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Denera, mila kirolari baino gehiagok
hasi dute denboraldi berria fut-
bola, eskubaloia, saskiba-
loia, errugbia eta areto-
futbolean. Ttikienetatik
hasi eta helduagoeta-
ra, futbola da jokalari
federatu gehien bil-
tzen duena (718), gero
eskubaloia (221), areto-
futbola (70), saskiba-
loia (66) eta errug-
bia (45). Sarako
eta Senpereko
kirol taldeen
daturik ez
dugu bildu
aurtengoan.
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G. PIKABEA
Eta orain zer? Horixe

daunibertsitatekoikaske-
takbukatutasortzenden
galdera. Gehienek garbi
dutelanabilatunahidute-
laetahorretanhastendi-
ra;ez,ordea,denak. Izan
ere, gero eta gehiagok
erabakitzen dute dokto-
retesiaegitea.Horrekgu-

ttienez hiru urteko dedi-
kazioa eskatzen du, bai-
nabatazbertze5-7urte-
ko pasatzen dituzte.

Azken urteetako da-
tuei erreparatuz, 2008tik
2011ra,HegoEuskalHe-
rrian%18,4 igozendok-
tore tesia irakurri eta de-
fendatu zutenen kopu-
rua.EspainiakoHezkun-

tzaMinisterioarenarabe-
ra, 2008an 484 lagunek
aurkeztu zuten tesia He-
goEuskalHerrian,2009-
an 540 izan ziren, 2010-
ean 519 eta 2011n 573.

Adinari dagokionez,
gehienek30-34urterekin
bukatzen dute tesia eta
gero datoz 25-29 urte-
koak.Ondokotaulan,He-

Azken urteetan igo egin da tesia
aurkeztu dutenen kopurua Hego
Euskal Herrian. 2011n, adibidez,
2008an baino 89 tesi gehiago ira-
kurri eta defendatu zituzten.

Mundu hori hurbiletik ezagutzeko
asmoz, TTIPI-TTAPAk tesia egitea
erabaki duten eskualdeko bortz
lagunengana jo du euren
esperientzia biltzeko.

go Euskal Herrian duela
bi urte aurkeztutako te-
siak adinaren arabera
ageridira.Sexuarenara-
berako aldea ttikia da.
2011ntesien%50,6gizo-
nezkoekaurkeztuzituzten
eta %49,4 emakumeek.

Eskualdean ere badi-
ra doktore tesia egiteko
bideahautatzendutenak
eta hala egin dute Paula
Kasares, Oihana Lujan-
bio,SaioaDiosdado,Ain-
tzanePikabeaetaXabier
Juankorenak.Paulaketa
OihanakEuskalFilologia
ikasizuten,SaioaetaAin-

tzanek Kimika Zientziak
eta Xabierrek Ingeniari-
tza Industriala. Uniber-
tsitateko ikasketen on-
dotik,bakoitzakbereada-
rrean tesia egin du edo
egiten ari da.

GIZARTEA � HEZKUNTZA

Doktore tesia: gero eta gehiagok
aukeratzen duen ikerketa lana
Doktore tesia egitea erabakitzen dutenek bataz bertze 5-7 urte pasatzen dituzte horretan

Paula KASARES | BAZTAN

«Hainbat nafarrek euskararen
aldeko hautuak egin dituztela-
koz dirau euskarak Nafarroan»
NabarmentzekoibilbideakademikoaduPaulaKasaresek.«Euskarak
erakartzenninduelakoz»,EuskalFilologiaikasizuen,«hauda,euskal
hizkuntzalaritza eta literatura». Baina bere hitzetan, «hizkuntzalari-
tza ez da mintzairen bizitzaz eta geroaz kezkatzen eta nik horretan
nuen kezka nagusia». Hortaz, Soziolinguistikara pasatu zen. «Ohi-
ko soziolingustikan alderdi kulturalean egon den gabeziak bulkatu
ninduen Gizarte eta Kultura Antropologia lizentziaturara». Beraz, bi
lizentziatura, graduondoko eta diploma bana eta hori aski ez, eta
aurten doktoretza akitu du.
2000. urtean Baztango Udaleko Euskara Zerbitzuan
eszedentzia eskatu etaBartzelonara joan zendoktore-
tzaikasketakegitera.Orduanhasizentesiarekin.«Urte
batzuetan etenik izan nuen, 2008 aldera gaiari berriz
heldu eta 2013ko uztailean tesia irakurri dut».
EuskaldunhaziNafarroan.Euskararenbelaunezbelaune-
ko jarraipenaetahizkuntzasozializazioa familiaeuskaldunetan.Hori
dabere tesia: «1970etik2012raNafarroaneuskararenbelaunezbe-
launeko jarraipena nola gauzatu den eta egungo haur nafarrak zer
egoeratanbilakatzendireneuskaldunargitzeaizandutxede».Azter-
keta kualitatiboa izanda: «jendearenbizipen, bizi-aukera, hautu, ja-
rrera eta halakoei begiratu diet». Diseinu aldetik, bi kasu aztertu di-
tu: bata Iruritan eta bertzea Iruñean, eta bi belaunaldi hartu ditu,
70eko hamarraldian haziak eta haien seme-alabak, 2000tik aitzi-
nerasortuak.Egindako lanetik«Nafarroakoeuskararenhistoriahur-
bila ez dela lineala» ondorioztatu du: «hizkuntzaren galtze eta be-
rreskuratzeagertatuda,mintzairarenbelaunezbelaunekosegidan

hausturak izanditu». Iruritarenkasuanhori «xarmanki» ikustendela
dio: «euskararen galtze prozesuak herriaren haustura ekarri zuen.

70eko hamarraldian hizkuntza aldetik bi gune zeuden,
herrigunea erdaldundua eta baserri aldea euskalduna.
Urte horietan Jose Mª Sánchez Carrión soziolinguis-
takeuskaragaldutzatemanzuenIruritan.Halere, irurita-
rrek euskararen galbidea irauli dute». Paularen ustez,
«euskarakezdirauNafarroangurasoeuskaldunekbeti
ume euskaldunak hazi dituztelakoz, hainbat nafarrek

euskararen aldeko atxikimendu eta hautuak egin dituztelakoz bai-
zik.Hiztunbatzukumetatikhelduzaieneuskarari lotuzaizkio,baina
bertzeanitzeuskararagogozhurbildudira,hizkuntzaikasietaberetu
dute. Hiztun horiek aitamatu direlarik, seme-alaben hizkuntza so-
zializazioa beretakotutakomintzairan egin dute, eta horrela hasi da
hainbat familiatan euskara (berr)etxekotzen».
Tesia egitea «ikergaiaz ez ezik, neure buruaz, ahalmenaz eta gaita-
sun intelektualaz anitz ikasteko bidea izan da» Paularentzat. «Bide
luze,malkarraetabakartia»deladio,baina«nahiz lehereginikegon,
gogobeteriketapozik»geldituda.Aregehiago, ikertzensegitunahi-
ko lukeela onartu digu, «bai eta ikertutakoa zabaltzen ere».

GOGORRA BAINA KONTENT
«Nahiz leher eginik
egon, gogobeterik eta
pozik gelditu naiz
egindako lanarekin»

DOKTORE TESIA
Nafarroan euskara-
ren belaunez belau-
neko jarraipena nola
izan den eta gaur
egungo haur nafa-
rrak zein egoeratan
bilakatu diren
euskaldun ikertu du.

Adina Aurkeztutako
tesiak Hego EHn

25-29 160 (%27,9)
30-34 204 (%35,6)
35-39 72 (%12,6)
40-44 45 (%7,8)
45-49 29 (%5,1)
50-55 35 (%6,1)
> 55 28 (%4,9)
Guztira 573 (%100)
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Saioa DIOSDADO | LEITZA

«Ikerketan segitzeko ondorengo
pausua kanpora joatea da eta
itzultzea oso zaila da»

Euskal Herriko Unibertsitatean
Kimika Zientzietan lizentziatua
da Saioa Diosdado leitzarra.
Karrerakoazkenurtea,halaere,
Ingalatarreneginzuen,etahan-
dikitzulizenean,doktoretzaegi-
teaproposatuziotenEHUnber-
tan, Donostian, KimikaOrgani-
kako laborategian. Baiezkoa
emanzuen:«lizentziaturabuka-
tu eta nora jo ez dakizula geldi-
tzen zara eta aukera hori eskai-
ni zidaten». Lizentziaturabuka-
tu eta masterra
egin zuen, eta
azaldu digunez,
«masterra egiten
arinintzenbitarte-
an, bekak eskatu
nituen eta Espai-
niakoMinisterioko
beka eman zida-
ten».2008kourrianhasizenbe-
karekin lanean.
Tesiaren nondik norakoez gal-
detu diogu leitzarrari, baina lan
zaila jarri diogu: «askotan gal-
detzendidateetahainespezifi-
koakizatendira,zaila izatende-
la azaltzea». Laburbilduz, «sin-
tesiasimetrikoanegitendutlan»,
aipatudigu.Horrekeguneroko-
an dituen aplikazioen berri ere
emandigu: «farmazeutikari be-
gira ari naiz lanean, farmakoak
sintetizatzeko.Erreakziobategi-
ten duzunean, nahiz eta mole-
kula berdina izan, efektu des-
berdinakedukiditzake,etaefek-
tu bat ona eta besteak txarrak
lortzen dituzu. Gure lana bi ho-

riekdesberdintzeada.Moleku-
la zuzenbat bakarrik saldudai-
teke».
Lau urte eman ditu Saioak la-
borategian lanean, eta ikerketa
«oso gogorra» dela azpimarra-
tudigu:«lehiakortasunhaundia
dago eta oso sakrifikatua da».
Kontatu digunez, «Euskal He-
rrian ikerketan segitzeko oso
aukeragutxidaude,etagainera,
osobaldintzazailekin.Berrizbe-
kaklortzeaizangolitzateke,bai-

na gero eta beka
gutxiago daude.
Gero eta lehiakor-
tasunhaundiagoa
dago eta baldin-
tzak gero eta txa-
rragoak dira». Be-
rak garbi du iker-
ketanezduelase-

gitukotesiabukatutakoan,«se-
gitzekotan ondorengo urratsa
kanpora joatea da eta itzultzea
oso zaila da». Hortaz, «nire hel-
burua hezkuntzara edo beste
zerbaitetara bideratzea da».
Oraingoz,ordea,tesiabukatzea
da Saioaren xede nagusia eta
dagoenekoazkenetandabil.Ur-
te hau etxean tesia idazten da-
ramala adierazi digu, eta «nire
asmoaEguberrienaurretikaur-
keztea eta titulua lortzea da».
Donostian,EHUneginenduaur-
kezpena, eta «egun hori pa-
satzeak urduri jartzen» baldin
badu ere, urteetako lan gogo-
rraren fruitua izanen da. Zorte-
rik onena opa diogu.

