
ko Goma Gaineko So-
katira Txapelketari.
Gizonezkoak zortzi-

ko txapelketanarikodi-
ra eta bi kategoriatan

lehiatukodira: 640 kilo-
koan eta 600 kilokoan.
Lehenbiziko multzoan
talde bakarra aurkeztu
du Amaiurrek eta biga-
rrenean, berr iz , bi :
Amaiur A eta Amaiur B.
Taldemistoetan,sei-

ko taldeak izanen dira
eta 420 kilokoan ariko
dira. Hemen ere talde
bat aurkeztuduAmaiu-
rrek.Emakumezkoetan
seiko taldeak izanendi-
ra,390kiloko lehianari-
ko dira baina hemen ez

daeskualdekoordezka-
ritzarik izanen.
Guztira lau jardunal-

di jokatukodira.Lehen-
bizikoa larunbat hone-
tan jokatukoda.640eta
420 kilokoen lehenbizi-
ko jardunaldiak izanen
dira. Azaroaren 19an
640 eta 420 kilokoen

bigarren eta azken jar-
dunaldiak jokatuko di-
ra; azaroaren 27an 600
eta 390 kilokoen lehen-
biziko jardunaldiak jo-
katukodiraBerriozarren
eta abenduaren 3an,
azkenik, 600eta390ki-
lokoen bigarren eta
azken jardunaldiak jo-

katuko dira. Horrela
emanen zaio bukaera
goma gaineko aurten-
gosokatira txapelketari.
Amaiurko taldeekin

batera,Berriozar,Txan-
trea, Basaburua-Imotz
eta Sakana dira txapel-
ketanpartehartukodu-
tenak.

SOKATIRA � GOMA GAINEAN

Larunbat honetan
abiatuko da
Nafarroako Sokatira
Txapelketa

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Amaiurko mutilak lanean.

ARGAZKIA: JOSEMARI TELLETXEA
103 korrikalariak Eztegarako irteeran.

DATUA

23
EMAKUMEZKO

helmugaratu ziren
Lizuniagan. Horietako
aunitz eskualdekoak.



Baztango Kirol Tal-
deak aro berri bati ekin
diodenboraldi honetan
eta Julian Baldanta, le-
hen taldeko entrena-
tzaileakaipatudigunez,
«taldearen eta Baztan-
go eskubaloiaren bizi-
raupena jokoan zegoe-
lako abiatu gara, tran-
tsizio garaia dela erra-
tenahaldugu». Izanere,
azken denboraldietan
estatukozilarrezkomai-
lan lehiatu ondotik, be-
rriz ere ‘etxeko’ ligan
lehiatzerabueltatudira,
Nafarroako 1. mailan.
Talde nagusia ere kasik
berritikosatubehar izan
dute, jokalari batek izan
ezik, gainerako guztiek
utzi egin dutelako. «Le-
hen taldea eta jubeni-
len taldea batez ere za-

lantzatan zeuden, bai-
na lortu dugu biak kan-
txaratzea eta ez da gu-
ti», aipatudigu taldena-
gusiaren ardura biga-
rrenez hartu duen Bal-
dantak. Beraz, aurten-
go helburu nagusia tal-
dea bera kantxaratzea
izan da eta sailkapena-
ri dagokionez, «hiruga-
rren posturako» lehian
izandaitezkeelaustedu.
«Egiada jokalari gutidi-
tugula lehentaldean,ha-
mabi,etabatekminhar-
tzen duenean edo ezin
duenean,estuxamar jo-
atengarelapartidetara,
7 jokalarirekin akaso,
baina hori da aurten to-
katzen dena». Gan den
urtean,Kanarietara,Va-
lentziara eta urruneko
bertze ateraldietara ere

joan behar izaten zuten
jokalariek eta alde ho-
rretatik«erosoagoa» iza-
nen dela aurtengoa
onartu du Baldantak.
«Hura polita zen, baina
sakrifizio handia eska-
tzenzuen,asteburuabi-
daietan joatenbaitzen».
Baldantakonartudi-

gunez, «ez litzateke
egiazko helburua hala-
ko postuarengatik bo-
rrokatuko dugula erra-
nen bagenu, ez kalita-
terik ez dagoelako, jen-
de kopuru aldetik guti
garelako baizik. Beraz,
lehen taldearen helbu-
rua baino gehiago klu-
baren helburua da es-
kubaloian aritzen diren
neskei segida ematea
eta behin jubeniletatik
pasatuta, ez dezatela

kanpora atera beharrik
izan eskubaloian joka-
tzeko edo bertzerik ga-
be, ezdezateneskuba-
loia utzi».
Aurten kasik desa-

gertu egin dira bi talde
nagusi horiek, baina
maila ttikiagoetanbada

eskubaloianaritzenden
neskarik. «Denera 112
jokalari ditugu eta ho-
rietatik 12 bertzerik ez
dira lehen taldekoak.Ea
bultzada eman eta se-
gida duen eskubaloiak
Baztanen» aipatu digu
entrenatzaileak.
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ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: 1. MAILA NAZIONALA
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ
Amaia MORTALENA MASKOTENA ELIZONDO
Aitziber ARREGI MAIORA IRURITA
Agnieszka PATYEWICZ ETXEBERRIA ANTSOAIN
Ainhoa IRAIZOZ CIRES ELTSO
Garbiñe GOÑI ERROTABEREA ELIZONDO
Izaskun AIZPURUA ETXEBERRIA ELIZONDO
Maialen ARREGI TORRES ELIZONDO
Maria IRAIZOZ CIRES ELTSO
Nerea MORTALENA MASKOTENA ARRAIOZ
Bidane APEZETXEA BERHO ORONOZ
Ana JAIMERENA AZKARRAGA GARTZAIN
Entrenatzailea: Julian BALDANTA ELIZONDO
Ofiziala: Idoia ARRUIZ BARRADO ELIZONDO

‘Etxeko’ ligara
bueltatu eta aro
berri bati ekin
dio Baztango
Kirol Taldeak
Maila galdu ondotik, eskubaloiari
segida emateko lanean ari dira
denboraldi honetan

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztak Kirol Taldeko lehen taldea, guztiz eraberritu da denboraldi honetan.
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� BAZTAN BKT: JUBENILAK
Ainara ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Amaia ASIAIN ZELAIA BERROETA
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Amaia BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Ana MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Ane BALLARENA AÑORGA ELIZONDO
Emma BERTIZ AYUSO ELIZONDO
Idoia GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO
Intza GARTXITORENA URDANPILLETA BERROETA
Ione KAMINO ELIZAGOIEN ELIZONDO
Izargi ZUMARRAGA ETXANDI ELIZONDO
Maitane BARBERENA GORTARI ELIZONDO
Miren ARREGI MORTALENA ELIZONDO
Nerea ETXEBERRIA OSKARIZ ELIZONDO
Nagore IRIGOIEN IBARRA ELIZONDO
Leire PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Uhaina APEZETXEA MURUA ERRATZU
Entr.: Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO
Ofiziala: Jose Luis RUIZ MENDIBURU ELIZONDO

� BAZTAN BKT: KADETEAK
Amaia LOIARTE LOPEZ ELIZONDO
Andrea LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Ane JAEN PEREZ ELBETE
Haizea MEOKI MARTINEZ DE ICAYA ELIZONDO
Itsaso IRIARTE ELIZAGOIEN ELIZONDO
Jone MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Leire ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Jone URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Leire ORGANBIDE ELIZAGOIEN ARRAIOZ
Lorea GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Maialen GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Maria URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Olaia ITURBIDE BARANDIARAN ELIZONDO
Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Maite ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Vanesa QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Stella IANTZI VICENTE ELIZONDO
Sara DORREGARAI OIARREGI IRURITA
Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Maider OMAR PORROY DONEZTEBE
Adriana MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Ent.: Rafa MITXELENA MARITORENA ELIZONDO
Ofiziala: Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO

UTZITAKO ARGAZKIA

Kadete mailako neskak ere gogoz ari dira lanean.

UTZITAKO ARGAZKIA

Jubenil mailako neskek talde nagusia osatuko dute etorkizunean.

ESKUBALOIA
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� BAZTAN BKT: ALEBIN
Paula URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Irune MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Maite SOBRINO ETULAIN ARIZKUN
Maider ALTXU AIZPURU ORONOZ
Naroa BERRO SANTOS ORONOZ
Goiatz KARRIKABURU MITXEO ARRAIOZ
Isabel BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Ainara ETXEBERRIA GOÑI ELIZONDO
Sarai MARITORENA ETXENIKE BERROETA
Itxaso ITURREGI ZELAIETA ELBETE
Ane KARRIBAKURU REKARTE ARIZKUN
Aurkene PERURENA AGIRRE IRURITA
Miren ZUBIKOA ERASO ELIZONDO
Saioa IGOA ARRIETA ZIGA
Ane BERRO MIGELENA ORONOZ
Oihane IRIARTE ELIZAINTZIN ARIZKUN
Leire MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Aroa URTEAGA AMIANO ELIZONDO
Miren GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Maialen ANSO DENDARIETA ELIZONDO
Olaia ZALDAIN ALTZUGUREN ELIZONDO
Joanes ALTXU URTASUN ORONOZ
Luxia TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Eider ELIZAINTZIN IRUNGARAI GARTZAIN
Malen ALTZUART ARANBURU ERRATZU
Mariana SALVADO JUSTIÑO ELIZONDO
Loli JIMENEZ ELIZONDO
Dunia LARA ELIZONDO
Entrenatzailea: Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Entrenatzailea: Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO

ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: INFANTIL
Lierni OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ
Garazi INZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Aintzane ARIZTEGI BARRENETXE LEKAROZ
Ane GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO
Saioa SANZ AZPIROZ ELIZONDO
Ane FAGOAGA IZQUIERDO ERRATZU
Itxaso URRUTIA MITXELENA ELIZONDO
Uxue MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Laura BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Naiara MARTIN SERRANO ELIZONDO
Blessing LUCKY AJAYI ELIZONDO
Garazi SAGASETA URRUTIA IRURITA
Ainhoa ELIZAGOIEN VARELA ORONOZ
Nerea ARRAZTOA ALEMAN IRURITA
Izaskun ALMANDOZ ELIZALDE LEKAROZ
Jone LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Ane ETXABE AIZPURUA ELIZONDO
Ent.: Izaskun AIZPURUA ETXEBERRIA ELIZONDO

� BAZTAN BKT: BENJAMIN
Maitane GOÑI MATEO ELIZONDO
Jone OTEIZA ALTZUGUREN ELIZONDO
Ellena URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Olaia ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Leire REKALDE LAZARO ELIZONDO
Ana QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Maialen ITURBIDE LAZARO ELIZONDO
Maria PEREZ AZKARRAGA ELIZONDO
Isabel PEREZ AZKARRAGA ELIZONDO
Ainize SAN MILLAN SOBREBIELA ARIZKUN
Alazne GOÑI MATEO ELIZONDO
Naiara IGOA ARRIETA ZIGA
Nerea MORA REYES ELIZONDO
Miren ALTXU AIZPURU ORONOZ
Ane BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Leire GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Ana IRISARRI URRUTIA ELBETE
Eñaut BERISTAIN IRIARTE ARIZKUN
Oier URRUTIA BALLARENA ERRATZU
Nerea BARBERENA URRUTIA ERRATZU
Noa JAUREGI CORDON ERRATZU
Ent.: Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Infantil mailako neskak ere lan polita egiteko helburuarekin ari dira.

UTZITAKO ARGAZKIA

Benjamin mailako neskek esbubaloiaren lehen kontzeptuak hartzen dituzte.

UTZITAKO ARGAZKIA

Alebin mailako neskak gero eta gehiago sartzen ari dira jokoan.
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Senior mailan bi tal-
dekantxaratuzituen iaz
Errekak, baina aurten
biz bat egin eta indar-
tsu hasi da. Hau idaz-
terakoan, ligako lehen
4 pertidetatik 3 iraba-
ziak ditu, tartean duela
biurte txapelduneta iaz
azpitxapeldun izan zen
Anaitazarrari Iruñeanira-
bazi zion. Patxiku Gan-
boa entrenatzailek dio-
enez, «helburunagusia,
kirolabaloreegokienbi-
dez eginez, ongi pasa-
tzea da. Giro bikain ho-
ri lortzeko emaitzek au-
nitz lagunduko digute-
laeregarbidago».Emai-
tza aldetik, lehen fase-
an liga jokatuko duten
multzora ez pasatzea

«porrotgarbia litzateke»,
Ganboaren erranetan
(multzo bakoitzeko le-
hen lauak pasatuko di-
ra).Helburunahikoerre-
ala litzateke, «aurten jo-
katuko den final foure-
rapasatzekolehianego-
tea. Zortearekin sailka-
tuko gara, zorte txarra-
rekin, kanpoan gelditu;
bainan borroka horre-
tanegongaitezke.Hor-
tik aurrera…».
Lehen mailatik 3 jo-

kalari itzuli dira Erreka-
ra, Ibai Mariezkurrena,
Paskual Bertiz eta Ja-
vierDelVillar.Hauei,ha-
siera batean entrena-
tzaile taldea osatzekoa
zen Luismi Apezetxea
atezainbeteranoagehi-

tu behar zaie. «Aurre-
denboraldian, atezain
batekutzi egin zueneta
taldeamaingugeratzen
zitzaigun postu horre-
tan. Luismiri pixka bat
insistitu eta atea 3 ate-
zain bikainekin ederki
beteta daukagu» dio
Ganboak. Errekak egi-
ten duen harrobi lana
ereazpimarratunahidu,
«laneandaudenguztiek,
monumentu bat behar-
ko lukete, denbora eta
pazientzi aunitzematen
baitute musutruk. Bat
aipatzea ez dela zuze-
na baina Txomin ez ai-
patzea injustoagoalitza-
teke. Zenbat urte esku-
baloia erakusten eta ki-
rola eginarazten!».

� ERREKA A: 2.MAILA NAZIONALA
Koldo LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Iñigo MANGADO OIANARTE DONEZTEBE
Joseba LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Javier GAGO BALDA DONEZTEBE
Ramon ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
Eduardo ALMANDOZ MUTUBERRIA DONEZTEBE
Iñaki INDABERE SANTESTEBAN LEGASA
Javier BERTIZ BALEZTENA DONEZTEBE
Alfredo ELORZA INDA DONAMARIA
Iban EZKURRA SALABERRI DONAMARIA
Ibai MARIZKURRENA SAGASETA DONEZTEBE
Javier DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Luis Miguel APEZETXEA LIZASO DONEZTEBE
Pascual BERTIZ BALEZTENA DONEZTEBE
Ekaitz LAMEIRINHAS MUTUBERRIA ELIZONDO
Jose Mari GARTZIARENA ETXEBERRIA ELGORRIAGA
Mattin JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Xabier IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Entrenatzailea:
Patxiku GANBOA ZABALO DONEZTEBE
Ofiziala: Felipe GANBOA ZABALO DONEZTEBE
Ofiziala: Iban MINDEGIA ELIZAGA DONEZTEBE

Errekako senior
taldeak bikain
hasi du
denboraldia
Azken bi urteotako txapeldunari
bere kantxan irabazi zion
bigarren jardunaldian ARGAZKIA: ERREKA

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

ESKUBALOIA

� 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 ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Jaime ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Mateo BIKUÑA JUAREZ DONEZTEBE
Ander RAMOS IRAOLA BERROETA
Matias URIOSTE PEREZ DONEZTEBE
Beñat ALTZUGARAI IRATZOKI GAZTELU
Andre CARNEIRO RAPOSO DONEZTEBE
Diedo ROJAS OLANO DONEZTEBE
Gonzalo DOS SANTOS GOMES NARBARTE
Josu BABAZE BULDAIN URROZ
Beñat MARTIARENA ADURIZ DONEZTEBE
Entrenatzailea: Txomin MINDEGIA DONEZTEBE
Ofiziala: Juan TELLETXEA URROZ DONEZTEBE
Ofiziala: Javier ALMANDOZ MUTUBERRIA DONEZTEBE

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Errekako kadeteak dira harrobiko nagusienak.
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� ERREKA: INFANTIL MUTIKOAK
Andres OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Carlos OSTIZ OLALLA 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 GARTZAIN
Urtzi BERLEGI PASCAL DONEZTEBE
Xabier IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Felipe MELO DOS SANTOS DONEZTEBE
Juan OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Urtzi JUANENA DONEZTEBE
Entrenatzailea: Jesus OLALLA GARCIA DONEZTEBE
Ofizialak: Pilar OLALLA, Enrique JUANENA,
Jasone ZOCO eta Jose Maria LANA DONEZTEBE

� ERREKA: ALEBIN NESKAK
Ainhoa LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Andrea ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Cecilia PINTO TEXEIRA DONEZTEBE
Enara BEORLEGI PASCAL DONEZTEBE
Idoia GARDE GARDE DONEZTEBE
Iraia LOPEZ PAGAZAURTUNDUA GARTZAIN
Itxaso ESTANGA OTXANDORENA DONEZTEBE
Izaro ALDABE TELLETXEA DONEZTEBE
Janire IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE
Joana GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Leire JUBERA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Maialen EZKURRA APEZETXEA DONEZTEBE
Maria IRIGOIEN TELLETXEA DONEZTEBE
Melanie TELLETXEA RIVAS DONEZTEBE
Micheli CRUZ PEGUERO DONEZTEBE
Andrea MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Entrenatzailea: Garaxi SANZ ARRETXEADONEZTEBE
Ofiziala: Itziar JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE

ESKUBALOIA

� ERREKA: INFANTIL NESKAK
Amaia JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Amaia SUBIZAR TRANCHU LEGASA
Ane MAZIZIOR JUANENA URROZ
Ekhine TXOKARRO EZKURRA DONEZTEBE
Irati ERRASTIO PENIS DONEZTEBE
Itxaso ELIZALDE DONEZTEBE
Jaione SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Janire MIGELTORENA EZKURRA DONEZTEBE
Lorena JUANENA EZKURRA DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Olatz SUBIZAR TRANCHU LEGASA
Uxue IBARROLA MARIZKURRENA DONEZTEBE
Janina CASTRO DONEZTEBE
Entrenatzailea:
Iban EZKURRA SALABERRIA DONAMARIA
Ofiziala: Xanti UTERGA LABIANO DONEZTEBE
Ofiziala: Bittori MENDIBURU MARTIN DONEZTEBE

� ERREKA: ALEBIN MIXTO
Iñaki GONZALEZ DONEZTEBE
Joseba BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Josu ARRASTIO DONEZTEBE
Mikel ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Yerai LEGAZKUE DONEZTEBE
Mateus DIAZ DONEZTEBE
Mikel BANGO ELORZA DONEZTEBE
Txomin OMAR DONEZTEBE
Naxara JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Michelle DEL VILLAR ROSARIO NARBARTE
Andrea DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Ane LARRETXEA LUKANBIO DONEZTEBE
Alaia IRIBARREN GONZALEZ DONEZTEBE
Iratxe OTXANDORENA PIKABEA ELGORRIAGA
Oihana LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Alaitz LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Ent.: Delia PORTILLO TXOKARRO DONAMARIA
Ofiziala: Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
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ESKUBALOIA

Joan den denboral-
dian jautsi egin zen eta,
beraz, galdutako maila
berreskuratzea da Sa-
rako Urtxintxak esku-
baloi taldekoemakume
seniorrenhelburua.Ro-
sine Saint Martin eta
TxominBereauk aipatu
dutenez, «joan den ur-
tean etsipen bat sendi-
tudataldean,berazaur-
ten jokalariek jokoaren
gustua beharko dute
berrizatxemanahalbe-
zain urrun joateko. Eki-
pangiroonbatbadaeta
esperoatxikikodutela».
18 urte baino guttia-

gokoen taldea aurten
maila bat gorago upa-
tu da eta, beraz, entre-
natzaileen helburua da
ekipa mantentzea.
15 urte baino guttia-

gokoak ere maila bat
gorago ari dira eta jo-
kalari kopuru ttikia du-
te. Jokalari berri batzuk
ereetorridira,berazhel-
burua integratzeadaeta
baitaelkarrekin jolasten
ikastea ere.
13 urte baino guttia-

gokoetan, teknika mai-
lan progresio bat lortu
nahi dute entrenatzai-
leek eta giro onbat sor-
tu taldean, jokalariek
plazerra har dezaten.
Eta, zergatik ez, txapel-
ketan ahal bezain urrun
joan.
11 urte baino guttia-

gokoetanumoreonean
eskubaloian ikasi nahi
dute eta denen artean
jolastu, talde azkar bat
sortzeko.
Eskolan,azkenik,es-

kubaloiadeskubritunahi
dute jokoaren bitartez.
Lehen pausoak eman
eta legeak ikasi behar
dituzte neska ttikiek.

� URTXINTXAK SENIOR
Fanny LASTRA SARA
Katy LASTRA SARA
Marion IRAMUNO SARA
Claire GRILLARD SARA
Laetitia IMAZ SARA
Aline DUBACQUIE SARA
Joana GERENDIAIN SARA
Elodie GARAT SARA
Laure GARAT SARA
Sandra SANTESTEBANSARA
Maiena ARISKORETASARA
Maia JAUREGI SARA
Marina GOIENETXE SARA
Anais GOROSURRETA SARA
Florence ETXEGARAI SARA
EvaBORTHAIRESENPERE
Amaia PETIN SARA
Entrenatzaileak:
Rosine SAINT MARTIN
eta Txomin BEREAU

� URTXINTXAK -18 urte
Arantxa ETXEBESTE SARA
Sophie BERASATEGI
Joana ETXEGARAI SARA
Eva ARBENOITZ SARA
Gwendoline GERARD SARA
Anais ZUTTION SARA
Ludivine ZUTTION SARA
Benedicte ALFONSO
Marie ITOIZ SARA
Inaxi GARATE SARA
Aurelie GOIENETXE SARA
Laura GOROSURRETA SARA
Ione IBARBURU
Entrenatzaileak:
Fanny LASTRA
eta Maia JAUREGI

Sarako Urtxintxek maila
berreskuratu nahi dute
70 neska ari dira eskubaloian Saran

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitik hasita, senior, 18 urtez beheitiko, 15 urtez beheitiko
eta 13 urtez beheitiko taldeak, bata bertzearen segidan.

� URTXINTXAK -15 urte
Morgane GOIENETXE, Odile
GOIENETXE, Melanie DI-
CHARRY,LisaETXEGARAI, Oi-
hana ENDARA, Marilou HU-
BA, Eztitxu HARISGAIN, Mi-
kela GARBISO, Alaia GARATE
Ent.: Arantxa ORDOKI
eta Aline DUBACQ

� URTXINTXAK -13 urte
Manon PETIT, Elorri SIN-
CALBRE, Lorea SINCAL-
BRE, Lea IRALDE, Chloe
DUCOULOUX, Lorea ZO-
ZAIA, Emma IRIBARREN,
Yohana IRIBARREN, Lucie
JOUVE,LeaARISTEGIeta
Elodie LEZAUN
Ent.: Cristophe PETIT eta
Patxi ZAMORA

� URTXINTXAK -11 urte
CathyARIZTEGI (Urruña),Elo-
rri LEIZAGOIEN, Coralie
DUCAMP, Meline MAUMY,
LoreaALMANDOZ,ElorriLAR-
ZABAL,Emma IACOPINOeta
Ines LAMOTHE
Ent.: Anais GOROSURRETA
eta Marion IRAMUNO

� URTXINTXAK eskola
LilouAGERRE,MathildeAMI-
GORENA, Maiena ETXEGA-
RAI, Maylis ZUTTION, Lorena
IACOPINO (Senpere), Leiana
TELLETXEA , Ma iane
BISCAYE, Maika BOUCON,
Elena ETXEBERRI, Eva TXA-
PARTEGI,ClaraURTIZBEREA
eta Oihana BERASATEGI
Ent.: Pantxika MORTALENA
eta Joana GERENDIAIN

UTZITAKO ARGAZKIAK

Goitik hasita, 11 urtez beheitiko taldea eta eskubaloi esko-
la osartzen duten neskatxak.
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ERRUGBIA

Denboraldi berri ba-
tiekindioBaztanRugby
Taldeak. Iñaki Bengoe-
txeaentrenatzaileakai-
patu digunez, «lehe-
nengomailakoB talde-
an ari gara, azken urte-
etan bezala. Joan den
urtearekin konparatuz
Santander mailaz igo
egin da eta Zaragoza
jautsi; beheko katego-
riatik igo denGernika B
eta goikotik jautsi den
Uribealdea, berriz, are-
rio berriak ditugu. Gure
multzoa Zarautz, Ordi-
zia B, Atletico San Se-
bastian, Eibar eta Gaz-
tedirekin osatzen da».
Jokalari aldetik,gaz-

teak beraien mailan
mantentzeaerabakidu-
te, «gure geroarenonu-
ran nahiz eta senior tal-
dea jendez larri dabilen.
Apustua beheko es-
trukturasendotzeanda-
tza», Bengoetxeak ai-
patu digunez.
Denboraldi honeta-

rako helburu nagusiari
dagokionez,argidauka
Bengoetxeak: «Mailan
mantentzea».
Aurten bigarren tal-

derik ez du zelairatu
Baztan Rugby Taldeak,
«kadeteak atera ditu-
gulako», entrenatzaile-
aren erranetan. «Lehen
mailanaritzekokirol es-
kakizun desberdinak
daude: bigarren taldea
ateratzeaaukerabat iza-
nik, kadeteakateratzea
bertze bat litzateke eta
horixe aukeratu dugu.
Bigarren taldea jokala-
ribeteranoekinbetetzen
zen eta talde konpetiti-
boa ateratzeko arazo-
ak geneuzkan».
Beraz,kadetemaila-

ko taldearen harrobi la-
neansendotueginenda
Baztango Kirol Taldea:
«Gu beti izan gara kiro-
lanitzeko praktikaren
defendatzaileak –aipa-
tu digu Bengoetxeak–,
haurrekin lan egin be-

har dugu eskoletan eta
hauek kirol mota guz-
tiak ezagutzea nahi ge-
nuke, ondotik beraiek
erabakidezaten.Segu-
ruenikorainkadetemai-
lan daudenak, bere ga-
raianeskoletaneginda-
ko lanaren fruituak di-
ra».
Eta lan horretan se-

gitzeko borondatetsu
daude gainera, «bai
noski!, monotematiko
den kirolarenmunduan
edo txikiekin lan egiten
duzu, ahal denneurrian
muturrasartuzedoaka-
bo…».
Aurten Irabia Inter

Sport patrozinatzaile
berriaren laguntzaz,«tal-
dea medioetan pixka
bat gehiago atera da-
din bilatzen dugu, beti
ere aurretik daudenpa-
trozinatzaileei eskerrak
emanez».Aipatzekoda
hirugarrendenborakos-
patzeko BRTEtxe txo-
koa lortu dutela aurten.