AURKEZPENA
«Urte bat daramat
etxean tesia idazten
eta nire asmoa
Eguberrien aurretik
aurkeztea da»

Aintzane PIKABEA | ARANTZA

«Ikerketak erakarrita hasi
nintzen tesiarekin, eta gogorra
bada ere, aberasgarria da»

Minbiziaren kontrako terapian
lagungarri izandaitezkeennano-
partikulak ikertzendiharduAin-
tzanePikabeaaranztarrak,zeha-
tzagoerranda,«minbiziabezala-
koeritasuneiaitzinegitekobalio
dutenfarmakoakgarraiatzendi-
tuztennanogelaksintetizatueta
aztertzenditut.Nanogelek,ber-
tzeakbertze, farmakoagarraia-
tzekobaliodute,haienbarnean
botikasardaitekeelakoetakimi-
koki presta daitezke zuzenean
tumorera ailega-
tzeko, barrenean
daramansubstan-
tziabideanaskatu
gabeetabeharde-
nean modu kon-
trolatuanaskatuz».
Laburbilduz, hori
da bere tesiaren
mamia.
Kimika Zientzietan lizentziatua
da Euskal Herriko Unibertsita-
tean, eta ikasketa horienondo-
tik tesia egitea erabaki zuen:
«karrera bukatuta irakasle iza-
tekomasterraeginaladoktore-
tza tesiarekinhasi zalantza izan
nuen, baina ikerketa probatu
nahinuenetahurazelamomen-
tuapentsatu nuen.Bertzela, ez
nuke inoiz eginen, eta proiektu
honen gaia hagitz interesgarria
irudituzitzaidan». Ikerketakera-
karritahasizen,beraz,doktore-
tzarekinduelabiurte.Hasieran,
doktoretzaeginbidenabarKimi-
kaAplikatuaetaMaterialPolime-
rikoakmasterra ere egin zuen.

Esperientzia «hagitz aberasga-
rria»izatenaridelaadierazidigu
eta «gustura» dagoela. Halere,
«gogorra»delaonartudu:«ordu
aunitz sartu behar dira». Tesia
eginez «gauza aunitz ikasten»
ari dela ere kontatu digu: «iker-
tzen, taldean lanegiten, norbe-
re lana aitzinera eramaten eta
hori kontrolatzen, idazten, jen-
dearenaitzineansolasten, inge-
lesa lantzen...Gainera,kongre-
suetaraedokanporalanerajoa-

teak jende aunitz
ezagutzekoetabi-
daiatzeko aukera
ematen du».
Tesiabukatzeada
orainberelehenta-
suna,etaetorkizu-
nekoasmoezgal-
detuta, «gero ge-

rokoak»erantzundigu.Berehi-
tzetan, «gaur egun, ikerlarien
egoerahagitzbeltzdagohemen,
laguntzak aunitz murrizten ari
direlakoetageroetaaukeragu-
ttiagoeskaintzendituztelakohe-
menlanegiteko».Errandigunez,
«ezdutbaztertzenkanporapost
doktoretza bat egitera joatea»,
baina hori momentua ailega-
tzeanerabakidu.Eusko Jaurla-
ritzak lau urtetarako emandion
beka2015ekoabenduanbuka-
tuko zaionez, tesia ordurako
aurkeztu nahiko luke: «espero
dut bi urteren buruan aurkeztu
ahalizatea».Bitartean,medikun-
tzan ekarpena egin dezaketen
nanogelekinlaneansegitukodu.

TESIAREN ONDOTIK
«Ez dut baztertzen
kanpora post-doktore-
tza bat egitera joatea,
baina hori momentuan
ikusiko dut».

DOKTORE TESIA
Medikuntzan izanen
du bere lanak
aplikazio nagusia:
minbiziaren aurkako
borrokan lagungarri
izan daitezkeen
nanogelak sintetiza-
tu eta aztertzen ditu.

DOKTORE TESIA
Farmazeutikari
begira aritu da
lanean bere
ikerketan, gaixo-
tasunen kontrako
farmakoak
sintetizatzeko
lanean.
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Oihana LUJANBIO | GOIZUETA

«Tesia egiteko diziplina
asko behar da, zure esku
dagoelako egiten duzun lana»

«Euskararenberri jakiteagusta-
tu izan zait beti, hizkuntzen be-
rriorokorrean,bainagureaeus-
kara da. Goizuetako hizkerak
erebeti izanduzerbait,baigure-
tzatetabaikanpokoentzatere».
Horixeizanzenabiapuntua.Eus-
karari buruz gehiago jakiteko
asmoz,EuskalFilologiaikasizu-
en Oihana Lujanbio goizueta-
rrakEHUEuskalHerrikoUniber-
tsitatean.Bainajakinminaurruti-
rago joan zen, eta bereziki so-
ziolinguistika egi-
tenzitzaioninteres-
garri,hauda,«eus-
kararengauregun-
goegoeranjarrina-
hinuenarreta».Ha-
la, unibertsitateko
ikasketen ondotik
doktoretzarekin
hasi zen. Tartean, graduondo-
ko batzuk ere egin zituen, eta
SoziolinguistikaKlusterreanere
lanean aritu zen. Horiek buka-
tuta,orainhasidaberriztesiare-
kin,EHUkemandionlauurteta-
rako bekarekin.
Hizkuntza aldakortasuna Nafa-
rroaipar-mendebaldekoeuska-
ran. Hori daOihanaren tesiaren
izena:«gaureguneuskaranola
aldatzenaridenikertzenarinaiz».
Goizuetanhasiduazterketa,eta
gerora«egoeraberetsuanegon
litezkeeningurukotokiekinkon-
paratu nahi dut, Araitz Betelu-
rekin eta beharbada Leitzare-
kin». Eta azterketa egiteko al-
datzen ari diren 15 aldagai har-

tu ditu kontuan, fonologikoak
batzuk eta morfologikoak eta
lexikoak besteak: karri/ekarri,
yan/jan,zertikan/zertik, izain/iza-
ingo, dut/ daukit, eztikit/eztakit,
a r runt /oso , deus/ ezer,
zerbette/zeoze... Estatistikaren
bitartez, horiek zeren arabera
aldatzenaridiren ikustenarida:
adina, sexua, ikasketa maila,
Gipuzkoarekin duten ha-
rremana...Goizuetaneginduen
orainartekolanarekin«euskara

aldatzen ari dela»
ondorioztatu du:
«zaharretatik gaz-
teetara aldaketak
badira.Gazteekge-
roetabatuagoegi-
tendute».Halaere,
bere ustez, «Goi-
zuetanaldaketaez

dahaundia.Beste lekubatzue-
tan haundiago izango da».
Tesia2016rakobukatzea«espe-
ro»du,etaetorkizunazgaldetu-
ta, ez omen du «batere argi».
Bitartean,ordea,baduzeregina,
egunarenzatihaundibatikerke-
tan joaten baitzaio. Bere hitze-
tan, «beka edukitzeak asko la-
guntzendu.Bestela,osogogo-
rra izango litzateke. Bekarekin
lanegunnormalbatbezalada».
Diru-laguntzaezezik,«tesiaegi-
teko diziplina asko behar da,
zureeskudagoelakoegitendu-
zun lana». Baina itxaropentsu
mintzoda:«zereginnahiduzun
argiduzunheinean,etadenbora
mugezkonturatuta,posibleda».

LAGUNTZA
«Beka edukitzeak
asko laguntzen du, lan
egun normal bat be-
zala da. Bestela, go-
gorra izango litzateke»

Xabier JUANKORENA | DONEZTEBE

«Azken zatia gogorra egin
arren, denboran atzera eginen
banu gauza bera eginen nuke»

Matematika,fisikaetaelektroni-
kabezalakoikasgaiakbetidanik
izan ditu gustuko Xabier Juan-
korenadoneztebarrak,etahorre-
gatik ikasi zuen Ingeniaritza In-
dustriala Iruñeko unibertsitate-
an.Karreraakituta,berriz, tesia
egiteaerabakizuen:«karreraren
azkeneko urtean tesia egiteko
eskaintza batez enteratu nin-
tzen. Enpresabatenetauniber-
tsitatearen arteko kolaborazio
batzen.Nikenpresarentzatiker-
keta lana eginen
nuen,bainauniber-
tsitatean. Ikaslebi-
zimodualuzatzeko
aukera ikusita, eta
soldatabatekin,ar-
gi eduki nuen hori
nahi nuela. Gaine-
ra, gaia gustukoa
nuen».Honelaazaldudigubere
lana: «gero eta potentzia haun-
diagokoaerogeneradoreakera-
biltzeaksortzendituenarazoak
konpontzean oinarritu da nire
lana,batezereaerogeneradore
horieksareelektrikoarenegon-
kortasunaezkaltetzea,etaahal
bada,egonkortasunhorri lagun-
tzea».Horrekegunerokoanapli-
kazio hauek omen ditu: «sare
elektrikoariezdiosoberagrazia-
rik egitenparkeeolikoaskobe-
rarikonektatzeak,bereegonkor-
tasunakaltetudezakeelako,ba-
tezere,sarekotentsioaerortzen
denean, itzalaldietan. Etorkizu-
nean, arazo bat izan daiteke
energiaeolikoarengarapenera-

ko.Aerogeneradoreeksarearen
egonkortasunari laguntzen ba-
diote arazo hori saihesten da».
Ez da damutzen hartutako bi-
dearekin:«orokorreanesperien-
tzia ona izan da eta denboran
atzeraeginenbanu,gauzabera
eginennuke».Beretesianbiza-
tibereiziditu:«batetik, ikerketa
lana. Zati hau unibertsitatean
eginnuen,hiruurtez».Ezzitzaio-
la«bateregogorra»eginaipatu
digu, «urte onak» izan zirela.