� BAZTAN RUGBY TALDEA
Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ
Iñigo ARREGI JAURENA ELIZONDO
Asier ARRETXEA BIDEGAIN NARBARTE
Iñaki BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Jose Ramon BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Javier BORDA REDIN UHARTE
Pedro Miguel EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Egoitz GAMIO MITXELENA NARBARTE
Iñaki GARDE VILLANUEVA ENDERITZ
Gil GOIENETXE AGIRRE ARIZKUN
Imanol GOIENETXE ITURBIDE IGANTZI
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 NUÑEZ ELIZONDO
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Daniel SALDIAS BENGOETXEA ARRAIOZ
German TERREROS LAVIN LESAKA
Oscar VILLABONA ZENOZ LATASA
Oier VILLANUEVA AUZA
Xabier URRUTIA BENGOETXEA ARRAIOZ
Ent.: Iñaki BENGOETXEA MARTINEZ IRUÑA
Del.: Jose Miguel IRIBARREN IRIGOIEN ELBETE

Baztan Rugby Taldea
kadeteekin sendotu da
Bigarren talderik, ordea, ez da zelairatuko aurten,
baina «kolore bakarreko kirolaren munduan
muturra sartzen» segituko dute

� BAZTAN RUGBY TALDEA JUBENILAK
Gorka ALTZUARTE ARREGI ALMANDOZ
Julen ANTZIZU MARCKERP LIZASO
Mattin APEZETXEA BERHO ORONOZ
Joseba ARIZMENDI APEZETXEA ORONOZ
Iker ATXA URBELTZ ELIZONDO
Jon BIURRARENA PERURENA ITSASO
Jesus ERIZE AZNAR GENDULAIN
Ander ESAIN OLAGUE LANTZ
Eneko ETXARRI ZEBERIO LEKUNBERRI
Mikel EUGI ILUNDAIN BEUNTZA
Ibai GALLARDON ALTZUGARAI ETXALAR
Xabier GOÑI URROZ ETXEBERRI
Andoni JACA IRURZUN IHABAR
Fredi LAFUENTE SERRANO ELIZONDO
Mikel OLAZAR BAZTERRIKA ITUREN
Iñigo PERONIE ZALDUA ELBETE
Iñaki PERURENA IRIGOIEN ELIZONDO
Iker RAZKIN IRIARTE IRURTZUN
Andoni SALABERRIA PRADOS ORONOZ
Eneko TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Jokin URREAGA ETXENIKE ELBETE
Iñaki ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Entrenatzailea: Asier IZARRA NAVARRO DONOSTIA
Delegatua: Peio OBREGOZO ISTILART IRURITA

� BAZTAN RUGBY TALDEA KADETEAK
Gorka ANTOLIN IRAIZOZ IRAIZOTZ
Aitor DANBORIENA ALTZUGUREN ETXALAR
Jussef ELHAU EDANONI NARBARTE
Eric GIL ONGAY ZIGA
Xabier MENDIKOA SANTXOTENA ELIZONDO
Gaizka OTEIZA MIGELTORENA ELIZONDO
Andre Ricardo TEIXEIRA SALGADO LEGASA
Laurendi ZELAIETA FERNANDEZ OIZ
Iñigo ALTZUGARAI GONZALEZ ELIZONDO
Gaizka CRUZ MENDOZA ELIZONDO
Unai ELIZEGI OTXANDORENA GARTZAIN
Manex ERNETA IEREGI ELIZONDO
Endika ETXENIKE MARITORENA ELIZONDO
Santi GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Jon IRIARTE ARRIETA ARIZKUN
Pablo LETONA ETXART ELIZONDO
Josu MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Eneko SAN AGUSTIN IRIGOIEN ELIZONDO
Haritz SOBRINO URRUTIA ELIZONDO
Jon ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Entrenatzailea: Ander URIA ZENOZ IRAIZOTZ

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Rugby Taldea, aurredenboraldian Beran jokatutako partida batean.
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Peio LARRALDE
Xabi PERAL
Jerome SALHA
Stephane LASSAGA
Thomas ETXEGARAI
Nicolas ITXURIBEHERE
Mickael ITOIZ
Mathias JORAJURIA
Sebastien DUMORA
Mathias LAGNET
Jon SANCHEZ
Emmanuel SEURIN
Eneritz ZABALETA
Iñaki ZUMEAGA
Peio THOMANE
Julien KARRIKIRI
Beñat BERROUET
Emeric BENSACQ
Ramuntxo ARIZKORETA
Alain ALBISTUR
Fabrice IPARRAGIRRE
Mickael CAMILO
Iñaki VIQUENDI
Loic WOSTERA
Guillaume URANGA
Nicolas ETXART
Xabi TELLETXEA
Nicolas HASTOY
Xan BILLOT ZIBURU
Mickael LABORDE
Xabi AZKARRAGA

Peio VIBERT
Iban ITHURBIDE
Benoit GUEDES
Mikel LABEYGUERIE
Mathieu ALBISTUR
Marc DATCHARRY
Xan ONDICOLA
Antton BIMBOIRE ZURAIDE
Damien ARANAZ
Sebastien LASSAGA
Diego CASTILLON
Florent MAXIME
Franck DERCOURT
Elies ELORGA
Iñaki INDABURU
Mathias NEROU URRUÑA
Eric ETXEGARAI
Pantxo ORGOGOZO URRUÑA
Nicolas ETXENIK
Mathieu DEVOUCOUX
Damien DEVOUCOUX
Julien BARRENETXE
Beñat BLANCO
Maxime CHAGNEUX
Mathieu LOUIS
Mathieu BRISSON
Joris HOULIER
Benjamin IRUS
Olivier LAFITTE
Romain GUEDES
Iñaki PETIN

� SARAKO IZARRA R.T.

Sarako Izarra Rugby
Taldea lanean sendo
62 errugbilari ari dira senior mailan

Sasoi berri bati ekin
diote Sarako basurde-
ek, hau da Izarra rugby
taldeak.Animainekoes-
treineko partida garai-
penarekin hasi zuten,

SaintJulienenBorn lan-
destarren kontra 23-3
irabazita. Bigarren par-
tidan, aldiz, Kanboren
kontra 12-11 galdu zu-
ten, baina halere azken

momentura arte lotu zi-
ren. Horixe izanen da,
hainzuzen,aurtengoxe-
dea, partida guztietan
ahal bezainbat lotu eta
lanak eman arerioei.

ERRUGBIA
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FUTBOLA

Joan den denboral-
dian, ligahasieraonba-
ten ondotik Preferente
maila ustekabean gal-
du zuen Leitzako Au-
rrera Futbol Taldeak,
«bizpahiru jokalari ga-
rrantzitsu lesionatu eta
horinabarituzuelakotal-
deak», Jose Luis Arri-
zurietaArrientrenatzai-
leak aipatu digunez,
«aurrenekoaldiz37pun-
turekin kategoria galdu
eginzenmailahonetan.
Zazpigarrensailkatuze-
nak 40 puntu zituen eta
3 puntu guttiagorekin».
NafarroakoPreferenten
multzo artean dagoen
aldea ere gogoratu du
Arrik, «beste multzoan
joku aldetik eskasagoa
izateaz gain, 32 puntu-
rekin Preferenten man-
tenduziren».Kolpehan-

dia izan zela ere onartu
du, «batez ere igoera
lortu zutenentzat, ba-
dakitelako zenbat kos-
tatzen den hori eta zer
lan egin behar den».
Baina joan den den-

boraldia alde batera
utzita, aurtengoan hel-
buru nagusia igotzea
izanen dela aipatu digu
entrenatzaileak. Zuze-
nean igotzeko lehenbi-
ziko postua eskuratu
beharko luketeedogai-
nerakoan, bigarren eta
hirugarrengelditzendi-
renekpromozio ligaxka
jokatu beharko dute.
Zortzi talderenarteanbi
lehenbizikoek lortzen
dute igoera. Joan den
urtean baino jende
gutxiagorekin hasi dira
Aurreran, «motxantza».
Berastegitik lehen aldiz

hiru jokalari etorri dire-
la ere aipatu digu. Ju-
beniletik ere har ditza-
ke jokalariak, «baina
koxka handi xamarra
dago jubenilenbigarren
mailatik erregionalera,
oraindik berde xamar
egoten dira». Gainera,
jubenil baino kategoria
txikiagoetan areto-fut-
boleanaritzendirelaere
nabaridelausteduArrik:
«kontzeptu ezberdinak
dira, fisikoki kontaktu
gehiago dago futbole-
an, buruz gehiago jo-
katzen da… futbitotik
futbol handira pasa eta
horiek denak barnera-
tzeko urte edo urte ter-
di behar izaten dute».

Aurrerak ongi
hasi du sasoia
Preferentera
bueltatu asmoz
Halere, jokalari aldetik «motx
antza» daudela dio Arrizurietak

UTZITAKO ARGAZKIA

Leitzako talde nagusiaren hasierako hamaikako bat, etxetik kanpoko partida batean.

� AURRERA FUTBOL TALDEA: JUBENILAK
Iraitz ASTIZ LEITZA
Oinatz MARIEZKURRENA LEITZA
Javier ARTOLA LEITZA
Iker SAGASTIBELTZA LEITZA
Iñaki SARALEGI LEITZA
Martxel KALONGE AZPIROZ LEITZA
Jon ZABALETA LEITZA
Aritz LEZEA GRAJIRENA LEITZA
Xabier ZESTAU LEITZA
Ibai ZUGARRAMURDI GOIZUETA
Unai URKIOLA LEITZA
Aimar ZUGARRAMURDI GOIZUETA
Ion ZABALETA LEITZA
Markel BARRIOLA HERNANDORENA LEITZA
Iñaki ETXEBERRIA GOIZUETA
Joanes LASARTE LEITZA
Mikel SAGASTIBELTZA LEITZA
Mikel ARISTETA LEITZA
Entrenatzaileak: Antton URKIOLA

� AURRERA FUTBOL TALDEA: 1. ERREGIONALA
Ioritz OIARTZABAL CEBALLOS LEITZA
Zigor MURILLO SOLA LEITZA
Asier MATXINEA AZURMENDI BERASTEGI
Antton GOMEZ SOLA LEITZA
Aritz LEZEA GRAJIRENA LEITZA
Ander BELOKI URKIZU BERASTEGI
Joanes CEBALLOS MITXELENA LEITZA
Joseba LAZKANO MARIEZKURRENA LEITZA
Beñat ZABALETA ALDUNTZIN LEITZA
Patxi ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Xabi BARRIOLA OTXANDORENA BERASTEGI
Luis LASARTE ARRUSO LEITZA
Iñaki ZABALETA SUKUNTZA LEITZA
Angel OLLETA RODRIGO GORRITI
Unai TIJERO ZABALETA LEITZA
Jon Denis KALONGE AZPIROZ LEITZA
Martin ETXEBERRIA ARANAZ 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.
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� ATEKABELTZ ARETO FUTBOLA: SENIOR
Ekaitz ASTIBIA ARREGI LEITZA
Garikoitz EIZMENDI ASTIBIA LEITZA
Mikel ALDUNTZIN GARTZIA LEITZA
Josu TOLEDO TELLETXEA LEITZA
Xabi IPARRAGIRRE LEITZA
Eneko ZABALETA RENTERIA LEITZA
Jokin BAUCIS PERURENA LEITZA
Kevin VERA SAIZAR LEITZA
Andoni ZABALETA MARIEZKURRENA LEITZA
Julen SAGASTIBELTZA LASARTE LEITZA
Migel OLANO ZABALETA LEITZA
Inaxio PERURENA AIZKORBE LEITZA
Iñigo ALDUNTZIN GARTZIA LEITZA
Iker URKIOLA LEITZA

� AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO INFANTIL
Danel ZABALA YEREGI LEITZA
Josu Iñaki SUKUNTZA TELLETXEA LEITZA
Jon Mattin SUKUNTZA TELLETXEA LEITZA
Koldo HERNANDORENA ALCARAZ LEITZA
Aitos SAGASTIBELTZA ALDUNTZIN LEITZA
Oihan ARANBURU ALDUNTZIN LEITZA
Gorka Max WOISCHWILL VIGUERA LEITZA
Joseba ESCUDERO NAVASCUES LEITZA
Hegoi TXOPERENA ZABALETA LEITZA
Oier GOIKOETXEA SAGASTIBELTZA LEITZA
Jaime DURAN ARRIETA LEITZA
Hendy David MUENALA MUENALA LEITZA
Entrenatzaileak:
Luis LASARTE eta Antton GOMEZ LEITZA

ARETO-FUTBOLA

ARGAZKIAK: PABLO FEO
Kadete eta infantil mailako Aurrerako areto futbol taldeak. Behean, aurten lehen aldiz gizo-
nezkoen senior maila berezian kantxaratu den Atekabeltz areto futbol taldea

� AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO KADETE
Manex MORENO UHARTE LEITZA
Marko HERNANDORENA ALKARAZ LEITZA
Josu ZABALETA IRIARTE LEITZA
Mañel WOISCHWILL VIGUERA LEITZA
Javi HUAMAN ARRIBILLAGA LEITZA
Jon PERURENA LABAIEN LEITZA
Iñigo ZABALETA HERNANDEZ LEITZA
Jon VAZQUEZ URANGA LEITZA
Pablo MICHEL BUEZO LEITZA
Ibai AZURMENDI SAGASTIBELTZA LEITZA
Amets CAMPOS SAGASTIBELTZA LEITZA
Entrenatzailea:
Tomas SAGASTIBELTZA LEITZA
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FUTBOLA

Joan den denboral-
dian Erregionaleko le-
hen mailatik berriz ere
Preferentera igotzea lor-
tu du Baztan futbol tal-
de nagusiak. Javier
Amiano entrenatzaile
historiakoakhartudu le-
hen taldearen ardura.
Hirugarren mailan ere
entrenatuduBaztantal-
dea,«gauzabatetaber-
tzea, 7-8 urte egin iza-
nen ditut lehen taldea-
rekin» dio. Ez du ongi
hasi denboraldia Baz-
tanek, eta hau idazte-
rakoan jautsiera pos-
tuan dago. Hortaz, hel-
buru argia daukaentre-
natzaileak: «Mailaman-
tentzea da gure xedea
eta gehixeago ere egin
genezakeen, baina jo-
kalariek beraien burue-
tan gehiago sinetsi be-

har dute horretarako».
Izan ere, «konfidantza
gutirekin» ikusten ditu
jokalariaketa«eurekus-
te dutena baino gauza
gehiago egiten ahal di-
tuzte. Futbolean aritze-
kobeldurra izateaarras
txarra da».
Orain artean, sailka-

peneangoitikopostue-
tandaudenenkontra jo-
katudutelakontuanhar-
tuz,gibelekopostu ate-
ratzeko modua badela
uste du Amianok, «ez
baitute gu garena bai-
no aunitzez gehiagodi-
renik erakutsi».
Joan den urteko tal-

dearekin konparatuz,
kasik jokalari berek se-
gitzen dutela aipatu di-
gu, «hemen ez dugu fi-
txaketarikegitenetaDo-
neztebek ere taldea

daukalakontuanhartuz,
Malerrekako jokalaririk
ere ez dugu, gero eta
jende guttiago gaude».
Baztanek harrobian

egitenduen lanaereaz-
pimarratu du Amianok:
«Ttiki ttikitatikhasita jo-
kalari aunitz daude, ka-
detetan erraterako, tal-
de ona dago eta 5 edo
6 jokalari politak. Gero,
ikusi egin behar zer bi-
lakaera izaten duten,
adin zaila izaten baita
hori».
Orain belar artifizia-

la daukate Giltxaurdin,
eta «hori ona da, talde
aunitzek entrenatu eta
jokatzen ahal dutelako,
baina belar naturaleko
zelai batean jokatzeak
ez dauka zerikusirik».