Ikerketa akitu eta
enpresan lanean
hasi zen. «Tesia
idaztea faltazitzai-
dan, hau da, egin-
dako ikerketak eta
lortutako ondo-
rioak azaltzea eta
itxuroso paratzea.

Etaazkenzatihaunahikogogo-
rra egin zait eta egiten ari zait».
Berehitzetan,«egunguztian la-
nean aritu eta gero, ez da go-
go askorik izaten tesia idazte-
ko, eta asteburuetan beti dago
zerbait hobeaegiteko».Halere,
ez dadenbora luzerako kontua
izanen,«azkensprintean»baita-
go.Tesiarenzirriborroaakitzen
aridaetazuzenketaketagaine-
rakoakegindakoan,martxoedo
apirilerakoaurkezteaaurreikusi
du.Denaden, nahiagoduetor-
kizunaezantolatu:«ezzaitsobe-
ra gustatzen epe luzerako pla-
nakegitea.Azkenfinean,bizitza
zukplanakegitendituzunbitar-
tean gertatzen den hori da».

UNEAN UNEKOA
«Ez zait gustatzen epe
luzerako planak egi-
tea. Bizitza zuk planak
egiten dituzunean
gertatzen den hori da»

DOKTORE TESIA
Nafarroa ipar-men-
debaldeko euskara
nola aldatzen ari
den ikertzen dihar-
du. Goizuetan hasi
du ikerketa, gerora
inguruko tokiekin
konparatzeko.

DOKTORE TESIA
Gero eta potentzia
haundiagoko
aerogeneradoreen
erabilerak sortzen
dituen arazoak
konpontzean
oinarritu da bere
ikerketaren mamia.
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Berako Pagola txistorra lantegia ezagutzen
«Orain dela ehun urte txistorra azpiproduktua zen. Gure asmoa, txistorrari ber-
tze kategoria bat ematea izan zen. Duela 30 urte Alemanian izan nintzen eta han
ikusi nuen saltxitxa ez zela azpiproduktua, produktu izarra baizik. Eta pentsatu
genuen zergatik ez dugu egin behar hemen txistorra produktu izarra, haragirik
onenarekin, haragi berexiarekin… eta hortan hasi ginen eta hortan ari gara». Ho-
rrela erran zigun Josetxo Pagola Berako txistirra egileak duela hamar urte ttipi-
ttapari emandako elkarrizketan. Behi eroen afera atera zenean indioilar hanbur-
gesak egiten hasi eta «hori da gaur egun gehien berretzen ari den salmenta».

Aitzineko Ttipi-Ttapan Josebak aipatzen zi-
tuen xixtulari horietako bat naiz. Ttiki-ttiki-
tatik maite izan dut xixtu egitea. Josebak

zion doinu polit hau orain guttiago aditzen dela eta
ados nago. Behar bada, lehen bakoitzak sortzen
zuenmusika,musika aditzekomanera bakarra ze-
lako izanen da. Gaur egun irratia, musika-gailu-
ak, mugikorrak, eta bertze hainbertze tresna ditu-
gunez, errexa da musikaz inguratua egotea.
Xixtuka eta xixtuka bertze hausnarketa bat egin
nahi dut: xixtu egitea terapeutikoa dela uste dut.
Osasunean eragin ona duela pentsatzen dut. Xix-
tuz ari naizelarik maiz erraten didate: “zeinen kon-
tent zauden”. Eta ez, gehienetan ez du deus ikus-
tekorik sentitzen naizen moduarekin.
Iduritzen zait xixtu egiteak indar haundi bat dau-
kala: trixte edo apal zaudenean, xixtuka hasi, eta
zure jarrera hobera aldatzen da. Ez da ergelkeria.
Niri bederen funtzionatzen dit. Eta seguraski jen-
de gehiagori ere baliagarri suertatuko zaio. Esae-
ra zaharrak dion moduan: “Txoriak ez du kanta-
tzen kontent dagoelako, alderantziz kontent dago
kantatzen duelako.”

Xixtuka (2)

Nire txanda
Koro IRAZOKI

Floren NAZABAL
Zortzigarren txapela

Doneztebeko ferietan
jokatu zen Nafarroako
aizkora txapelketaren fi-
nalean jauneta jabe izan
zenetazortzigarren txa-
pela jantzi zuen. Jon
Rekondo leitzarra azpi-
txapeldun izan zen.

Joxemari SESTORAIN
Leitzako poeta

Poema l i bu ru ba t
( i t zu lpena , ed i z i o
elebiduna)kaleratuberri
du: Lois Pereiro idazle
galiziar ospetsuaren
Akabe rako poes i a
amodioaz eta gaitzaz
(1992-1995).

Pascual ALDABE
Giltzarrik omendua

Martxoan hil zen mu-
sikari eta konpositore
lesakarraomenduzuen
Giltzarri Abesbatzak
Arantzan. Kantaldiaren
ondotik,oroigarribatere
eman zioten Matixari,
Pascualzenarenalabari.

Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak diruz lagundua

Adosnago.Nafar guzionbegitartean zartatu-
tako tarta bakoitzeko 5 urte barrote artean.
Edo9, segun. Euskararen legea liburutegie-

tan,komunikabideetanedoosasunarloanezbete-
tzeagatik, 5 urte (x3). Parlamentuaren agindua ez
onartzeagatik (Maxurrenea…),9urte.CANekodie-
tengatik, 5 urte. 60 kilometroko AHTa egiteko mi-
lioiak xahutzeagatik, 9 urte. Parot doktrinarekin.

Tarta bakoitzeko bortz urte

Ezpala
Aitor AROTZENA
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Munduan zehar hezkuntza sistema desber-
dinak egon arren, munduko toki gehiene-
tanezarritadagoenbizi sistemari aurreegi-

teko, hezkuntza funtsezkoa dela garbi dago.
Orain arte, hezkuntza sistemakbere fruituak eman
ditu. Fruitu onak gainera, lan mundura, ikasleak
prestatuakatera izandirelakoetaondorioz, enpre-
satan lana bilatu izan dutelako. Gaur egun, egoe-
ra guztiz aldatu da eta lana bilatzea ia ezinezkoa
bihurtzen ari da edo kondizio oso prekarioak onar-
tu behar dira. Etorkizuneko joera hau izango da
etaegoerarenaurrean, hezkuntzarenerreakziobat
beharrezkoadela iruditzenzait.Gauzaberriak ikas-
teko beharra dago eta gauza berriak irakasteko,
aldaketak sortu behar dira. Helburuak finkatu on-
doren, unitate didaktiko berriak sortu beharko di-
ra. Gaur egungo eta etorkizuneko hezkuntzaren
helburua, ikasleak bere kabuz lana sortzeko pres-
tatuak ateratzea izan behar du. Honek exijentzia
maila altuagobat eskatzen du eta hezkuntzako ar-
duradunek, prest egon
beharko dute erronka
berriari aurreegiteko.Ni-
re iritzian, haurrak txiki-
tatikerlazionatubehardi-
radiruarekin.Eskolannor-
mala izan behar du diru-
az hitz egitea eta dirua-
rekin ariketak egitea. Di-
rua ikuitu, gorde, truka-
tu, sal-erosketak egin,
mai leguak hartu eta
eman, dena modu fikti-
zioanetahaurrak roldes-
berdinetan kokatuz. Di-
ruaren aurrean beldurra
galduetakonfidantza ira-
bazibehardute.Haurga-
raian bereganatzen den
hezkuntzak, indarhandia
dauka eta horregatik iru-
ditzen zait gune egokia,
diruarekin erlazionatzen
hasteko. Orain arteko
hezkuntzaren ondorioz,
gehiengo batek, dirua
modu mekanikoan era-
biltzen du eta nire proposamenaren ondorioz, hel-
burua, modu dinamikoan erabiltzea izango litza-
teke.
Bakoitzak hartu bere diruaren ardura eta diruaren
atzetik ibili beharren, diruaren aurretik ibili. Maila
hau lortzeko, gora behera asko pasa behar dira
eta esan bezala, proposatu dudana hezkuntzan
txertatuz gero, lan mundura iristen direnerako, bi-
dearen zati handi bat egina izango dute.