� BAZTAN F.T.: PREFERENTE
Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Borja ARRAZTOA GOMEZ IRURITA
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Tomas GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Xabier GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Pablo GAZTELUPE GARAIKOETXEA DONOSTIA
Urtzi GONZALEZ IRURETA ELIZONDO
Imanol GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Estebe GOÑI ONSALO DONAPALEU
Xabier IRURETA TRANTXE ELIZONDO
Luis ITURRIRIA EGURROLA ELIZONDO
Borja JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Jorge JAUREGI SOBRINI ELIZONDO
Mikel LARREGI GOÑI ELIZONDO
Asier LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Jon OLLO ALMANDOZ URDAZUBI
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Agustin SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Mikel UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Entrenatzailea: Javier AMIANO

Baztanek gaizki
hasi du sasoia
Preferenterako
itzuleran
Javier Amianoren ustez «bere
buruan sinistea» falta zaie
jokalariei aitzinera egiteko

ARGAZKIA: FOTO ZALDUA

Baztan Futbol Taldeak Preferentera bueltatzea lortu du eta mailari eutsi nahi dio orain.



Carlos GONZALEZ JAIMERENA ELIZONDO
Antton IRIGOIEN URRUTIA ANIZ
Javier PACHECO BENGOETXEAELIZONDO
Xabier PEREZ LOPEZ ELIZONDO
Gilen QUERTIER AMIANO ELIZONDO
Jaime QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Entrenatzailea: Andres BURGETE ETXANDI

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK B
Aaron ALTZUGARAI GONZALEZELIZONDO
Ander BALLARENA AROZENA ELBETE
Unai BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Imanol BURGETE GOIENETXE ELIZONDO
Oier CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Josu DAGERRE MARTIRENA ELIZONDO
Oscar ELORZA SALABERRI ORONOZ
Iosu ETXANDI SANZBERRO ARRAIOZ
Unai GOÑI ALMANDOZ ELIZONDO

Ion PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Jaime URRUTIA IÑARREA ELBETE
Beñat VERDE MUGIRO ELIZONDO
Ent.: Javier URRUTIA-Unai JUANIKOTENA

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK C
Mikel BALLARENA TELLETXEA ELIZONDO
Garazi IRIARTE GOIENETXE ARIZKUN
Kaiet JUANENA FRIAS ELIZONDO
Iñaki LERGA BARRIO ELIZONDO
Ion MAYORDOMO SOBRINO ELIZONDO
Ibai MERINO FAGOAGA ELIZONDO
Oihan MEOKI IPARRAGIRRE LEKAROZ
Alaitz NUÑEZ GOÑI ELIZONDO
Haritz NUÑEZ GOÑI ELIZONDO
Hasier PLAZA MARTINEZ LEKAROZ
Pedro J. SORZABALBERE NUÑEZ ELIZONDO
Egoi ZELAIETA GAMIO ELIZONDO
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� BAZTAN F.T.: JUBENILAK
Jose Pedro ALEIXO FERREIRA PORTUGAL
Eneko ARIZTIA IRIBARREN URDAZUBI
Ander ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Beñat ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Iñigo BERHO SANTOS ORONOZ
Beñat ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Urko GARTZIA ALEMAN LEKAROZ
Ganix INTZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Oinatz JAUNTSARATS ERKIZIA IRURITA
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Iñigo LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Francisco MANOSALVAS CALERO ELIZONDO
Jorge MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Josu MENTABERRI MITXELENA ZUGARRAMURDI
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Asier OLABE LETONA ELIZONDO
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Ion OSAKAR ITURRIA ELIZONDO
Fernando QUIMBIAMBO SOLARTE EKUADOR
Kevin ROIZ ALVAREZ ELIZONDO
Victor SOULE GARCIA ARIZKUN
Dario TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Xabier URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Jaime ZALBA LARRUI ELIZONDO
Entrenatzailea: Josema OSAKAR eta Laureano CALVO

� BAZTAN F.T.: KADETEAK
Antton ASTIZ IZETA ELIZONDO
Iñaki AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Imanol AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Ander BERHO MIGELENA ORONOZ
Asier BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Joseba DANBORIENA GONZALEZ ELIZONDO
Unai ELIZEGI OTXANDORENA ELIZONDO
Manex ERNETA IEREGI ELIZONDO
Eduardo FELICIANO GONZALEZ ELIZONDO
Iñaki GARMENDIA BELASKOAIN ELIZONDO
Fermin LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Gorka LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Kenneth LUCKY AYAYI NIGERIA
Jokin MAIA DAGERRE ELIZONDO
Iñigo OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Sergio OSKOZ OTXANDORENA ELIZONDO
Mikel SAGASETA URRUTIA IRURITA
Alejandro SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Patxi SARRATEA SANZBERRO ALMANDOZ
Entrenatzailea: Ivan SAN JOSE, Agustin SANSIÑENA eta
Iñigo MORENO

� BAZTAN F.T.: INFANTILAK
Unai AMORENA URTEAGA ELIZONDO
Jon BALLARENA AROZENA ELBETE
Unai CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Xabier DANBORIENA BIKONDOA ELIZONDO
Iñigo DENDARIETA ELIZAINTZIN IRURITA
Jokin ESCUDERO IRURUETA ELIZONDO
Santiago FLOREZ ARIAS ELIZONDO
Ibon IRAZOKI PETRIRENA ELIZONDO
Imanol IRIBARREN JAURENA URDAZUBI
Beñat ITURBURUA BARBERENA ERRATZU
Ander JAURENA PETRIRENA ELIZONDO
Iban LERGA BARRIO ARIZKUN
Javier MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Elur MEOKI MARTINEZ DE ICAYA ELIZONDO
David SUAREZ DEL MORAL ELIZONDO
Aimar TELLETXEA GALARREGI GARTZAIN
Luis URRUTIA IÑARREA ELIZONDO
Jon ZALDAIN IRAIZOZ ELIZONDO
Oier ZELAIETA OHARRIZ ELIZONDO
Entrenatzaileak:Miguel AMORENA eta Patxi CORDOBA

ARGAZKIAK: PABLO FEO ETA AITOR AROTZENA
Goitik beheiti, Baztan Futbol Taldeko jubenil, kadete eta infantil mailako taldeak.

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK A
Iban ALTZUGARAI GONZALEZ ELIZONDO
Unai BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Adrian BURGETE GOIENETXE ELIZONDO
Jaime EGURROLA OLABE ELIZONDO
Alvaro FERNANDEZ DEL PUERTO ELIZONDO
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FUTBOLA

Lehenaldizmilabaz-
kide baino gehiago di-
tu du Lesakako Beti
Gazte elkarteak. Joan
den denboraldian, Gi-
puzkoako Gorengoen
mailatikOhorezkoMai-
lara igo zen futbol talde
nagusia eta horri eus-
ten saiatuko direla ai-
patu digu Eugenio Zu-
bialde, Irungo entrena-
tzaile berriak. «Hori da
lehen helburua, man-
tentzea,azkenurteetan
goitietabeheitidabil tal-
dea, badirudi Beti Gaz-
tektartekokategoriabat
behar duela.Hori lortuz
gero, aitzinera begira
Ohorezko Maila horre-
tan finkatu nahi dugu,
kategoria handia dela-
ko». Urteetan entrena-
tzaile izanbadaere,be-
retzat ere lehen espe-

rientzia da maila hone-
tan.Dunboatiketorribe-
rria da Lesakara eta lau
jokalari ekarri ditu be-
rekin. «Gainerakoantal-
degazteadaukagu–ai-
patu digu–, jubenileta-
tik pasatu diren lau jo-
kalarikbigarren taldeko
fitxadaukate,bainagu-
rekinentrenatzeneta jo-
katzen ari dira. Jubeni-
len lehen mailatik Oho-
rezkomailarasaltohan-
dia dago, baina aurpe-
gia ematen ari dira eta
horrekerakustendube-
heko taldeetatik lanona
egiten dela».
Ligahasieraonaegin

dute, etxean jokatuta-
kopartidetanbatezere,
Mastegin galtzea zer
den ez baitakite orain-
dik (3 irabazi eta 1 ber-
dindu). Etxetik kanpo,

aldiz, itxura ona eman
bai,bainagaraipenikez
dute lortu oraindik eta
bi berdinketa. Entrena-
tzaileakaipatudigunez,
«gukberdinplanteatzen
ditugu partidak, joku-
sistema berdinarekin
irabazteraateratzenga-
ra, baina egia da Lesa-
kan eroso sentitzen di-
rela, baloiak, zelaiaren
neurriak… eta zaleen
babesa ere hor da. Bai-
na ezin da halako ez-
berdintasunik izanetxe-
an edo kanpoan joka-
tu, jokalarienmentalita-
teaaldatubehardugu».
Lesakan partidak

ikustera eta taldea ani-
matzera jende aunitz
joaten dela somatu du
Zubialdeketababesho-
ri eskertzeazgain, «biz-
pahiru partida segidan

galtzendituguneanere,
etorrikodela,babesho-

ri eskertuko dute joka-
lariek» aipatu digu.

� BETI GAZTE: GORENGOEN MAILA
Andoni MARTIN BRIAS IRUN
Joseba TELLETXEA ZAMORA LESAKA
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Mikel IRIGOIEN IRIGOIEN LESAKA
Beñat IRATZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Ladix CABALLERO LANZ LESAKA
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Beñat MAIA ARAKUES LESAKA
Ibai MITXELENA MARITXALAR LESAKA
Jon OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Andoni LASAGA ARBURUA ETXALAR
Jon ALBERRO RETEGI LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Ander ORDOKI AYNETO LESAKA
Edu PRIETO PAZ IRUN
Gorka FELIPE SANCHEZ IRUN
Javi ALVAREZ PEREZ IRUN
Entrenatzailea: Eugenio ZUBIALDE IRUN
2. entrenatzailea: Juanjo IRATZOKI ZOZAIA

Beti Gaztek
Ohorezko Mailan
finkatzea du
helburu
Denboraldi hasiera ona egin dute
etxean batez ere, 4 partidetatik 3
irabazi eta 1 berdinduta ARGAZKIA: J.J GUERRERO

Beti Gazteko talde nagusiak ongi hasi du denboraldia, baina maila mantentzea izanen du
helburu.
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� BETI GAZTE: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Fernando SUSPERREGI BERGARA LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Ibai BEREAU ZAPIRAIN LESAKA
Agoitz ALTZUGARAI MAIA LESAKA
Asier BIURRARENA UBIRIA LESAKA
Mikel Aitor FLORES COMPAYNS LESAKA
Mattin GONZALEZ VAHL LESAKA
Xabier IRIBARREN TELLETXEA LESAKA
Jon OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Ander OSTOLAITZ TXOPERENA OIARTZUN
Jon MIGELTORENA LEIZA LESAKA
Frand RAMOS LASAGA LESAKA
Fred RAMOS LASAGA LESAKA
Ladis SATRUSTEGI ALTZUGARAI LESAKA
Iker TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Pablo TABERNA ESTONBA LESAKA
Lander ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Ibai RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Javier CARRION LUKANBIO LESAKA
Gorka FEITO BERGARA LESAKA
Joanes IRIGOIEN PEREZ ETXALAR
Entrenatzailea: Igor ROMANO LESAKA
Laguntzailea: Joseba ETXARTE LESAKA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Azken denboraldietako ohiturari eutsiz Beti Gaztek bigarren taldea ere zelairatu du Erregio-
naleko lehen mailan. Emaitzak ez dira sobera onak izan, baina jokalari gazteak eta talde na-
gusian minutu aunitz izanen ez zutenak jokatzeko aukera ematen du.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Gipuzkoako lehenmailan ari dira jubenilak.GureTxokoaren kontraMatzadan jokatutako der-
bian hiruna berdindu zuten.

� BETI GAZTE: JUBENILEN 1. MAILA
Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Jokin BENGOETXEA OLAETXEA LESAKA
Jon PIKABEA LARRALDE LESAKA
Josu SANJURJO ALTZURI LESAKA
Iker GONZALEZ ALTZUGARAI LESAKA
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Arkaitz RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Mikel MAIA MADARIAGA LESAKA
Joseba SEISDEDOS LARRAINTZAR LESAKA
Julen SUAREZ ANTXORDOKI LESAKA
Mikel TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Ander ABUIN YEPES LESAKA
Jon ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Javier ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Mattin ARBELAITZ HERAS LESAKA
Mikel LEIZA IGARTZABAL LESAKA
Adur YANCI IRIGOIEN IGANTZI
Mikel SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Dani QUESADA ETXALAR
Entrenatzaileak:EndikaMENDEGIAeta JustoAGIRRETXE

FUTBOLA
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� BETI GAZTE: KADETEEN OHOREZKO MAILA
Beñat ABUIN YEPES LESAKA
Aitor ALTZUGARAI ZUBIRI LESAKA
Joseba BERTIZ ETXARTE IGANTZI
Eneko ESPARZA TXUEKA IGANTZI
Xabier ETXENIKE IANTZI LESAKA
Beñat LOPEZ UGARTE LESAKA
Koldo ORDAX INBULUZKETA ELGORRIAGA
Gorka SANJURJO ALTZURI LESAKA
Ibon TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Jon UBIRIA SARASOLA LESAKA
Bittor ETXABIDE SAGARZAZU LESAKA
Bixen TELLETXEA IGUZKIAGIRRE LESAKA
Unai TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Iñigo ARRETXEA GARATE LESAKA
Goiatz JAUREGI MARTIN ETXALAR
Jon ERRO FAGOAGA LESAKA
Joaquin «Kevin» ALOGO ALUY LESAKA
Entrenatzailea: Jose Luis ALTZUGARAI LESAKA

� BETI GAZTE: INFANTILAK
Joseba AGIRRE OTXOTEKO LESAKA
Beñat KONDE ORUBE LESAKA
Martin ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Ixaka LABADIE GARCIA ETXALAR
Pello TELLETXEA IGOA LESAKA
Jonan FAGOAGA TELLETXEA LESAKA
Julen TELLETXEA PERUGORRIA ETXALAR`
Andoni IRIBARREN ETXALAR
Iker BIZENTE ETXALAR
Markel ITURRIA ETXALAR
Ugaitz LARRALDE BERA
Urki TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Mikel MAIA LESAKA
Jonan ARBELAITZ HERAS LESAKA
Iker PIKABEA LESAKA
Joel GIL GOIENETXE LESAKA
Paulo RAMOS ZUMALDE LESAKA
Ganix ARRUTI TERREROS LESAKA
Beñat ORDOKI TELLETXEA LESAKA
Joseba PAGADIZABAL IGARTZABAL LESAKA
Jokin LOPEZ LESAKA
Javier ELIZALDE LESAKA
Javier PARRA ENETERREAGA LESAKA
Entrenatzailea: Miguel TXOPERENA IGANTZI