Hezkuntzari begira

Jexux BULDAIN

Kolaborazioak

«Eskolan normala
izan behar du
diruaz hitz egitea
eta diruarekin
ariketak egitea.
Dirua ikuitu, gorde
trukatu, sal-
erosketak egin,
maileguak hartu
eta eman, dena
modu fiktizioan eta
haurrak rol
desberdinetan
kokatuz. Diruaren
aurrean beldurra
galdu eta
konfidantza irabazi
behar dute»

Azaroaren25a,Emakumeenganako Indarkeria-
ren Aurkako Nazioarteko Eguna izan da, eta
bertze behin gisa honetako indarkeria salatu

nahi izan dugu. Izan ere, NazioBatuek aitortu bezala,
oinarrizkogizaeskubideenetaaskatasunenurraketa
larrienetako bat da. Horrekin batera, oroitarazi nahi
dugu,nazioartean,Europan,estatumailan,Nafarroan
edotokiantokian, indarkeriahauerrotikkentzekomo-
dua emakumeenganako dauden bazterketa guztiak
desagertzea dela. Horretarako ezinbertzekoa da be-
raieneskubideakbabestea,etaberdintasunasustatzea.
Ezdaberdinenartekogaztazkabat,eztaemakumeen
arazobatere, orohargizartearenabaizik.Horregatik
gizonezkoetaemakumezkoenpartehartzearekingain-
ditu beharrekoa da. Hamar urtez 800 emakumezko
erail dituzte. 11 Nafarroan. Eta hori zatirik odoltsue-
na baino ez da; ikusten
ez den indarkeria aunitz
baitago. Une hauetan
emakumeenganako in-
darkeria gelditu gabe
hazteko lagungarri diren
baldintzak daude. Mun-
dukoOsasunaren Erakundeak, Europako Parlamen-
tuak eta Nazioarteko Diru Funtsak krisia, prekarieta-
tea, pobrezia eta murrizketa politikaren eta emaku-
meenganako indarkeriaren arteko loturaz ohartarazi
dute. Emakume aunitzek, pobrezia eta lan prekarie-
tatearekinberezikikaltetuaketa indarkeriarenkontra-
ko baliabide guttirekin, ez dute babes eta laguntza
juridiko, laboral eta sozialik aurkitzen. Eta hori bote-
republikoekaitzakiariketagibelatzerikgabebermatu
beharko liekete, bizitza, osasuna, segurtasuna eta
duintasunahorretanjoatenbaitzaizkie.Generoindarke-
riaren aurkako legea aplikatzeko lanean segitu behar
da;estatumailanetaNafarroan,prebentzioraetabikti-
menarretarabideratutakogastupublikoanegindiren
murrizketaklehengoraitzuliz,gizonezkoenetaemaku-
mezkoen arteko berdintasunera bideratutako aurre-
kontukodirupartidakberreskuratuz.Berdintasunean
inbertitzeaprebenitzeada.Generoberdintasunaeko-
nomiarakoonada,baitakrisitikzuzentasunezeta jus-
tizian ateratzeko ere. Gure aldetik, urte osoan indar-
keriarekin eta bazterketarekin bukatzeko lan egiten
dugu, tokiko berdintasun estrategiekin –emakume,
adineko eta adin ttikikoenganako indarkeriaren aur-
kako prebentzio eta arreta programekin–, eta Bote-
re Judizialaren Kontseilu Nagusiaren baitako Etxeko
eta Genero Indarkeriaren kontrako Behatokitik. De-
nokelkarrekingisahonetakoindarkeriarenkontraegin
behardugu,etaAdministrazioPublikoarieremuguztie-
tatik indarkeria errotik desagertzeko neurriak har di-
tzan eskatu. Eta nola ez, erasotuak edo erailak izan
diren emakumeei elkartasuna adierazi behar diegu,
muturreko indarkeria sexistaren biktimak direlako.

Emakumearen aurkako
indarkeria dela eta
Tere SAEZ, Nafarroako Berdintasun teknikarien izenean

«Berdintasunean
inbertitzea prebeni-
tzea da. Berdinta-
suna ekonomiarako
ona da».
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Prentsatik bildutakoak

«Bertso-eskolek ibilbi-
de handia egin dute,
eta, batez ere, beraien
funtzioak zein diren
argitu dute. Sortu zire-
nean, bazuten bertso-
laritza berpizteko na-
hia, baina ez zekiten
fruituak emanen zituz-
ten ala ez. Zalantza
guztiak uxatu ditu
bere garapenak».
«Argi utzi dute bertso-
laria egin ere egin dai-
tekeela, berezkotik
ere izan dezakeela
baztertu gabe».

Erika LAGOMA
Lesakako bertsolaria
AIZU 2013.11

«Niri esan izan didate
nire musika ez zela
sobera erraza, sobera
irratian paratzekoa,
eta kritika baino, lorea
iruditzen zait. Ez
musikan ezertan, ez
dut moldeetan sines-
ten. Zuk zure ustez
egin behar duzuna
egin behar duzu,
zuretzat ona denaren
bila joan. Moldean
sartzea, erraztu beha-
rraren erraztu beha-
rraz zure sorkuntza-
pobretzea da».

Joseba IRAZOKI
Berako musikaria
ARGIA 2013.11.10

11 galdera labur

Zenbat urterekin etorri zineten
PortugaldikEtxalarrerabizitzera?
Nik 4 urte nituen.
Portugal edoEtxalarduzunahia-
go?
Orain Etxalar. Ttikia nitzen etorri
nintzenean eta orain lagunak eta
dena hemen dut.
Herriko bertze edozein bezain
ongi moldatzen zara euskaraz.
Kosta zitzaizun ikastea?
Ez, erraz ikasi nuen. Orain portu-
gesa baino nahiago dut euskaraz
solastu.
Pilota, futbola… bertze kirolen
bat egiten duzu?
Ez,bikirolhoriekegitenditut.Pilo-
tan 9 urte nituela hasi nintzen eta
Lesakako Beti Gazte futbol tal-
dean 10 urterekin.
Herriko pilota taldean dagoen
neskabakarrazara,zersentitzen
duzu?
Ni gustura nago, ongi zaintzen
naute. Nire ustez neskak ere egi-
ten ahal dugun kirol bat da.
Musikaarloanereaipatzekoa.Zen-
bat musika-tresna jotzen dituzu?
Panderoa, jenbea eta saxofoia.
Bertzeren bat ikasteko aukera
izanezgero,zein ikasikozenuke?
Dudarik gabe bateria!
Gustuko musika talde edo abes-
tiren bat?

Ez dakit, zaila da… Agian, Ven-
detta taldearen Begietara begira
kanta.
Noiztikedonondikhelduzaizkizu
kiroletamusikarakozaletasunak?
Familian lehengusu eta osabak
erekiroletan ibiltzendira,etaanai-
arrebak musikan ere bai.
Saltsera itxura duzu, juerga ere
gustuko?
Bai, aunitz gustatzen zait lagune-
kin elkartu eta bestatara joatea.
Amets bat?
Ezdakit…Oraingoz,orainbezala
segitzeaetani-
re familiaon-
gi bizitzea.

� Raphaela GOMES � Etxalarko kirolari eta musikaria (11 urte)
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Zinea

Esteban AROZENA (Goizueta)

Igande arratsaldea,
16:30ak, argiak itzali,
Itzaleko Felixek proiek-
torea pixtu eta… Txan,
txan, txan,…NODO:Su
Excelencia El Jefe Del
Estado y Generalisimo
de los Ejercitos Don
FranciscoFrancoBaha-
monde ha inagurado el
pantano de…

Diktadoreakautopro-
pagandarakoerabiltzen
zuen“informatiboa”bu-
katu orduko eta areto-
angeundenehunkanes-
ka-mutikoen txalo arte-
an hasten zen pelikula.
Ordurako gastatua ge-
nuenetxeanemandako
duroa. 2’5 pezeta sa-
rreraordaintzekoetagai-
nerakoa Coca-cola bo-
tellin bat eta pipa zorro
bat erosteko.

Ondorengo urteetan
etxe guzietan sartuko
zen telebistan ikusi au-
rretikgukezagutzenge-
nituen Raphael, Rocio
Durcal, Marisol, Joseli-
to, Pili etaMili eta beste
hainbat“niñoprodigio”.
Dena den, “española-
dak” biño askoz gusto-
koagogenituen“Roma-
noenak”, “Azañas beli-
cas”enak, edo Indioeta
Bakeroenak esate ba-
terako. Hauetan ez ge-
nuen sekula bukaerarik
ikusten, apezaren agin-
duabetezFelixekmoztu
egitenbaitzueneroiaeta
neskarenartekomusua.
Txaloaketa txistuakna-
hasten ziren orduan eta
hurrengo igande arra-
tsaldea ailegatzeko
zain gelditzen ginen.

Aipatutako guztia a-
rratsaldeko 16:30etako
sesioan gertatzen zen.
Gu biño zaharxeagoak,
16-17 urtetik goitikoak,
ilunabarreko20:00tako-
ra joaten ziren. Nik or-
duan ez nekien zergatik

zenbiñohaietakoasko-
rentzatberdin izatenzen
botatzen zuten pelikula
mota.Bestezeozeriga-

rrantzigehiagoemanen
zioten seguraski.

Eta nondik nora sor-
tuzaizkitoroitzapenhau-

ek une honetan? Ba,
orain dela egun batzuk
herriko zinea bota du-
telako. Hainbeste zen-

tzutan hain ilunak ziren
urte haietan argi izpiak
sortzen zituen ametsen
fabrika.

Irakurleak mintzo

IRAKURLEAK MINTZO Orrialde honetan ahalik eta gutun gehien kabitze alde-
ra, ez da komeni 1.900 karaktere edo 24 lerro baino gehiagoko gutunak bi-
daltzea. TTIPI-TTAPAk eskubidea du gutuna laburtzeko.Gutunarekin batera bi-
dali beharko dira datu hauek: egilearen izen-deiturak, herria eta harremane-
tarako telefonoa. Egilearen izen eta abizenarekin argitaratuko dira gutunak.

m e-Posta: info@ttipi.net

e Posta:Koskontako bidea, 07-1, 31770 LESAKA

d Tel.: 948 63 54 58

o Faxa: 948 63 54 57



Aldaketa
gauzatu nahi
bazuten
lehendabizi
estatutuak
aldatu behar
zituztela
argudiatu du
errekurtsoan

TTIPI-TTAPA
BortzirietakoEuska-

ra Mankomunitateak,
GizartezerbitzuenMan-
komunitateak eta Hiri

Hondakinen Kudeake-
tarakoMankomunitate-
ak beren langile finko-
ak funtzionario bihur-
tzekopausoaemanna-
hizutenbainaNafarroa-
koGobernuak inpugna-
tu egin du erabakia.

Jose Javier Espar-
zak,Gizarte, Ingurumen
eta Administrazio kon-
tseilariak aurkeztutako
errekurtsoanbiltzende-
nez, Mankomunitateek
eman nahi duten pau-
soa ilegala da, hitzar-
mena aurkeztu zuten
garaian beren estatu-
tuetan langileak fun-

tzionarioak izatea de-
bekatzenzuenaraua in-
darrean zegoelako eta
ez dutelako lege fora-
lak zehazten zuenepea
bete.19/2013LegeFo-
rala hartu zuten oina-
rritzat eskaria egiteko
orduan eta honen 3. ar-
tikuluarenaraberaalda-
keta posible zen legea
indarrean jarri eta bi hi-

labeteko epean. Hala,
NafarroakoGobernuak
dio aldaketa gauzatu
ahal izateko, lehenda-
bizi estatutuak aldatu
eta gero langileak fun-
tzionariobihurtzekopro-
zesua martxan jarri be-
har zutelaMankomuni-
tateek eta ez estatutu-
ak eta langileen egoe-
ra batera aldatu.