FUTBOLA

� BETI GAZTE A: NESKA KADETEAK F-7
Ainhoa ETXEBESTE AZKARATE LESAKA
Ana ELIZALDE BENITEZ LESAKA
Leire MATXIÑENA ALTZUGARAI LESAKA
Maider OLAZIREGI URKIOLA BERA
Miren MAIA LESAKA
Leire PARRA ENETERREAGA LESAKA
Igone SALINAS INDAKOTXEA LESAKA
Agustina DESCALZO IGANTZI
Maitetxu MERINO LESAKA
Ilenia MUÑOA CHILLON LESAKA
Malen LEIÑENA ALBILLOS LESAKA
Itsaso BERROZPE MITXELENA LESAKA

� BETI GAZTE B: NESKA KADETEAK F-7

Julene ORTEGA BERA
Lierni TOLOSA BERA
Naroa TOLOSA BERA
Oihana HUARTEMENDIA BERA
Sara ALBERDI ELORRIAGA LESAKA
Vanesa CARDOSO LESAKA
Neskur ETXENIKE IANTZI LESAKA
Ane OTXOTEKO MAIA LESAKA
Laura PRIETO LESAKA
Ainara OTXOTEKO LESAKA
Andrea LASAGA MIGELTORENA LESAKA
Raquel LASAGA MIGELTORENA LESAKA
Entrenatzailea: Jon ETXEBESTE LESAKA

� BETI GAZTE: ALEBINAK
Jorge AGIRRE DE CESPEDES LESAKA
Iker IRIARTE ALTZUGARAI LESAKA
Camilo ASTIZ RIBALTA LESAKA
Aimar TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Beñat IANTZI ETXARTE LESAKA
Julen OTXOTEKO ARLEGI LESAKA
Xabier LARRETXEA ALTZUGARAI LESAKA
Jasone MAIA AIZPURUA LESAKA
Bogdan MARTON LESAKA
Jon LEIZA IGARTZABAL LESAKA
Josu ELIZONDO GOIA LESAKA
Theo VARGAS BURGASS LESAKA
Arnaldo GOMES VIEIRA ETXALAR
Aimar OTXOTEKO LARRARTE LESAKA

Irantzu GOIENETXE BATIZ LESAKA
Olaia TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Aimar ZAMORANO DUARTE LESAKA
Ethan GARCIA CURTO BERA
Julen ARAKUES MIKELAJAUREGI LESAKA
Imanol TELLETXEA PERUGORRIA ETXALAR
Ane RENAUD ANTZIZAR LESAKA
Igor RODRIGUEZ LANZ LESAKA
Maddi ITURRIA PONBAR LESAKA
Antton PETRIRENA APEZTEGIA LESAKA
Iñaki GARMENDIA PRIETO LESAKA
Nerea ORDOKI ETXEPETELEKULESAKA
Xabier ALBERDI ELORRIAGA LESAKA
Jon ETXEPETELEKU BURGETE LESAKA
Ander GOIZUETA BERTIZ LESAKA

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA ETA JUANJO GUERRERO

Kadete eta infantil mailako mutikoak futbol handian ari dira eta neska kadeteak, berriz, fut-
bol 7an, bi taldetan banatuak.
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Gure Txokoa futbol
talde nagusiaren hel-
buruaErregionaleko le-
hen mailatik Preferen-
tera igotzea da eta xe-
de horretan, ongi ekin
dio denboraldiari. Hau
idazterakoan,beremul-
tzoko buruan dago eta
oraindik ez daki partida
galtzea zer den. Joka-
tu dituen 7 partidetatik
5 irabazi eta 2 berdin-
du egin ditu. Beti Gaz-
tekobigarren taldearen
kontra Lesakan jokatu-
tako derbia ere 0-2 ira-
bazi zuen.
Lehenbiziko faseho-

netan bortz multzotan
banatuak ari dira Erre-
gionaleko taldeak eta
multzobakoitzekobi le-
hendabizikoaketahiru-
garren sailkatzen diren
bi hoberenak igoera fa-
sea jokatukodute. Itxu-
ra batean, Gure Txoko-

ak ez luke arazorik izan
behar.Gero igoerakobi
multzo sortuko dira eta
multzo bakoitzeko 2 le-
hendabizikoakzuzene-
an igoko dira Preferen-
tera eta hirugarren sail-
katuek ere izanen dute
igotzekoaukerarik,goi-
tikomailetako igoeraeta
jautsieren arabera.
Taldeaberrituda,iaz-

ko taldearekin konpa-
ratuzzortzi lagunekutzi
dute eta zazpi aurpegi
berri sartu dira, gehie-
nak jubenilen taldetik
pasatuak. Angel Pom-
bar, Gure Txokoa pre-
sidenteak onartu digu-
nez, «egiada taldegaz-
teadelabainoGureTxo-
koak ezin du Erregio-
naleko lehen mailan
egon!»
Matzadakoa da ka-

tegorian gelditzen den
belar naturaleko zelai

bakanetakoa eta Gure
Txokoaren asmoa be-
lar artifizialekoa egitea
da. «Futbol zelaia mar-
txan dago –aipatu digu
Pombarrek–,Nafarroa-
koGobernuan egon gi-
nen eta dirulaguntzak
lortzea zail dagoheldu-
den urterako, baina
2013rako zelai berria
izatea da gure asmoa.
Posible balitz 2012an
hobe izanen litzateke,
baina beno…».
Berako Udalak ere

begi onez ikusten du
proiektua, izan ere Gu-
re Txokoako presiden-
teak aipatu digunez,
«momentuhonetan fut-
bol zelaia mantentzea
18.000 euro kostatzen
da urtero eta hori ba-
karrik asteburuan era-
biltzeko». Gipuzkoako
Federaziotik eta Kirol
Kontseilu Gorenetik

(CSD) aurrekontuaren
erditsua estaltzea lortu
dute, «Udalakahaliketa
dituguttienparatzeko».
Harrobia lantzen, jube-

nil, kadete eta infantil
mailetako taldeak ditu
Gure Txokoak, guztiak
Gipuzkoako lehenmai-
lan lehian.

� GURE TXOKOA: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Ekhiotz ZUBIETA BERTIZ BERA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Jokin IANTZI IRIGOIEN BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Iñigo ERKIZIA IRATZOKI BERA
Mikel MORCILLO ARTIEDA BERA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Jon IRATZOKI ARANBURU BILBO
Imanol MORENO ALUNDA BERA
Asier ZUBIETA IRAZOKI BERA
Asier ANDUEZA OSTOLAZA BERA
Jon ERRANDONEA MARTIN BERA
Arirz MARTINEZ FAGOAGA BERA
Andoni RIOPEDRE HUIZI BERA
Andoni MORENO MADRID IRUN
Iñigo ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Entrenatzailea:
Ina LASAGA ARBURUA ETXALAR
Jon IRAZOKI GIMON BERA

Gure Txokoako
talde nagusiak
mailaz igo nahi
du aurtengoan
Beratarrak liderrak dira
Gipuzkoako Erregionaleko lehen
mailan ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Mailaz igotzea da aurten Gure Txokoako futbol talde nagusiaren helburua.

FUTBOLA
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� GURE TXOKOA: JUBENILEN 1. MAILA
Imanol OIARTZABAL DOS SANTOS BERA
Javier PIKABEA MOLINERO 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
Kepa REMIRO BLANCO BERA
Antonio PRIETO DEL PUERTO BERA
Luis MORALES NAVARRO VALENTZIA
Pablo MONCAYOLA ETXARRI BERA
Ismael PEREZ CONTELL BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
David MORALES NAVARRO VALENTZIA
Mikel ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Ander CORRAL NAVES BERA
Jon SANTAMARIA ZAMORA BERA
Entrenatzaileak: Patxi RODRIGUEZ LOPEZLESAKA
Ivan JIMENEZ AVILES EKUADOR

� GURE TXOKOA: KADETE 1. MAILA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Iker SANTAMARIA ZAMORA BERA
Joseba PIKABEA MITXELENA BERA
Igor LANZ URTXEGI BERA
Jon MAZIZIOR MITXELENA ARANTZA
Beñat MITXELENA SAGASTIBELTZA BERA
Andoni RODRIGUEZ BEREAU BERA
Xabier ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Manex ZAPIRAIN ABUIN BERA
Javier ESCAGUES DOZAGARAT BERA
Jokin PINACHO OLAZIREGI BERA
Jokin HUIZI PRADANOS BERA
Asier GOIA DEL MORAL BERA
Julen VELEZ ARA BERA
Joseba BIDAURRE ELIZONDO BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Jonatan LOGACHO JIMENEZ BERA
Entrenatzaileak:
Ibai ITURRIA GARMENDIA BERA
Andoni RIOPEDRE HUIZI BERA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako jubenilak Gipuzkoako lehen mailan ari dira. Ongi hasi dute denboraldia, er-
dialdetik goitirako postuetan.

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako kadeteak Gipuzkoako lehen mailan ari dira.

FUTBOLA

� GURE TXOKOA: INFANTILAK
Imanol ESPINOSA MARTINEZ BERA
Andy GARCIA SANCHEZ BERA
Jimmy Joel FREIRE GOMEZ BERA
Harri MARITORENA TAPIA BERA
Markel ZAPIAIN LASA BERA
Peio MIGELENA VALVERDE IGANTZI
Imanol MAYORDOMO IRIGOIEN BERA
Joseba MARIZKURRENA APEZTEGIA BERA
Javier MUSGO DOMINGUEZ BERA
Unai IPARRAGIRRE IRIARTE BERA
Andoni LAKIDAIN CARRERA BERA
Jon ETXEPARE TABERNA BERA
Asier OSES GAINZA BERA
Iban TELLETXEA IRIBARREN BERA
Oier ZAPIRAIN MIGELENA BERA
Iñigo ETXEGARAI ALDABE BERA
Joseba PEREZ CUEVA BERA
Iker GARCIA IRAZOKI BERA
Mikel CASTILLO GRAZIARENA BERA
Jon IPARRAGIRRE IRIARTE BERA
Beñat ERKIZIA SOLANA BERA
Unai OLAZIREGI URKIOLA BERA
Entrenatzailea:
Ruben PEDROSA MEDINA BERA
Luka REMIRO BLANCO BERA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako lehen mailan ari dira, Ruben Pedrosa eta Luka Remi-
roren erranetan.
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Aspaldiko ametsa,
futbol zelai berria es-
treinatu du denboraldi
honetanDoneztebeFut-
bol Taldeak. Nahiz eta
inaugurazio ofiziala
abenduaren8an izanen
den, dagoeneko Iñaki
Indartzelaiberrian joeta
su ari dira entrenatzen
eta jokatzen taldekoka-
tegoria ezberdinetako
204 jokalariak. «Gure-
tzat gauza ederra da
etxekopartidakDonez-
teben jokatzea eta ez

Taxoaren, Huarten edo
Elizondon,orainartebe-
zala.Asteroasterohain-
bat jokalari, guraso eta
laguntzaile mugitu be-
har ziren» aipatu digu
JaimeSein presidente-
ak. Honek, bidaiaren
arriskuaz gain, zaleak
erehoztenzituen.Orain,
Doneztebenbertan iza-
nen dute animatzeko
aukera. Gainera, zelai-
ko megafoniatik parti-
den aitzinetik aditzen
den himno berriak ere

animoakaltxatzenditu.
JulenZelaietabertsola-
riaren letrari eta Jalisko
Band-en musikari, fut-
bol taldeko neska-mu-
tilek paratu diote aho-
tsa. Guzira 204 futbo-
lari ari dira Doneztebe-
ren izenean. Talde na-
gusia, erregionalekoa,
ez da ongi hasi denbo-
raldihonetan,bainapix-
kanaka egoerari buelta
eman nahi diote eta ze-
laiberriak lagundukodie
horretan.

� DONEZTEBE F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Eduardo 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
Ion MAZON LUCAS DONEZTEBE
Mikel TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Miguel OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Aritz GOÑI MAIA ORONOZ
Jon MARITXALAR ETXENIKE SUNBILLA
Haritz ARRIOLA CAPDEQUI SUNBILLA
Joseba PETRIRENA ANSALAS BERA
Julen LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Iban BERREGI MINDEGIA ITUREN
Iban ITURRIA AGINAGA ZIZUR NAG.
Iñigo LANA ALDAZ ZIZUR NAG.
Carlos DIEZ ARISTIMUÑO IRUÑA
Beñat CORCUERA LANDALUZE ARRASATE
Entrenatzaileak: Carlos GOMEZ eta Garikoitz URROZ

Zelai eta himnoa berriak
ditu aurten Doneztebe
Futbol Taldeak
Erregionaleko taldeak pattal hasi du denboraldia

ARGAZKIAK: JOSE MARI TELLETXEA
Doneztebe futbol talde nagusiak ez du ongi hasi denboral-
dia, baina pixkanaka buelta eman nahi diote.

FUTBOLA
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� DONEZTEBE F.T.: KADETEAK
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Unai APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Modesto ORDOKI ARBURUA DONEZTEBE
Andoni IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Unai JUANENA IRIARTE DONEZTEBE
Javier OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Mikel RETEGI URROZ DONEZTEBE
Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Imanol DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Marcos AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Jon BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Josetxo OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Lucas BALMELLI VEGA DONEZTEBE
Bingen LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
Unai BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Jon ARANBILLET GALZAGORRI SUNBILLA
Josu MITXEO OTEIZA GAZTELU
Aitz AIOROA APEZTEGIA ITUREN
Diego Armando ROJAS OLANO DONEZTEBE
Entr.: Iker IRAZOKI, Jaime SEIN, Garikoitz URROZ

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK A
Iñigo BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Xabier BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Asier QUINTANILLA SAGARDIA DONEZTEBE
Unai IBARRA PEREZ ELGORRIAGA
Asier AROZENA MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Haritz BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Imanol MARIEZKURRENA SANSIÑENA ITUREN
Jorge COVACI BOGDAN DONEZTEBE
Ander BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Jon ZABALA IPARRAGIRRE ARANTZA
Oier ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Aimar JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Aitor ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Entrenatzaileak: F.J JABALERA eta Jon LEATXE

� 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
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
Iker BERREGI MINDEGIA ITUREN
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
Entrenatzailea: Sergio MIGNORANCE

� DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK
Xabier ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Mikel GERENDIAIN SARRATEA 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
Iñaki MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Beñat MIGUELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Xabier MARIEZKURRENA SOROZABAL SUNBILLA
Hodei AIOROA APEZTEGIA ITUREN
William ANDRES LOMBANA ITUREN
Andoni MINDEGIA ETXEPARE ITUREN
Entren.: Julio SANCHEZ eta Oier BELTRAN

FUTBOLA
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� DONEZTEBE F.T.: NESKAK ERREGIONALA
Maider LEIZEAGA UNSAIN ZUBIETA
Ainhoa LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
Itxaso IRIARTE IRAZOKI NARBARTE
Itxaso ARRIETA AGIRRE SUNBILLA
Izaro SUKILBIDE MARTIN ELGORRIAGA
Sara AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Laura ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Tamara DESCALZO OKBA DONEZTEBE
Izaro ARIZTEGI BEREAU ITUREN
Olaia LOIARTE ETXEKOLONEA ZUBIETA
Bidane MADARIAGA IRIARTE SUNBILLA
Nagore MADARIAGA IRIARTE SUNBILLA
Maite ARANBILLET GALZAGORRI SUNBILLA
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Maria TELLETXEA APEZTEGIA DONEZTEBE
Naiara AIZPURU SAGASETA DONAMARIA
Maialen ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Olatz BALEZTENA ELIZALDE ZUBIETA
Olaia SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Uxua IRAZOKI ERASO DONEZTEBE
Amaia ZUGARRAMURDI MENTA DONEZTEBE
Ana PETRIRENA PEREZ SUNBILLA
Sara OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Entrenatzaileak: Haritz ARRIOLA eta MIKEL IBARRA

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK B
Gorka eta Asier ANTUÑA ZELAIETA SUNBILLA
Julen MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Jon OIARTZABAL TELLETXEA OIZ
Unai SAN MIGUEL ZELAIETA DONEZTEBE
Aimar SARRATEA ETXEKOLONEA DONEZTEBE
Iker IPARRAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Enaitz IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Aimar LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Jon Mikel GAZTELUMENDI JORAJURIA SUNBILLA
Oier MIKELARENA ARIZTEGI ITUREN
Aimar SALDIAS LARRAIOZ OIZ
Mattin ALTXU ETXEBESTE ITUREN
Mikel LIZASOAIN ETXEBERTZ DONAMARIA
Entrenatzaileak: Jorge OSTIZ eta Jon LEATXE

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK
Xabier APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Ivan LARRAZA GALLEGO DONEZTEBE
Oier RODRIGUEZ GOIENETXEDONEZTEBE
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 MINDEGIAITUREN
Mikel AGIRRE SAGASETA DONAMARIA
Oihan IRIARTE JAUREGI DONAMARIA
Aritz ZULAIKA IRIGOIEN DONEZTEBE
Rafael CARNERIRO RAPOSO DONEZTEBE
Telmo BASTARRIKA GOMEZ DONAMARIA
Aimar ARIZTEGI SALABERRI OIZ
Zorion ZELAIETA ILARREGI OIZ
Oihan MARTINEZ LEIZA ITUREN
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 OTXANDORENADONEZTEBE
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
Ugaitz OTXANDORENA ARTZE SALDIAS
Mikel MARIEZKURRENA SOROZABAL SUNBILLA
Ismail BENSAID BIURRARENA SUNBILLA
Unai BEORLEGI PASCAL DONAMARIA
Entr: Daniel GARCIA, Andoni IRAZOKI eta
Alberto OSTIZ

� DONEZTEBE F.T.: TXIKIAK (2005)
Oihan ELIZONDO OLLO DONEZTEBE
Julen ELIZONDO OLLO DONEZTEBE
Ekaitz SAN MARTIN MAYLIN DONEZTEBE
Markel JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Ioritz IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE
Jokin AROZENA ILLARREGI DONEZTEBE
Fabricio BALMELLI VEGA DONEZTEBE
Eki ZULAIKA IRIGOIEN DONEZTEBE
Xuban ERBITI BALEZTENA DONAMARIA
Aimar MIGELTORENA MUGIKA SUNBILLA
Eneit BERTIZ APEZETXEA SUNBILLA
Entr: Jaime SEIN eta Emanuel GONZALVES

FUTBOLA

� DONEZTEBE F.T.: NESKA ERTAINAK
Amaia JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Ane BAZTERRIKA LEGAZKUE ITUREN
Mikele ETXEKOLONEA DIEZ ITUREN
Haizea AIOROA APEZTEGIA ITUREN
Andrea DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Andrea ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Enara BEORLEGI PASCAL DONAMARIA
Idoia GARDE GARDE DONEZTEBE
Itziar AGIRRE SAGASETA DONAMARIA
Alaitz IRIGOIEN JUANENA DONAMARIA
Estefania ETXEBESTE GIRALDO ITUREN
Chaina BENRISS DONEZTEBE
Khadidja BENRISS SALHI DONEZTEBE
Entr.: Fermin ETXEKOLONEA eta Cristofer ALVAREZ

� DONEZTEBE F.T.: NESKA TTIKIAK
Saioa ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Saioa IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Marina ZABALA SARASOLA DONEZTEBE
Naroa HUARTE JUANOTENA NARBARTE
Andrea NARBARTE SUKILBIDE ELGORRIAGA
Maialen URROZ GONZALEZ URROZ
Elixabel LACAMBRA GALAIN DONEZTEBE
Entrenatzaileak:
Tamara DESCALZO, Laura ERASUN, Olaia SAN MIGUEL

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Doneztebe futbol taldeko harrobiaren erakusgarri, jubenil, kadete, infantil eta alebin A tal-
deak aitzineko orrialdean eta alebin B eta Erregionaleko neskak orrialde honetan. Kategoria
ttikiagoetan ere bertze hainbat talde ari dira.
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SASKIBALOIA

Guztira 70 jokalari
ariko dira aurten Toki-
OnaBortziriaksaskiba-
loi taldearekin. Gaine-
ra, 18 urtez goitiko 6-8
emakume ere ari dira
astean bitan entrena-
tzen,beraienalabekegi-
tendutenkirola ikasieta
ongi pasatzeko helbu-
ruarekin.Horretazgain,
partidetako mahaietan

edo delegatu gisara la-
guntzen dute.
Kirolari federatueida-

gokienez, senior gizo-
nezkoen lehen taldea
Nafarroako lehen mai-
la autonomikoan ari da
aurten, iaz baino koxka
bat beheitiago. Azken
urteetakotaldeberetsua
mantendu du eta lauko
finala jokatzeko esku-

bidea ematen duen lau
lehenbizikopostuenbi-
laaterada.Bertzebortz
talde Nafarroako Kirol
Jolasetanaridira,gehie-
nak lau lehenbizikoen
arteansartzekoaukera-
rekin.2002-2003anjaio-
tako neskak lagunarte-
ko partidak jokatzen ari
dira eta otsailean sar-
tuko dira konpetizioan.

� 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
Kike BLANCO AGIRRE HENDAIA
Edu ALZAGA HIDALGO IRUN
Unai MATAS SUSPERREGI IRUN
Entrenatzaileak:
Borja EZEIZABARRENA BERGARETXE IRUN
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA

70 neska-mutil mugitzen
ditu Berako Toki-Ona
Bortziriak taldeak
Nafarroako lehen maila autonomikoan ari da senior
gizonezkoen talde nagusia

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Toki-Ona Bortziriak gizonezkoen senior taldeko kideak.

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE MUTILAK
Ramuntxo ALBISTUR CARRIZO BERA
Egoitz EIZAGIRRE BURLADA BERA
Xabier ETXENIKE IGANTZI LESAKA
Felix PEREZ CONTELL BERA
Ander GONZALEZ ALTZUGARAI IGANTZI
Odei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Julen ALTZUGARAI URZELAI BERA
Manex ZAPIAIN ABUIN BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Kevin PAREDES JIMENEZ BERA
Ent.: Mikel IRAZOKI BELARRA BERA



KIROL GEHIGARRIA | 67
ttipi-ttapa | 554 zbk.

2011.11.10

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE NESKAK B (2)
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
Irati GARAIAR ARA BERA
Entrenatzailea:
Jesus ALACID CLEMENTE BERA

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: INFANTIL NESKAK (3)
Ainhoa AGUILAR LAZKANOTEGI BERA
Uxue ZELAIETA DANBORIENA BERA
Matixa TELLETXEA ELIZONDO LESAKA
Arantxa SESE AGARA BERA
Dominika STASOVA ESLOBAKIA
Saioa IRAZU ARRUTI BERA
Haizea ETXEBERRIA TERREROS LESAKA
Oihana LEIZA ALZUART BERA
Uxue ANZIZAR IRAZOKI BERA
Maite ALTZUGUREN RAMOS BERA
Moraima LOGACHO JIMENEZ BERA
Entrenatzaileak: Jon IRAZOKI MARTIKORENA, Jaione
ETXABE SANZ eta Dunia ABATAL ALTZUGUREN (Bera)

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: MINIBASKET NESKAK (4)
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
Naroa ZAPIAIN MIGELENA BERA
Ent.: Unai ALACID ORTEGO, Egoitz EIZAGIRRE
BURLADA eta Ramuntxo ALBISTUR CARRIZO (Bera)

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE NESKAK A (1)
Jennifer ZELAIETA LAZKANO BERA
Sara MARITXALAR SALABERRI BERA
Janire ANDRES ZAPIAIN BERA
Iratz UDAETA ZUBIETA BERA
Amaia LEIZA IGARZABAL LESAKA
Nahia FAGOAGA MORENO BERA
Ane ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Maider FAGOAGA EUGI BERA
Entrenatzailea:
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: PREMINIBASKET NESKAK
Izaro LARRALDE IBARRA BERA
Lizar ELEXPURU MITXELENA BERA
Kattalin BERASAIN GOIA BERA
Ekhine ZAPIAIN ARLEGI BERA
Eneritz ZAPIAIN ABUIN BERA
Oihane ZELAIETA LAZKANO BERA
Leire RUIZ ALTZUGUREN BERA
Idoia GOIA DEL MORAL BERA
Itsaso BERA
Irati LAZKANOTEGI MATXIARENA BERA
Lorena PEREZ BERA
Andoni LESAKA

(1)

(2)

(3)

(4)
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Lehen mailan den-
boraldia ongi hasi du
Berako taldeak, baina
helburua maila man-
tentzea eta «ahal bada
sailkapenarenerdialde-
an sailkatzea» izanen
da. Aurten bigarren tal-
dea ere sortu da, «jo-

kalarikopuruaaunitzha-
z i e ta asteburuero
gehienok jokatzekoau-
kera izateko intentzio-
arekin».Lehentasunale-
hen mailako taldeak
dauka, baina hau ere
«denborarekin egon-
kortu» nahi dute.

Gure Txokoak bi talde
Lehen mailara igo denarekin batera, hirugarren
mailan ere lehiatuko dira

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

� GURE TXOKOA ARETO FUTBOL TALDEA
Fernando GOMEZ COLINA BERA
Edwin Ivan JIMENEZ AVILES EKUADOR
Andoni LASAGA APEZTEGIA BERA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Jose Javier TELLETXEA SARRATEA LEGASA
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
Joseba LEKUONA IRIARTE LESAKA
Ibai VALVERDE EXPOSITO BERA
Jon ALTZUGUREN ERRANDONEA BERA
Patxi BARANDIARAN SARA
Aitor CEREZO BASELGA BERA
Joanes GARCIA BASURKO SARA
Ximun GARCIA BASURKO SARA
Peio HARISCAIN ARAMENDI SARA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Asier LARRAÑAGA ALBERDI BERA
Unai LARRETXEA MATXINEA BERA
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Gorka RETEGI ERRANDONEA BERA
Oier TELLETXEA ANDUEZA BERA
Entrenatzailea (1.): Angel GOIKOETXEA SAN JUAN
Entrenatzailea (3.): J. Manuel RAMIREZ BURGUILLO

ARETO-FUTBOLA

� UMORE ONA A.F.: GIPUZKOAKO 3. MAILA
Jon ZABALETA PERURENA GOIZUETA
Beñat LEKUONA ANSA (Ent.) 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
Manu LEDESMA PASAIA
Garikoitz LOPEZ GOIZUETA
Ekaitz NARBARTE GOIZUETA

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Gure Txokoak bi talde atera ditu aurten areto-futbolean, Gipuzkoako 1. eta 3. mailan.

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Goizuetako Umore Onak ere 3. mailan kantxaratu du taldea. Derbia izanen da, beraz.