KONPOSTA
Doneztebeneginbeza-
la,Lesakakoferietanere
konpostajearen ingu-
rukokarpaparatukoda.
Konpost freskoaetaon-
dua ikusi, ukitu eta
usaintzeko aukera eta
urtarrilean hasiko den
kanpainan parte har-
tzeko izenaematekoau-
kera izanen da.
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HIRU MANKOMUNITATEAK

Langile finkoak
funtzionario
bihurtzeko
erabakia inpugnatu
du Nafarroako
Gobernuak

BORTZIRIAK

UTZITAKO ARGAZKIA

Iker Maya beratarrak egin du Hiri-Hondakinen
Mankomunitateko logo berria
Bortzirietako Hiri-Hondakinen Mankomunitateak logo berria du. «Gure irudia
nahi genuen, egiten dugun kanpaina eta ekintza guztietan jendeak hori ikusita
Mankomunitatea segituan identifikatu ahal izateko» diote Mankomunitatetik.
Logoa Berako Iker Mayak diseinatu du eta Mankomunitatean egiten den lana
eta "Bortziriak" kontzeptua, zonalde bezala, hainbat xehetasunetan biltzen di-
tu. Irudia adar bat da, Mankomunitateak ingurumenarekin erlazio estua baitu.
Adar horren hostoak hondakin desberdinak erlazionatzen diren koloreekinmar-
gotuak daude (berde iluna, errefusa; marroia, organikoa; horia,ontziak; urdina,
papera eta kartoia; eta berde argia beira). Hostoak bortz dira, Bortziriak bortz
herriz osatuta dagoelako. Adarrak eta hostoek Bortziriak irudikatzen dute, he-
rriak geografikoki modu horretan daudelako kokatuak. Alde batean, berde ilu-
na Bera da eta marroia Etxalar. Bertze aldean, horia Lesaka da, urdina Igantzi
eta berde argia Arantza.
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BERA

Nafarroan gisa
honetako
programa
martxan
paratzea
erabaki duen
lehena da

TTIPI-TTAPA
EuskalHerrikogizar-

teak bizi duen garai be-
rrian, bakea eta elkar-
bizitza sustatzea eta
sendotzea lehentasu-
nezkoak dira, eta zere-
gin horretan konpromi-
so partekatua bultzatu
nahiduUdalak,konpro-
miso soziala zein per-
tsonala. Horretarako,
etaBaketiken laguntza-
rekin, Udalak “Elkarbi-
zitzaetabakea”progra-
ma martxan paratzea
erabaki du. Nafarroan
gisa honetako progra-
ma bat abian paratzen
lehenbiziko udalerria
izan da Berakoa. Pro-
gramaren garapenera-
ko ezinbertzekoa da

herritarrek zuzenean
parte hartzea, eta pro-
gramaren xehetasunak
herritarrei aurkezteko
ekitaldiaeginzutenaza-
roaren 15ean Beralan-
detan.Ekitaldiagirotze-
ko Gorka Espiuren
Hablan los ojos doku-
mentala eskaini zuten.

Programak lau lan-
ildo nagusi izanen ditu:
alderdipolitikoekinbat;
herritarrekin bertzea;
hezkuntza arloan hiru-
garrena; eta dibulgazio
modukoa laugarrena.

Euskal Besta
prestatzen hasteko
bilera larunbatean

«Gureherrianeta ins-
tituzioetan ikurrinak
egon behar duela pen-
tsatzen dugu, bertze
euskal ikurrekin batera
etaez inposatutakokan-
poko banderarik». Al-
darrikapen hau egiteko
in tentz ioz , her r iko
gazteeei Euskal Besta
bategiteabururatuzaie
etahoriprestatzenhas-

teko bilera deitu dute
azaroaren30erako. La-
runbat arratsaldeko
4etan izanen da hitzor-
dua Beralandetan eta
bakoitzakahalduenhei-
nean laguntza ematea
proposatzen dute ,
«edozein laguntza ongi
etorria izanen da».

Nafarroako
Eguneko
kontzertua

Nafarroako Eguna
ospatzeko emanaldia
eskainiko du Garralda-
ko Abesbatzak aben-
duaren 3an, astearte-
an13:00etan Kultur

Etxean.NafarroakoGo-
bernuakantolatudueki-
taldia.

Musikakontuekinse-
gituz,abenduaren13an
Lesakako bandak kon-
tzertupedagogikoaes-
kainiko du 19:30ean
KulturEtxean (sarrera3
euro).

Is idoro Fagoaga
Udal Musika Eskolan
ere, Eguberri inguruko
entzunaldiekin hasiko
dira.Abenduaren10ean
trikitixa-akordeoientzu-
na ld i a i zanen da
18:00etan.Abenduaren
17an biolin entzunaldia
eskainikoduteeta18an

Eguberrietakokontzer-
tua.

Biomasa galdaren
obrak hasi dira

Biomasa galdarak
egitenhasi dira kirolde-
giaren gibelean, iazko
aurrekontuanonartuzen
bezala. Bi galdara hau-
ek egur ezpala erreko
dute Toki Ona Institu-
tua eta kiroldegia, Mu-
kixuHaurEskola,Ricar-
doBarojaEskolaetaLa-
biaga Ikastola berotu
ahal izateko. 304.000
eurotan esleitu dira la-
nak eta%50ekodirula-
guntza du.

GIZARTEA � AZAROAREN 15EAN BERALANDETAN

Elkarbizitza eta
bakea sustatzeko
programa aurkeztu
du Udalak

ARGAZKIA: JOSU INCIARTE

Ile-mozketak eta orrazketak ANFASen alde Yoan ileapaindegian
ANFAS erakundeari laguntzeko elkartasun ekintza egin zuen azaroaren 16an
Yoan ileapaindegiak.Egunhorretan,arratsaldezegindako ile-mozketa,orrazke-
ta eta makillaje saioetan lortutako diru guzia ezintasun psikikoren bat duten
pertsonei laguntzen dien erakunde horrentzako izan zen. Jende aunitz hurbil-
du zen eta diru guztia ongi etorriko zaie, zailtasun ekonomikoak dituelako el-
karteak eta langile batzuk soldatak kobratzeko arazoak ere izan dituztelako.
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LESAKA

KULTURA � ANDRES INDURAIN IRUNDARRA GARAILE

Argazki lehiaketako sariak
banatu ditu Beti Gaztek
Abenduaren
3ra arte ikus
daitezke 105
lanak egoitzan

Aitor AROTZENA
38 argazkilarik 105

argazkiaurkeztudituzte
BetiGazteelkarteakan-
tolatutako lehiaketara,
azken urteetan baino
guttixeago.Halere,arra-
kasta handia izan du,
LesakakoetaNafarroa-
koargazkilariezgain,Gi-
puzkoa,Bizkaia,Araba,
Alikante, Logroño, Ka-
talunia,Madril, Vallado-
lid, Burgos, Salaman-
ca,ZaragozaetaValen-
tziako egileen lanak ere
ailegatu baitira.

AFIko Gerardo Gar-
cia eta Jesus Hernan-
dez irundarrek eta Be-
rako Juan Carlos Olae-
txeak osatutako epai-
mahaiak lehenbizikosa-

ria Andres IndurainGu-
tierrez irundarrari eman
zion, Todo por la revo-
lución izenekoargazkia-
rekin. 350 euro eta ga-
raikurra eskuratu ditu.
Bigarren saria (250 eu-
ro eta garaikurra), Tolo-
sakoJoseMariaArriga-
in Ijurrarentzat izan da,
Faroles izeneko lana-
rengatik.

Kirolargazkihobere-

narentzako saria, 200
euro eta garaikurra, Ja-
vierP.FernandezFerre-
rasekeskuratuzuen,Ja-
wi argazkiarekin eta Fi-
del Ordoki Fagoaga ar-
gazkilariak Lesakako
egilehoberenarentzako
saria lortu zuen, Jonan
argazkiarekin. 200 eu-
ro eta garaikurra esku-
ratuditu lesakarrakere.

Argazki guztiak Beti

Gazteelkartearenegoi-
tzan daude ikusgai
abenduaren 3a bitarte,
astelehenetik larunba-

ta arte, arratsaldeko
7:00etatik 8:30 arte eta
igandetan:11:30etik
13:00etara.

UTZITAKO ARGAZKIAK
Lerro hauen gainean, lehiaketa irabazi zuen Todo por la
revolución argazkia. Ondoan, goitik beheiti Faroles (2.
saria), Jawi (kirol argazki onena) eta Jonan.

Zerbitzuen
Elkarteko tonbola
Iazkoarrakasta ikusita,
aurten ere tonbola an-
tolatuduZerbitzuenEl-
karteak. Banatutako
txartelekinsariakesku-
ratu ahal izateko, aza-
roaren 30ean aterako
dituzte zenbakiak,
19:00etatik aitzinera
plazan. Pintxoak eta
edariak banatuko dira.

Ezagutu Dezagun
Lesaka
Lehen Hezkuntza eta
DBH ikasten duten he-
rriko ikasleei zuzendu-
ta, aurten ere Ezagutu
Dezagun Lesaka lehia-
keta antolatu du Beti
Gaztek. Abenduaren
13rako aurkeztu behar
dira 30 galderei eman-
dakoerantzunaketa20-
anbanatukodirasariak.

Lan eskaintza
Zahar Etxean
AndraMariZaharEtxe-
akNafarroakoEnplegu
Zerbitzuaren bidez bi
lan-poltsa (zaintzailee-
na eta zaintzaile la-
guntzaileena) ireki nahi
ditubertansortzenahal
diren beharrei erantzu-
teko.Abenduaren9ada
kurrikulumakaurkezte-
ko azken eguna.