Aurten ere bigarren mailara igotzea izanen da
Goizuetako areto futbol taldearen helburua, nahiz
eta ez duten ongi hasi liga. «Beste urtetan ongi ha-
si eta gaizki bukatu dugu. Ea aurten alderantziz
den» aipatu digu Iñaki Tomasena entrenatzaileak.
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Amaiur sokatira taldeak
denboraldi berri bati ekin dio
gogo eta ilusio berrituarekin.
Datorren otsailean jokatuko
denMundukoTxapelketaribe-
gira kirolari berriekin hasi da
lanean. Nafarroan 4x4 txapel-
keta emaitza ezin hobeekin
gazteekin jokatu ondotik (bi
txapelak eskuratuz, 320 eta
300 kilotan), ekin dio taldeak
lanari laster hasiko den Nafa-
rroko txapelketari, abenduan
hasiko den Euskadiko txapel-
ketarietaurtarrileanhasikoden

Euskadiko 8x8ko txapelketa-
ri begira, otsailaren azken as-
teburuan Eskoziako Perlth hi-
rian jokatuko den Munduko
Txapelketarekin akitzeko.
Italiako Cesenaticon joka-

tutakotiralarietatikblokegehie-
na mantendu da. Joxe Urrutia
eta Koldo Goienetxe orduko
entrenatzaileak klubeko agin-
tari eta laguntzaile lanetarapa-
satu dira eta Esteban Mendi-
buruarikodaentrenatzaile ze-
reginetan eta Iñaki Iriarte ha-
rremanetako lanetan (bloga,

webgunea…). Talde tekniko
horretan itzultzaile lanean ari-
ko da Anton Harispe.
Helburu zehatzek talde

haundi eta berri honetan ezin
direlarik gehiegi garatu garbi
kontuz, «aurtengoan lana, la-
na eta lana izanen da, ahalik
eta talderik sendoena osatu
eta talde indartsu bat izateko
helburuarekin» diote.
«Cesanaticon lortutako

emaitzak ezin ditugu inondik
inoraprometitu»,garbi erraten
du Mieljo Ariztiak taldeko ka-

pitainak.«Taldeeraberrituadu-
gu orain, Cesenaticon bortz
urteemanbehar izangenituen
560 kilotan sartu ginen 8 tal-
dekideek elkarrekin lanean;
egun 16 tiralariko talde hon-
tan zazpi berriek dira, Toni
Huartegaitasunhaundikomu-
tile izanarrenbaditubiurteso-
kanaritugabe, IñakiUrrutia le-
sio larri batetik heldu da, joan
den denboraldi osoa en blan-
co pasa ondotik eta gazteak
denbora behar dutelako on-
tzeko eta maila hartzeko. Hel-
burua garbi dago; talde sen-
do bat izateko lanari ekin dio-
guetahorrekberedenborabe-
har du. Daukagun ilusioa eta
gogoa ez ezik, suertea behar
dugu, lesio edo ezbeharrik ez
izatea». Amaiur ASTko kapi-
taina «lana eta enpeinu osoan
jardungogarela»ziurtatuzagur-
tu da.

Amaiur sokatira taldea 2012ko
Munduko txapelketara begira
Aitzinetik Nafarroako eta Euskadiko txapelketak ere jokatuko ditu

UTZITAKO ARGAZKIA

Beteranoekin batera zazpi gazte ere ariko dira aurten Amaiur sokatira taldean.

� AMAIUR SENIOR MUTILAK
Fermin IPARRAGIRRE ELIZONDO
Oskar TELLETXEA IGANTZI
Joxemi BENGOETXEA URDAZUBI
Juanma IRIGOIEN ELIZONDO
Joxean IRIARTE AMAIUR
Migel Joxe ARIZTIA AMAIUR
Iñaki IRIARTE AMAIUR
Iñaki URRUTIA AMAIUR
Asier JAUREGI AMAIUR
Lander LANDIRIBAR ATARRABIA
Imanol LANDIRIBAR ATARRABIA
Oihan ARGUELLES AMAIUR
Joseba JAUREGI AMAIUR
Julen JAUREGI AMAIUR
Igor GOIENETXE AMAIUR
Agustin ARIZTIA AMAIUR
Toni HUARTE AMAIUR
Entrenatzailea:
Esteban MENDIBURU AZPILKUETA
Prestatzaile fisikoa:
Mikel ALZURI BERA

HERRI KIROLA
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Erakusketak
ELIZONDO
Larresorre-Baztan
elkarlana
Azaroaren 5etik 18ra
Larresorre-Baztan el-
karlanaren pintura era-
kusketa Arizkunenean.

Xabier Celestinoren
margolanak
Azaroaren 23tik ur-
tarrilaren 9ra Xabier
Celestinoren margola-
nen erakusketa Arizku-
nenean, astelehenetik
ortziralera.

Bestak
AURTITZ
San Martin bestak
Azaroaren 10etik
13ra.

Feriak
DONEZTEBE
Udazkeneko feriak
Azaroaren 18an.

LESAKA
Udazkeneko feriak
Azaroaren 23-24an

Kontzertuak
ELIZONDO
Folk Ametsetan
Azaroaren 13n Balka-
netako Lafra taldearen

emanaldia 19:30ean
Arizkunenean.
Azaroaren 20an Jose-
ba Tapiaren emanaldia
Arizkunenean (19:30).

Sutagar disko
berriarekin Lurren
Azaroaren 12an gau-
erditik aitzinera diska
berria aurkeztuko du
Sutagar taldeak Lurren.
Sarrerak: aitzinetik 12
euro, bertan 15 euro.

Esne Beltza Lur aretoan
Azaroaren 19an gau-
erditik aitzinera kon-
tzertua Esne Beltza tal-

dearekin Lur aretoan.
Sarrerak 10 euro.

LESAKA
Santa Zezilia
Azaroaren 19an herri-
ko taldeen emanaldiak.

BERA
Santa Zezilia
Azaroaren 22an Santa
Zeziliako saioa Musika
Eskolan (18:00).

Dantzak
BERA
Haurrentzako dantza
emanaldia

Azaroaren 13an Eirale
taldearen Ninika dantza
ikuskizuna 17:00etan
Kultur Etxean.

SARA
Oroitzapenetik
bidaiarat ikusgarria
Azaroaren 12an Oroi-
tzapenetik bidaiarat
ikusgarriaren hiruga-
rren eta azken emanal-
dia eskainiko da
20:30ean kiroldegian.

Ospakizunak
GOIZUETA
Gazte Asanbladaren

XX. urteurrena
Azaroaren 12an ho-
geigarren urteurrena
ospatuko du Gaztetxe-
ak. egun osoko ospa-
kizuna borobiltzeko
ontzertua eskainiko
dute Esne beltza, Bon-
go Botrako, 3Gabe2
eta Des-Kontrol talde-
ek 22:00etan goiko
frontoia. Ondotik,
DJBull gaztetxean.

LESAKA
Euskal Herriko bertso
eskolen topaketa
Azaroaren 12an egi-
nen da Beeee Eguna
izenburupean.

URDAZUBI
Kantu Zaharren Eguna
Azaroaren 26an egi-
nen da Ugarana ja-
tetxean eta txartelak
salgai daude.

ARANO
San Martin Eguna
Azaroaren 12an zen-
bait ospakizun eginen
dira.

LEITZA
Bertso eskolaren
X. urteurrena
Azaroaren 18an hel-
duen bertso eskolaren
X. urteurreneko festa.

Ikastaroak
LESAKA
Haur masaia tailerra
Azaroaren 2tik 30era
Ama-aita-zaintzaileei
zuzendua eta 1-12 hi-
labete dituzten ume-
txoei. Asteazkenero
10:00etatik 11:30era
atal desberdinetan ma-
saia nola eman ikasiko
da Dasya zentruan.

Ama izateko
prestakuntza
Azaroaren 11n erdi-
tzeari buruzko saio te-
oriko-praktikoa (19:00-
21:00) Dasya zentru-
an.Hizlaria: Maddi
Uranga, obstetrizia eta

ELIZONDO | 2011.11.12
Sutagar taldeak diska berria
aurkeztuko du Lurren

Sutagar talde indartsuak kon-
tzertua eskainiko du larunbat
gauerditikaitzineraLurdantza-
lekuan, Ametsak pilatzen dis-
ka berria aurkeztuz.

Kontzertuak

BERA | 2011.11
Gerra bunkerretan ibilaldiak
eta argazki erakusketa

Asier Gogortza argazkilari bera-
tarrak gidatuta gerrako bunke-
rrakbisitatuondotik, bertanate-
ratako argazkiak ikusteko auke-
ra izanen da Gure Txokoan.

Ibilaldi gidatuak

DONEZTEBE-LESAKA | 2011.11
Udazkeneko Feriak Malerreka
eta Bortzirietan

Elizondokoenondotik,Donezte-
beetaLesakakoudazkenekofe-
riekhartukodute txanda.Azien-
dak, salmenta postuak, herri ki-
rolak… denetik izanen da.

Feriak

azaroak 11-24

PROPOSAMENA

GOIZUETA
Gazte Asanbladaren 20.
urteurren handia

Egun osoko egitaraua
prestatu dute larunba-
terako: argazki erakus-
keta, grafittia, argazkia,
trikipoteoa, herri bazka-
ria, Patxaranga, ekitaldi
nagusia… Ospakizune-
rako espreski kantu be-
rezia egin duen Esne
Beltza (argazkian), Bon-
go Botrako, 3Gabe2
eta Des-Kontrol taldeen
kontzertuarekin eta
DJBullen emanaldiare-
kin borobilduko da ur-
tebetetze besta.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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uroginekologian espe-
zializatutako fisiotera-
peuta.

Yoga ikastaroa
Azaroaren 13an yoga
ikastaroa Dasya zen-
truan, 09:00etatik
13:00etara.

LEITZA
Entrenamendu mentala
Azaroaren 12an en-
trenamendu mentalari
buruzko ikastaroa Urko
Arozenarekin. 09:00-
13:00.

Ipuin kontalaria
DONEZTEBE
Pello Añorga ipuin
kontalaria
Azaroaren 23an Pello
Añorga ipuin kontalaria
liburutegian izanen da,
17:00etan.

Jardunaldiak
BERTIZ
Ehizari buruzko XVIII.
gastronomia
jardunaldiak
Urriaren 29tik azaroa-
ren 28ra eskualdeko
13 jatetxetan, Bertizko
Partzuergoaren eskutik.

Antzerkiak
BERA
XIII. Kafe Antzerki
Zikloa
Azaroaren 11n Xagu
taldearen Agur, Man-
hattan! antzezlana
Errekalde Ostatuan,
22:00etan.
Azaroaren 20an Oso-
ron taldearen Buah
Txabal! antzezlana Au-
zoa Ostatuan (19:00)

Lehiaketak
BAZTAN-BIDASOA
Boluntariotza eta
elkartasunaz bideoak
Azaroaren 11n akituko
da Bidelagun elkarteak
Bertzeen larruan jarri
izenburupean antolatu-
tako bideo lehiaketa.

Gertaera guztiak

www.ttipi.net
(agenda)

Literaturarekiko eta emakumeenganako pasioek
bat egiten dute eleberri honetako protagonista

izengabearengan. Gaztetan hasi eta zahartzaroa-
ren atariraino, maite dituen andreekiko hainbat es-
perientziaetaamodioarenzenbait zoko-mokoazal-
duko dizkigu, lau ataletan zehar, miresten dituen
beste hainbat idazleren imitazioak egitearekin ba-
tera. Munduaren zentzua maitearen besoetan gal-
durik aurkitzea; idazketa sedukziorako armatzat
erabiltzea; abandonatua izan denaren destino pe-
trala; bi maitale aldi berean eta txandaka eduki-
tzearen ongaitzak…horra eleberrian barrena ager-
tzen diren gaietako batzuk, arte-kontuez gainera:
originalaren eta kopiaren arteko aldea, faltsutzea-
renalderdi etikoak… Idazkerarenmalgutasuna, to-
nuaren adar soinua, kontatzeko moldearen doto-
rezia eta sentsualtasuna… Irakurleak lehendik ere
ezagutzen eta estimatzen dizkion dohainak plaza-
ratzen ditu Joxean Agirrek, Augustin Zubikarai be-
karen irabazlea izandako nobela eder honetan.

Garikoitz Knörrek abiatutako egitasmoa daAdi-
tzak.com webgunea. Euskal aditz laguntzai-

lea jokatzeko tresna prestatu du eta adizki egokia
aurkitzen laguntzen du. Aditzaren denbora,modua
etamotaaukeratubehardira eta tresnaberakema-
ten du adizki forma egokia. Garikoitz Knörrek ba-
tez ere euskara ikasleentzat dela adierazi du, bai-
na euskararen profesionalek ere balia dezakete
edozein zalantza izanda. Knörrek dioenez, aditzen
paradigmak ez ditu ordezkatzen sistema honek.
Paradigmek aditz taulak osorik erakusten dituzte
eta tresna honek adizkiak banaka aurkitzen lagun-
tzen du. Hikako formak eta aditz trinkoak kontsul-
tatzeko aukerarik ez dago oraindik, baina zerbitzu
hori ere eskaintzeko asmoa dauka Knörrek.

Mikel Markez bere belaunaldikoen artean tinko
segitzen du. 1989an aurkeztu zuen lehen gra-

baketa, eta bidea egiten darrai: kantak egin, kan-
tak abestu, bertze kantariekin kolaboratu… Mikel
bereaurrekobelaunaldiarenoinordekoadelaerran-
gogenuke.Gainera,berezkomoduakditu, aldeba-
tetik, eta, bertzalde, eragin handiak jaso ditu kan-
poko kantariengandik. Erraterako,Nueva trova cu-
banamugimenduarekinsintoniahandiandagoErren-
teriako kantaria, baita mundu mailako kantugile
esanguratsu hainbatekin ere: Bob Dylan, Atahual-
pa Yupanqui, Jacques Brel, Leo Ferré… Oraingo
hau bederatzigarren diskoa du Markezek; milaka
kontzertu bizkar gainean eta sekulako ilusioa: kan-
tu ederrak, soilak eta atseginak sortzen eta kanta-
tzen jarraitzeko. Lan beroa eta atsegina burutu du:
Hiri hartan izan zen. Grabaketan Pello Ramirez eta
Arkaitz Miner, ErramunMartikorena, Eñaut Elorrie-
ta eta Uxue Alberdi izan ditu lagun.

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Elkar, 2011

Zwei frauen
(Bi emakume)

Liburua

JOXEAN AGIRRE

Elkar, 2011

Hiri hartan izan zen

Musika

MIKEL MARKEZ

Euskal aditza jokatzeko
tresna

Internet

WWW.ADITZAK.COM

MALERREKA
Bertso-paper eta ipuin
lehiaketak
Azaroaren 11 arte
aurkezten ahal dira
Euskaraz bizi nahi dut
bertsopaper eta ipuin
lehiaketarako lanak.

Zinema
LEITZA
Zinema denboraldia
Azaroaren 11 eta
13an Lola filma.

Mendi ateraldiak
BERA
Larun Ttiki mendi
taldearen irteera
Azaroaren 13an Iamo-
teneatik Baldrunerat.
(09:30).

Gerrako bunkerretan
barna
Azaroaren 13, 20 eta
27an eta abenduaren
4ean gerrako bunke-
rretan barna ibilaldi gi-
datuak.

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleak
Azaroaren 13an Altza-
rreka-Meaka-Urritzate-
Iparla-Arieta-Elorru xu-
ri-Okin-Altzarreka irtee-
ra Baztango Mendigoi-
zaleekin (08:00).
Azaroaren 20anMea-
ka-Oialei-Loiluze-Ene-
korri-Urkiaga-Soroga-
in-Auritz irteera Baz-
tango Mendigoizalee-
kin (06:00).

SUNBILLA
Ulibeltzak Mendi Taldea
Azaroaren 13an Pasai
San Pedro-Donostia
ibilbidea.

LEITZA
Mendibil Mendi Taldea
Azaroaren 12an Liza-
rrusti-Larraitz irteera.
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ZERBITZUAK
zurginak

ZERBITZUAK
denetarik

LANA
eskariak

DONEZTEBE INGU-
RUAN43urtekoemaku-
mebatekedozein lanegi-
nen luke:garbiketak,hau-
rrakedoadinekoakzain-
du... Autoarekin. �608
679316.

Emakume heldua eta
euskalduna, gazteleraz
eta frantsesez dakiena,
esperientzia haundiare-
kin, pertsonak zaintzen

bainugela eta balkoi-te-
rraza. �619 374998.

LEITZA. Pisua salgai oso
egoera onean, bizitzera
sartzekoprest.90m2kopi-
su argitsua, oso toki la-
saian;sukaldea,bainuge-
la,egongela,3 logelahan-
di eta trastelekuarekin.
Igogailua jarri berria eta
berogailuarekin.Prezione-
goziagarria, etor zaitez
ikustera! �649 208310.

ELIZONDO.Maurizioeta
Felix Plazan pisua salgai.
3 logela, 2 bainugela,
egongela, sukaldea, tras-
telekua eta garaje-plaza.
Mob lez ta tua . � 685
408968.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

LESAKA.Apartamentua
errentan emateko, plaza
ondoan.Berriaetaaltza-
riekin.Sartzekoprest.450
euro. �656 793855.

ko20.zenbakian,80m2ko
lokal komertziala salgai.
�617 936622.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan emateko

LESAKA.Plazaerdianga-
raje itxia errentan emate-
ko. �675 714360.

DONEZTEBE.80m2ko lo-
kala errentan emateko
Merkatarien Karrikan.
� 943 797921 (de i tu
gauez).

LURRAK/ORUBEAK
salgai

ELIZONDO.Lur eremua
salgai, laua. 5.276m2 fa-
milia bakarreko etxebi-
zitza eraikitzeko baime-
narekin. �609 708797.

SUNBILLA. 440m2ko lur
eremuurbanizatuasalgai,
220m2kofamiliabakarre-
ko etxebizitza eraikitzeko
baimenarekin.Prezioone-
an. �616 289492.

LESAKA.Albistur18be-
hean, pisua errentan
emateko. 3 logela, 2 bai-
nugelaetaegongela-jan-
tokia. 85 m2 ditu. Terra-
zarekin. Guztira 135 m2

inguru. �666 545069.
BERA. Apartamentua
errentan emateko. 3 lo-
gela, 2 bainugela, tras-
telekua eta aparkatzeko
garaje plazarekin. �646
091754.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

DONEZTEBE EDO IN-
GURUETAN neska eus-
kaldunak pisua errentan
har tuko luke . � 617
834361.
ETXALAR.Etxeaedopi-
suaerrentanhartukoge-
nuke. �687 222320.

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Eltzetakarrika-

ETXEBIZITZAK
salgai

ERATSUN. 3 borda sal-
gai, lur eremuarekin.
�943 217817.
LESAKA. Etxebizitzabi-
familiarra salgai, prezio
onean. �609 477277.

DONEZTEBE.Pisuasal-
gai. Sukaldea, komuna,
2 logela, egongela han-
dia eta despentsa. 15
m2ko trastelekua. �630
160353.
ETXALAR. Zaharberri-
tzeko den borda salgai.
Lur eremuarekin. �661
121540.

DONEZTEBE. Pisuasal-
gai, 2 logelakoa eta tras-
telekuarekin.Ameztiaze-
harbidean.114.000euro-
tan. Eta 3 logelako ber-
tze pisua ere salgai,
132.000 eurotan. Bero-
gailuarekin. Sartzeko
prest. �649 472658.

DONEZTEBE. Parrokia
karrikan 130 m2ko pisu
eraberrituasalgai. 3 loge-
la, egongela, sukalea, 2

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

SAIL HONETAN IRAGARKIA JARTZEKO 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 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA eta
IPARRALDEAN
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, 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): 32,00 € (=)

Zerri gizena
1,208 € kiloa. (-0,015)

Zerramak:
0,430€ Kg/bizirik. (+0,010)

Aretze gizenak:
Idixkoak:€/kg. Kanal
Extra 4,25 (+0,03)
1.koa 3,95 (+0,03)
2.koa 3,71 (+0,03)
Urruxak:€/kg. Kanal
Extra 4,33 (+0,03)
1.koa 4,05 (+0,03)
2.koa 3,93 (+0,03)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretzemestizoak:
urruxak 120,00 (=)
idixkoak 180,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00 (=)
idixkoak 120,00 (=)
Zaldikoak:€/k
Sortuberriak: 2,88/2,98
Zaldi-behorrak: 1,78/1,98
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 8,40/9,10
8-10 kilokoak: 7,00/7,30

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(urriaren 7tik 14ra bitarteko prezioak)
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ariko litzateke, baita os-
pitalean ere. Autoarekin.
�652 729101.

LEITZAETAINGURUAN
emakume batek umeak
edo adinekoak zaintzen,
edoetxeak, tabernakedo
fregaderan garbitzen lan
eg inen luke . � 695
716894.

BAZTAN-MALERREKA.
Hemengo emakumeba-
tek arratsaldez ordu ba-
tzuetan lan eginen luke
adinekoak edo haurrak
zaintzen. �627 258817.

BERA. Klase partikula-
rrakemanennizkiekeLe-
hen Hezkun t za e ta
D.B.H.-ko ikasleei.�628
078573.

38 urteko emakumea
larunbat eta igandeetan
edozein lanetan aritzeko
p res t dago . � 663
420685.

35 urteko emakumeak
taberna edo kafetegiren
batean lan eginen luke.
5urteesperientzia.�664
670384.

DANTXARINEA. Aste-
buruetan lan egiteko
zerbitzaria behar da.
�948 599013.

LANA
eskaintzak

Teleoperadora espe-
rientziadunabehardahi-
tzorduak emateko. Es-
perientziarik ez bada, ez
deitu. �699 382673.

MOTORRA
tailerrak

10hilabetekozakurarra
oparitzeko,yorkshireeta
pomerania arrazak gu-
rutzatutakoa. Etxebizi-
tzaz aldatu gara eta ezin
dugu kon tu . � 627
086266.

ANIMALIAK
salgai

Lauhilabetekogrifoiarra-
zako zakurkumeak sal-
gai. �667 874991.

Ernari dauden astoak
salgai, kumeekin. �636
322080.

DENETARIK
salerosketak

SUNBILLA. Su egurra
salgai, lotean edo xehe-
tua. �659 867287 / 699
461394.
IRUN. Taxi lizentzia sal-
gai. �619 345729.
Hozkailukamarasalgai.
Neurriak: 3,16 x 3,16 x
2,45. Panelak. Berria.
9.000 euro negoziaga-
rriak. �615 004047.

DENETARIK
galdu/aurkituak

BERA.KulturEtxeondo-
an edo Eztegara frontoi-
ko aparkalekuan betau-
rreko graduatuak aurki-
tu dira, lokarri beltzare-

MOTORRA
salerosketak

OpelAstraCosmossal-
gai, 2005ekoa, 1.9 CD-
Ti, 120 zaldikoa, 5 ate,
beltza.90.000kilometro.
�679 270432 (deitu
13:00etatik 17:00etara).

RiejuTango50ccmoto-
rra salgai. Oso gutxi ibi-
lia dago eta ongi zaindu-
ta. 2010ekoa da eta 800
kmditu.1.500euro.�647
117491.

VolkswagenPassat1,9
TDIautoasalgai.130zal-
d i . H igh l i ne . 5 a te .
2002koa. Aire egokitua,
beira igogailu elektrikoa
eta extra gehiago. Urdin
ilun kolorekoa,metaliza-
tua. 126.000 kilometro.
Prezioekonomikoa.�617
792401.

Opel frontera sport eta
suzuki santana salgai,
bietatik bat aukeran.
�646 517549.

Yamaha IFZ 450 moto-
rra salgai. 2006koa, urdi-
na, gutti erabilia eta ego-
eraonean.�606940157.

ANIMALIAK
oparitzeko

IGANTZI. 2 urteko katu
emea oparitzeko, ez da-
go esterilizatua baina in-
teresatuak horrela nahi
badu, esterilizatuko da.
�670 218613.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI
(luze eta laburrak)

TURISMOAK

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

kin. Galdu dituenak udal
bulegoetan (orain Kultur
Etxean) galdetu.

DENETARIK
bertzelakoak

ZUBIETA . Eng l i sh

conversation. 35 urtex
Oxforden (Ingalaterra)bi-
zitu den emakume eus-
kalduna ingelesezko so-
lasaldiak egiteko prest,
giro atsegin eta lasai ba-
tean. �948 920020/ 663
723710.
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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

Sunbillako ANPARO GELBENTZUk
urriaren 30ean urteak bete ditu.
Aunitz urtez familia guztiaren
partetik. Zeinen pozik dagoen
Anparo jaio berria den Hegoa
ilobarekin. Espero dugu eguna
ongi pasatu izana amatxi.
Muxuak.

Sunbillako JOSE LUIS IRIARTE
IBARRAk urteak beteko ditu aza-
roaren 17an. Aunitz urtez famila
guztiaren partetik eta berexiki
Garaine eta Iraide iloben
partetik. Ongi pasa eguna
osaba zubito. Muxuak

Doneztebeko
NAHIA IRIARTE
MIKELARENAk aza-
roaren 16an
lehenengo urtea
beteko du. Zorio-
nak! Sunbillako
atautxi, amatxi,
osaba eta izeba.

Doneztebeko
NAHIA IRIARTE
MIKELARENAk aza-
roaren 16an urtea
beteko du. Zorio-
nak attatto eta
amattoren parte-
tik. Muxuak etxe-
ko printxesari.

Elizondoko MIKEL

BARBERENA
OPOKAk urtea
bete du urriaren
6an. Zorionak eta
aunitz urtez Erra-
tzutik eta aitatxi
eta amatxiren
partetik.

Elizondoko ASIER
BARBERENA OPO-
KAk 4 urte beteko
ditu azaroaren
13an. Nola
haunditu zaren!
Zorionak! Osaba
Jon, Maider,
aitatxi eta amatxi.

ARATZ ELIZALDE
DOMINGUEZ zubie-
tarrak urteak bete
ditu urriaren
26an. Zorionak
potxola! Borral-
dako amatxi eta
familia guztiaren
partetik lau muxu!

Urrozko NAROA ZOZAIA JUANENAk
3 urte bete zituen urriaren 4an
eta bere ahizpa AITZIBERrek 5
urte beteko ditu azaroaren 9an.
Zorionak eta muxu haundi bana
bi sorgintxoendako Donamariako
familiaren partetik eta berexiki
Alaitz lehengusinaren partetik.

Iruritako MAXKO eta JUANIKOTek
azaroan eta abenduan urte
aunitz beteko dituzte. Zorionak
Azaldeiko txabolisten partetik!
Usorik harpatu ez duzuenez,
paella goxo-goxoa prestatu!

Doneztebeko ARGOITZ eta IZADI
ERASUN ORTUOSTEk urteak bete-
ko dituzte azaroaren 13an eta
6an. ARGOITZek 4 urte eta IZADIk
urtetxoa beteko dituzte.
Zorionak familia guztiaren parte-
tik, bazkari goxo-goo batekin
ospatuko dugu. Bizkotxoa
prestatu ARGOITZ!

JUNE JUANENA LARRAZA donezte-
barrak urtea bete duelako
urriaren 25ean, zorionak
bere atta, ama, Urrozko eta
Doneztebeko familiaren partetik.
Zorionak Urrozko atautxiri ere
Juneren partetik bere
urtebetetzeagatik.

Zorionak JONE!
Muxu handi eta
besarkada
bana Aresoko
lagunen parte-
tik. Ahalik eta
hobekien pasa
zure eguna!
Animo politte!

NATALIA GOIENE-
TXE GONZALEZ

lesakarrak 8 urte
beteko ditu aza-
roaren 19an.
Aunitz urtez eta
muxu aunitz
familiaren
partetik.

UGAITZ LOIARTE
OLANO leitzarrak
3 urte beteko
ditu azaroaren
22an. Zorionak
gure pottottori.
Muxu asko Goi-
zuetako familia-
ren partetik.

Elizondoko LEIRE
BALLARENA GOIE-
NETXEk azaroaren
16an 6 urte bete-
ko ditu. Zorionak
familiaren eta be-
rexiki aita, ama
eta Naroa ahiz-
paren partetik.

UNAI VALVERDE
UGALDEk 34 urte
beteko ditu aza-
roaren 15ean.
Zorionak Vane-
ssa, Xabier,
Eneko eta ama-
txoren partetik.
Muxuak aitatxo!

Ezkurrako AINGERU eta MIKEL

VALDES ZABALO k azaroaren 9an
7 urte bete dituzte. Zorionak
bihurri parea eta muxu asko
familia guztiaren partetik eta
bereziki aita eta amaren
partetik.

Zugarramurdiko MARIA ETXABE

OLHAGARAY k 9 urte beteko ditu
azaroaren 14an. Aunitz urtez
familiaren partetik.

Joan den urriaren 16an gure
UNAIk 5 urte bete ditu eta 25ean
JOANAren zortzigarren urtebete-
tzea izan da. Eta hara non gure
ARIANE 24an jaio den. Zorionak
hiruei eta hiru muxu haundi.

Doneztebeko
LAURA ERASUNek
16 urte beteko
ditu azaroaren
29an. Zorionak
Lalu! Ongi pasa
eguna eta beren-
du goxoa presta-
tu lagunentzat!

JOSE ANTONIO APEZETXEA eta
JUANITA ELIZALDEk Urrezko
Ezteiak bete dituzte urriaren
14an. Egun ederra pasatu
genuen denok elkarrekin.
Zorionak etxekoen partetik.

Berako OIHAN eta NAHIA PIKABEA

gure bikoteak 5 urte bete ditu
azaroaren 4an. Zorionak eta
muxu pila pila patata tortila, ama,
aita eta etxeko guztien partetik.
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