Santa Zezilia Eguna
doinuz doinu
Herriko musika taldeek
emanaldi ederra eman
zuten.Abesbatzakuda-
letxean, soinulariak ar-
kupetan, trikitilariak
Mendegia harategiaren
parean,txistulariakkios-
koan eta musika banda
Kasino parean aritu zi-
ren. Biharamunean ka-
lejirak egin zituzten.

Etxerako su-egur
loteak eskatzeko
Azaroaren29anbukatu-
kodaetxerakosu-egur
loteakeskatzekoepea.
www.lesaka.netwebgu-
neanedo948637005ra
deituzegindaiteke.Lo-
teak 5 Tona inguruko-
ak dira eta Zambrako
zelaira garraiatuko di-
ra. Lote bakoitzak 200
euro inguru balio du.

� FLASH
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Eguraldia
kontuan
hartuta ez da
batere sasoi
ona izan

Irune eta Itsaso

Azaroaren 16an sa-
soi bukaerako besta
egin zuten usazaleen
etxolan. 40 lagun ingu-
ru bildu ziren eta giro
ederrean bazkaldu zu-
ten Litri akordeoilariak
alaituta. Usategietako
ehiza sasoia ofizialki
azaroaren 20an akaba-
tu bazen ere, egun pa-
re batzuetan segitu zu-
ten sareak jartzen. Aur-
tengoa eguraldi aldetik
sasoi txarra izan da;
urrian hilabete ia osoan
haizegoa izan zen eta
azaroanberrizeuria.Sa-
soiko 50 egunetatik 30
egunetan jarri ahal izan
ziren sareak eta urria-
ren 30 eta 31 izan ziren
egunik garrantzitsue-

nak, 19 eta 18 dozena
uso harrapatuta.

Bisitenaldetikberriz,
aurtenhaizegoegunau-
nitz izanik, inoiz baino
jende gehiago animatu
da bisita gidatuak egi-
tera. Denera 450 lagu-
nek egin dute, hala ai-
tzineko urteko bisitari-
ak bikoiztu dira.

Bertzaldeaurtenko-
munikabide aunitz eto-
rri dira tradizio haueza-
gutzera:EuskalTelebis-
ta, Euskadi Irratia, Xa-
loaTelebista,Tele5,Na-
varra TV, Radio Marca,
Radio Irun, Euskalerria
Irratia... Etb1eko "kon-
trako eztarria" progra-
man ere parodia egin
zieten usazaleei.

Usategietako
boletoen zenbaki
saridunak

Azaroaren 15ean
eg in zen bo le toen
zozketa eta hauek dira
zenbaki sarituak.

1. saria: 12 uso bizi-

rik,346zenbakia; 2. sa-
ria: 2 lagunentzakoafa-
riaElutsaostatuan,141
zenbakia; 3. saria:Usa-
tegietako produktu lo-
tea, 318 zenbakia.

Lehenengo sar ia
Landaburukobordara
joandaetabigarreneta
hirugarren zenbakiak
dauzkatenek hiru hila-
be teko epea du te
690267756radeitzeko.

Boletoak salgai
Altxatako dantza
taldearen alde

Asteburubatekoego-
naldia, 2 lagunentzako
otordua eta janari eta
edar i sor ta bika ina
zozketatuko dira aben-
duaren 24an, 20:00ak
inguruan frontoian.

GIZARTEA � EHIZA DENBORALDIA

80 dozena uso
harrapatuta
akabatu da
aurtengo sasoia

ETXALAR

ARGAZKIA: LAURA ELIZAGOIEN

Usategietako gastronomia lehiaketa
Azaroaren 15ean egin da Usategietako gastrono-
mia lehiaketa. 12 jatetxek parte hartu dute bertan
eta Lesakako Kasinok eraman du urrezko paleta.
Zilarrezko paleta berriz, Elizondoko Santxotena-
rentzat izan da eta berrikuntza saria Iruñeko Truji-
llo jatetxeak irabazi du (joan den urteko irabazlea
izanzena). Lehiaketahonetaraherriko2 jatetxeaur-
keztu dira; Etxalarko Benta eta Elutsa ostatua.

ARGAZKIA: AITZIBER MUJIKA
Azaroaren 8an Landagain eskolako ikasle eta irakasleak Usategietara bisita egin zuten.
Eguraldiak lagundu ez zuelako, ezin izan zuten pentsatu bezala Lizaietaraino ailegatu.
Joandako 72 ikasleak, azalpenak entzun, bideoa ikusi eta paleta txapelketan parte hartu
zuten. Irabazleek diploma jaso zuten eta Usategietako 3 kamiseten zozketa ere egin zen.
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ARANTZA

Antzerkia
lantzen ari dira
2. eta 3.
zikloetan

Nerea ALTZURI
Lehenengo hiruhila-

beteariakaberaemateko
ekimen batzuen inguru-
koxehetasunakjasoditu-
gu eskolatik.

Abenduaren19an,or-
tzeguna, eskolako an-
tzezlanakikustekoauke-
ra izanen da. Aurtengo
ikasturtean, berrikuntza
gisa,RaulGarciaberatar
adituarekin,asteartearra-
tsaldero, antzerkia lan-
tzen ari dira bigarren eta
hirugarrenzikloetan.Hel-
buruaikasleakberebarre-
nekoaktoreetaartistare-
kin esperimentatzea da:
batetik,begirada,entzu-
mena eta ulertzeko mo-
dua garatzen dira, eta
bertzetik,norbereetaber-
tzeenlanarekikoerrespe-
tua eta estimua.

Hainbat elementure-
kin jostatzen dira: espa-
zioa, mugimendua, gor-
putzaetaberemugikorta-
sunzeinaukerekin,bakoi-

tzaren keinu eta dantza-
rekin.Bertzeekikoharre-
man eta kontaktu fisiko
etaemozinaletikabiatzen
da norbere lana. Hatsa-
rekin,bozarekin,hitzare-
kin,kantuarekin,musika-
rekin, objektu erreal edo
imajinarioekin,etaabarre-
kin bidaiatzen da.

Honetarako ezinber-
tzekoaizandaGurasoEl-
kartearen laguntza.

BARATZEA
Iazegindakobaratze-

an,udazken-negukopro-
duktuekinaridira.Tipula,
porrua, aza, eskarolaeta
pella landatudituzte.Eta
sukaldeko zabor organi-
koarekin konposta egi-
ten segitzen dute.

Bertzetik, bide hez-
kuntzarekin loturiko jar-
duerak egitenari dira.Bi
egunez,ikasleekekintzak
eginzituztenForuPolizia-
ko ordezkariekin.

GABONETAKO ZAREA
Eskolakoikasleakza-

reaosatzekoproduktuak
ekartzen hasiak dira eta
zozketarakotxartelaksal-
tzen. Zozketa antzerki
saioetan eginen dute.

BIDEO KLIPA
Eskolarenmendeurre-

narenharira, bideo-klipa
atera zenekainean. Jen-
dearen eskaria dela eta
DVDaksalgaidaudeJaio-

neren janari-dendan eta
Apezenean.

2014KO EGUTEGIAK
GurasoElkarteakate-

ratako2014koegutegiak

salgai daude 5 eurotan.
Eskolako ikasle eta ira-
kasleakageridiraetaha-
gitzpolitada.Laguntzai-
leguztiakeskertunahidi-
tu Guraso Elkarteak.

HEZKUNTZA � URTEKO HITZORDUA

Abenduaren 19an
antzerki emanaldia
izanen da eskolan

ARGAZKIA: AITOR ELEXPURU
Eskolako ikasleak baratzean.

ARGAZKIA: RAFAEL ENETERREAGA

Pascual Aldabe musikagile zena omendu du Giltzarri abesbatzak
Azaroaren9an,mezondoan,Giltzarriabesbatzak,PascualAldabelesakarkonposi-
tore zenaren omenezko kontzertua eskaini zuen. Joan den udaberrian hil zen kon-
positore lesakarra, 88 urte zituela. Kalitatezko emanaldia izan zen, kontzertu go-
xoa eta fina eskaini zuten eta jende multzoa bildu zen ekitaldi honekin gozatzera.
IsabelLacarAbril lesakarrarenzuzendaritzapean,Giltzarriabesbatzak–Elizondoko
abesbatzako kantariak ere baziren, Lakar bi abesbatzetako zuzendaria baita– ha-
mabi kanta eskaini zituzten, tartean, Aldabek berak konposaturikoak. Emanaldia-
ren ondotik, Matixa Aldabe konpositorearen alabak eskultura lan bat hartu zuen
abesbatzakozuzendariaren eskutik.Aldabezenarenfamiliakoakageridira irudian.



Gazta
lehiaketaren
hamargarren
edizioa eginen
da igandean

TTIPI-TTAPA
EuskaraBatzordeak

prest ditu aurtengokul-
tur egunak. Abendua-
ren 6tik 8ra bitartean
mota guztietako ekital-
diak prestatu ditu, ho-
rietako batzuk Sanmi-
gelenaitzinekoastebu-
rurakoprogramatuakzi-
renakdira,Saioarenzo-
ritxarreko istripuaren-
gatikbertanbeheragel-
ditu zirenak.

ORTZIRALA, ABENDUAK 6
• 16:00etan haurren-
tzako pelikula bat iza-
nen da eskolan.

•17:30eanbiorduz,es-
kolako ordenagailuen
gela irekia egonenda,
nahi duen guztia joa-
teko.

• 21:00etan Baratzon-
don,Bat-batean.Mun-
duko musikekin ber-
tsotan izeneko ema-
naldia izanenda. Ikus-

kizun horretan Oskar
Estangabertsolari eta
musikariak eta Miel
MariElosegiLuzeber-
tsolariak, munduko
kantu eta doinu eza-
gunekin osatutako
bertso saioa eskaini-
ko dute, hainbat mu-
sika tresnaz lagundu-
rik.

LARUNBATA, ABENDUAK 7
• 16:30ean hasita he-
rriko dantzariek karri-

kabuelta eginen dute,
zenbait tokitan beren
dantzak eskainiz. Bi-
tartean, euskara ba-
tzordekokideekherri-
ko zenbait etxeri erro-
tulua paratuko diote.

• 18:00etan dantza tal-
deaksaio laburbates-
kainiko du frontoian.

•21:00etan teatroa iza-
nen da Baratzondon.
Txirene taldeak Sare-
an zintzilikaturik an-
tzezlanaeskainikodu.

IGANDEA, ABENDUAK 8
• 11:30ean haurren ar-
teko herri kirol saioa
izanen da frontoian.
Lehiatuko direnak
IgantzikoetaBasabu-
ruko neska-mutikoak
izanen dira.

•12:00etan IgantzikoX.
Gazta Lehiaketa iza-
nen da. Urtero beza-
la,herritarrekekarrita-
ko gaztak dastatu be-
harko ditu epaimaha-
iak. Ondotik banatu-

ko dira sariak. Egural-
dia lagun, lehiaketa
frontoian izanen da,
eta,bertzela,Biltokiel-
kartean.

•17:00etantrikitixa jaial-
dia izanen da fronto-
ian. Bertan parte har-
tuko dute herriko tri-
kitilariek eta pandero-
joleek, baita inguruko
hainbat herritakoek
ere.

• 18:00etan berendua
izanen da frontoian.
Opilez eta sagardoaz
gainera, lehiaketako
gaztakdastatzekoau-
kera ere izanen da.
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IGANTZI

KULTURA � URTERO BEZALA EUSKARA BATZORDEAK EGITARAU ZABALA PRESTATU DU

Kultur Egunak abenduaren
6tik 8ra izanen dira

EUSKARA

Errotulua
paratzeko eskatu
dute herriko
86 etxetan

TTIPI-TTAPA
Kultur Egunetako

egitarauan irakur dai-
tekeenez,herrikozen-
baitetxerierrotuluapa-
ratuko zaie abendua-
ren 7an, dantzarien
herribueltarekinbate-
ra.Gainerakoakaben-
duaren9tik22rabitar-
teanparatukodira, ai-
tzinetik eskaera egin
duten etxeetako ja-
beek in so lastuta .
Guztira 86 izan dira e-
rrotuluaparatzekoes-
katu duten etxeak.

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Eguraldiak laguntzen badu frontoian eginen da gazta lehiaketa eta bertzenaz Biltokin.
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Ustez,
bihotzekoak jo
ondotik,
gidatzen zuen
autoaren
kontrola galdu
eta amildu zen

Maider PETRIRENA
Sunbillakoherriakal-

biste txar bat izan zuen
azaroaren12an.Goize-
ko 10:20ean istripu ba-
ten ondorioz Josetxo
GanboaZubietahil zen.
Josetxok bizi guztia
igeltsero bezala egina

zuen lan eta orain dela
bi urte gutti goiti behei-
ti jubilatua zen. Ulibel-
tzakElkartekobazkidea
zen eta bere afizioeta-
ko bat ehizara joatea
zen.Doluminakbere fa-
miliari.

Lapurretak
Azaroaren 1, 2 eta 3

ko asteburuan lapurre-
ta izanzenbeheitikoes-
kolan, eta hurrengo as-

teburuanberriz,azaroa-
ren 9 eta 10ean, Zuma-
lekuko bordan eta
Elortxurin.

Olentzeroko
entsaioak

Azaroaren 29an eta
abenduaren13an,arra-
tsaldeko4etatikaitzine-
ra eginen dira frontoian
olentzeroko entsaioak.

Ulibeltzak obretan
Ulibeltzak Elkartea

azaroaren18tikaitzine-
ra itxita dago, konpon-
keta obrak di-
rela eta.

GERTAERAK � AZAROAREN 12AN

Auto istripuan
hil zen
Josetxo Ganboa

SUNBILLA

ARGAZKIA: MAIDER PETRIRENA

Herriko soinujoleak Aurtizko bestetan
Azaroaren 9an trikitixa eta pandereta jaialdi ederra
eskaini zuten Mendaur trikitixa eskolako ikasle eta
irakasleek Aurtizko bestetan. Tartean Sunbillako
neska talde polit batek parte hartu zuen: Naroa Pe-
trirena, Iraide eta Garaine Iriarte, Maialen eta Iradi
Arretxea, Magaly Mariñelarena eta Saray Bazte-
rrikak. Zorionak partehartzaile eta antolatzaileei.

ARGAZKIA: JOSETXO APEZTEGIA

Basurdetan fuerte dabiltza ehiztariak
Azaroaren 9an ehiztariak fuerte ibili ziren eta zazpi basurde hil zituzten. Iraila-
ren 1ean ireki zen basurdea ehizatzeko denboraldia eta otsaila bitarte izanen
dute aukera. Guztira 52 basurde inguru hil dituzte dagoeneko.

Ba al zenekien
bigarren aldiz eginen dela Sunbillan Malerre-
kaKantuz abenduaren 7an. Udaletxetik atera-
ko dira kantariak eguerdiko 12etan.

?

ARGAZKIA: ONDIKOL
Honela gelditu zen Josetxo Ganboak gidatzen zuen autoa.
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Zilarrezko
Titarea
eskuratuko
duen bigarren
gizasemea da

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 13an

ospatuko da Santa Lu-
zia eguna eta azken ur-
teetakoohiturari eutsiz,
besta eguna antolatu
duteUdalaketaCeder-
na-Garalurrek.Oraindik
egitarauaerabatzehaz-
tu gabe baldin badago
ere, eskulangileak iza-
nen dira elizatarian eta
meza ondotik, Zilarrez-
ko Titarea emanen dio
udalak jostun bati. Aur-
tengoan,EnriqueTaber-
na izanendaomendua.
Hain zuzen, sari hau ja-
sotzenduenbigarrengi-
zasemea izanen da.
2000. urtean Patxi As-
tiz-i eman zioten.

Burrunbako bertso
afaria

Gazte Burrunba el-
karteak antolatutako
bertso afaria eginen da
azaroaren 30ean San-

tamari jatetxean. Jon
Maia eta IñigoManzisi-
dorMantxi bertsolariak
ariko dira kantari. Sa-
rrerak salgai daude
oraindik Titi ostatuan.
25 euro bazkideenda-

ko eta 30 euro bazkide
ez direnendako.

Bi filma
abenduaren 8an

Gurasoelkarteekan-

tolatutakozinemaema-
naldiak izanen dira
abenduaren 8an. Igan-
dearratsaldeko4:30ean
Rompe Ralph eskaini-
ko dute eta 6:30ean
Avatar.

OSPAKIZUNAK � ABENDUAREN 13KO JOSTUNEN EGUNEAN

Enrique Taberna omenduko
dute Santa Luzia egunean

DONEZTEBE

ARGAZKIAK: ALICIA DEL CASTILLO

Giro ederra izan zen Udazkeneko Ferietan
Udazkenekogiro bikaina izan zen feria egunekogoizean.Normaleanbainopos-
tu eta azienda guttiago ikusi ziren, baina eguraldi eguzkitsua ikusiz, eguerdi
parterako jendetza bildu zen herriko karriketan. Behi batzuk eta zaldiak, be-
horrak, poniak eta astoak ere ikusi ziren. Arratsaldean eguraldia aunitz narras-
tu zen eta jende guttiago ibili zen karriketan, baina frontoiak lepo egin zuen Na-
farroako aizkolari txapelketa eta bigarren mailako arpana txapelketa ikusteko.

Belauneko
lesioaren
ondorioz
binakako
txapelketatik
kanpo

Pertsonaia
Julen SAN MIGUEL

Belaunetako bihurritu
baten ondorioz bi aste
emanbeharkoditufron-
toietatikurrunJulensan
Miguel atzelariak. On-
dorioz, joan den larun-
batean binakako txa-
pelketako laugarren
partida jokatu beharra
zuen Etxabe II.arekin
batera Uterga eta Io-
nen kontra, baina 40-0
galdutzat eman diote.
Gisa honetara, txapel-
ketatik kanpo dagoela
erraten ahal da. Pena-
rikhandienabereaurre-
lariarengatik ematen
diola adierazi du San
Miguelek, «ilusio han-
diarekin zegoelako».
Denaden,aitzinerabe-
gira, lehenbailehenerre-
kuperatu nahi du.



TTIPI-TTAPA
Instituzio publikoek

herritarren eskubideak
urratzea larritzat jo eta
Nafarroako “zonalde
euskaldunean” admi-

nistrazioak euskarazko
zerbitzua eskaintzeko
betebeharra duela go-
gora ekarri dute Eneka
Maiz eta Jon Abril, UE-
MAko ordezkariek aza-
roaren 19an Nafarrao-

ko Parlamentuan egin-
dako agerraldian. Osa-
sun etxe eta liburutegi-
en euskalduntzeko bi-
dea elkarlanean egite-
koborondateaereager-
tudute.Hala, instituzio-

en arteko elkarlanetik
haratago jo eta hainbat
eragileren ekarpenak
ere jasotzea beha-
rrezkoa dela azpima-
rratunahi izandute.Adi-
bide gisara eta liburu-

tegietako kasuari lotu-
ta, ASNABI Nafarroako
liburuzainenelkarteaai-
pamena eginez.

Osasun zerbitzuak
euskalduntzeari lotuta,
lehentasunak eta epe-
ak zehaztuta, plangin-
tza osoa kudeatzeko
lantaldea osatzea pro-
posatu du UEMAk. Eta
garrantzitsutzat jo du
udalek eta OEE (Osa-
sungoa Euskalduntze-
ko Erakundeak) ere lan

18 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 603 zk.

2013.11.28

Laister irekiko
ditu berriz ateak

Arkaitz MINDEGIA
Azken ttipi ttapanai-

patu bezala iturengo
Herriko Ostatuak itxirik
zeraman denbora pix-
ka batez. Udalak, asko
luzatu gabe, lehiaketa-
ra atera zuen interesa-
tuakbilatuasmoz.Aza-
roaren6anakituzenpro-
posamenakaurkezteko
epea eta aurkeztu ziren
proposamenen artean,
Karlos Etxebeste herri-
tarrarena aukeratu du-
te. Dagoeneko Karlos
ari da ostatuan molda-
keta lanak egiten eta
laister irekiko du berriz.

San martin bestak
Eguraldiakezzien la-

gundu aurtiztarrei San
Martin bestetan. Hale-
re,ekitaldiaskozituzten
antolatuak eta denak
burutuziren,arrakasta-
rekin gainera: herrita-
rren arteko pilota txa-
pelketak, herri kirolak,
trikitixa jaialdiak, azo-

kak… eta nola ez herri
guzia biltzen duen he-
rri bazkaria. Giro bikai-
neanbapobazkalduon-
dot ik , bazka lostea
Joxeangel eta Erramun
Martikorenarenkantue-
kineta IñakiAlemaneta
Ander Lizarralde ber-

tsolarienbertsoekinafa-
riko tenoreaailegatuar-
tebelarriekgoxatu,gor-
putzak mugitu eta giro
onaz gozatu zuten he-
rritarrek. Zorionak an-
tolatzaileei!Guttiagofal-
ta da 2014ko Sanmar-
tinetarako!

Pulunpa eskola
Eskolako irakasleeta

ikasleek Zubietara joa-
teko asmoa zuten, bai-
na giro hotz eta euri-
suarenondorioz,aurre-
ko alean aipatu genitu-
enateraldiakbertanbe-
hera utzi behar izan zi-

tuzten.Horibai,eginga-
be utzitakoak aurrera-
go egiteko asmoa du-
te. Hortaz, Zubietako
herria bixitatu, errota
ikusi etaginkanaeta ta-
lo tailerraz gozatzeko
aukeragabeezdiragel-
ditukoherriko ttikienak.

GIZARTEA � PROPOSAMEN EZBERDINEN ARTEAN ITURENDARRARENA AUKERATU ZUEN UDALAK

Karlos Etxebestek hartu du
Herriko Ostatuaren ardura

ITUREN

UTZITAKO ARGAZKIA

Eremu berriak sortzen ari dira eskolan
Nahiz eta Nafarroako Gobernuak murrizketekin jarraitu eta Iturengo eskola be-
rria beraien eginkizunen barruan ez sartu, betiko eskolan eremu berriak sort-
zen ari dira, ezinezkoa ematen duen tokietan. Aurtengo ikasturterako Udalak
gela berria sortu du lehen fitxategiak ziren bi gelatxoetik eta jantokia haundi-
tzea lortu du. Eskolatik eskerrak eman nahi dizkieta udalari etaI lagundu duten
guziei: «Mª Joxe alkatesa eta zinegotziak; Mikel eta Amaia idazkariak; udako
langileak (Joxe, Peio, Jokin eta David) eta Alazne, Irlandan dugun marrazkila-
ri artista haundia. Pulunpa eskolatik 72na muxu!».

GIZARTEA

Haurrendako
janari eta jostailu
bilketa eginen da
Martin BERTIZ
Oraindik zehaztugabe
daude xehetasunak
baina aurreratu gene-
zake janari eta jostailu
bilketa egitekoa dela
herrian. “Mutuo-Elka-
rri Laguntza” deituriko
erakundeak antolatu
du,Nafarroamailanhi-
potekek afektatutako-
en plataformak. Bilke-
ta noiz eta non eginen
den zehazten duten
kartelak laister jarriko
dira herrian barrena.

Eguberrietako
zaretoak
Eguberri partean ohi-
turabihurtudiraazke-
neko urteetan Esther
janari dendako zare-
toak. Nahi izanez ge-
roeurobatentruke ize-
na eman eta zortea
tenta dezakegu.

NARBARTE

GIZARTEA � UEMAREN PROPOSAMENA NAFARROAKO PARLAMENTUAN

Osasun etxe eta liburutegietako zerbitzuak
euskalduntzeko neurri zehatzak proposatu ditu

GIZARTEA
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KULTURA � BI ANTZEZLAN SEGIDAN ESKAINIKO DITUZTE AZAROAREN 29AN

Antzerki gaua izanen da
ortziralean Herriko Ostatuan
Divina Locura
eta Teatro que
madura taldeek
emanaldiak
eskainiko
dituzte

Mattin LARRALDE
Herriko Ostatuan

antzerkigaua izangoda
azaroaren29ean.Saioa
ortziralarratseko10etan
hasikodaetabertan iku-
siko dugu Divina Locu-
ra taldearen org.amen
antzezlana eta Teatro
que madura taldearen
Nunca se sabe.

Zorroilo besta
Urteroegitendaaza-

roaren akabilan Zorroi-
loelkartekourtekobes-
ta. Aurten azaroaren
30ean izango da. Goi-
zez txetelaren tiraketa

izanen da. Ondoren
bazkariaetaarratsaldez
katxondeoaetaongipa-
satzeko gogoa, agian
sorpresatxorenbatekin.

Neguko auzolana
Neguko auzolana

azaroaren23aneginda.
Bertan herrian inguru-
an diren bideak, herri-
ko almazena eta bertze
zenbait gauza garbitu

eta txukunduko dira.
Udanherriguneaapain-
tzen da eta neguan bi-
deak eta herri inguruko
lanakegitendira.Lehen
euriekin ere lurra mugi-
tu da. Hobe erranda,
harriak bidera erori di-
ra, zuhaitzenbaterebai
eta joan den larunbate-
ko auzolana aprobe-
txatuz txukundudituzte
bazterrak.

Aita-semeak
Behobia-Donostian

Aurten ere Behobia-
Donostia lasterketan
parte hartu dute herri-
tarrek. Azkeneko bi ur-
tetan bezalaxe Jose Ig-
nacio Olazar lasterka
aritu da eta aurten Xa-
bierberesemea izandu
bidelagun.Zorionaketa
eutsi horreri!

ELGORRIAGA

ARTXIBOKO ARGAZKIA:
Zorroilo elkar-
teko bestan
txetelaren tirake-
ta izanen da
aurtengoan ere.
Larunbat hone-
tan ospatuko
dute.

KULTURA

Durangoko
Azoka prest
abenduaren
5etik 8ra

TTIPI-TTAPA
Kulturarenplazabi-

hurtuko da Durango
abenduaren 5etik 8ra
bitartean. 48. edizioa
du aurtengoa azokak
eta kultur eskaintza
Landako gunetik ha-
ratago zabaltzea da
antolatzaileenasmoa.
Zortzi gunek osatuko
dute azoka eta Kultur
Gunean eta Zineman
ere ekitaldiak antola-
tukodituzte.Bisitariek
argitaletxe eta diske-
txeekproposatzendi-
tuzten berrikuntzak
ezagutu, zuzeneko
musika emanaldiez
gozatu, euskarazko
pelikulaedoantzezla-
nak ikusi, tailerretan
parte hartu… egun
osoan zehar euskal
kulturazgozatzekoha-
maika aukera izango
dituzte eskura.
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ZUBIETA

Fermin ETXEKOLONEA
Auzo konpostajeari

buruzko mintzaldia
emanzuenHiri-Honda-
kinen Mankomunitate-
ko Txomin Elgorriagak
azaroaren 13an eta ha-
mabost bat lagun bildu
ziren. Bortzirietan due-
la urtebete inguru jarri
bazituzten ere, Male-
rrekan lehenbizikoa da
Sekretarioaren etxeko
baratzean paratu dute-
na. Informazio kanpai-
nakeginendiraetaMan-
komunitatetik kontrola
ere eramanen dute.

Behobia-Donostia
Behobia-Donostian

herriko zazpi ordezkari
izan ziren eta ongi ibili
zirendenak.UrkoLoiar-
te izan zen azkarrena

(ordubete eta 27 minu-
tu), Igor Babazek se-
gundo batzuk gehiago
behar izan zituen. Joxe

Mari Indakoetxeak or-
dubete eta 29 minutu,
Sergio Fagoagak ordu-
bete eta 33minutu, Mi-

kel Indakoetxeak ordu-
bete eta 37minutu, Pa-
txi Indakoetxeak ordu-
bete eta 38 minutu eta

DavidJuanikorenakor-
dubete eta 39 minutu.
Eguraldi haizetsua izan
arrenkontentgeldituzi-
ren beraien markekin.

Xorroxinlarien
bazkaria

Xorroxin Irratiko la-
guntzaileenurtekobaz-
karia azaroaren 30ean
eginendaherrikoestal-
pean.Xorroxingo langi-
leenetaudalaren lagun-
tza izanen dute.

Herriko ostatuan
Airam-en kontzertua

Abenduaren6an,Ba-
rañaingoAiramkantau-
tore eta konposatzaile-
ak kontzertua emanen
du Herriko Ostatuan,
22:00etan.

GIZARTEA � ERABILERARI BURUZKO INFORMAZIO BILERA EGIN ZEN AZAROAREN 13AN

Malerrekako lehen auzo
konpostatzailea jarri dute herrian

ARGAZKIA: IZASKUN ZUBIALDE
Bortzirietako Hiri-Hondakinen Mankomunitateko Txomin Elgorriagak eman zituen azalpenak.

Labaiendarrek
afari batekin
egin zieten
ongietorria

Arantxa ITURRALDE
Ospakizun berezia

izan zuten labaindarrek
azaroaren 16an.

Ameriketatik etorri-

takoJoseTelletxearieta
BittorAlbisturri , herrita-
rrek ongi etorri bero bat
egin zieten. Horretara-
ko ostatuan afaltzeko
bilduziren larunbatean.
Giroparegabea izanzen
eta afal ostean, Anjel
Estangak bereakordio-
naren laguntzarekin
kantuanetadantzaegi-
teko aukera eskaini zu-

en. Badira urte batzuk
bi labaindarhauekEsta-
tu Batuetara joanak zi-
rela. Boroseneko Jose

Telletxea 25 urte zitue-
larik atera zen herritik
Kaliforniara, Novatora
hainzuzenere.Txispea-

ko Bittor Albistur, aldiz,
21urterekin abiatu zen.
Gaur egun Fresnon
bizi da.

GIZARTEA � AZAROAREN 16AN ELKARTU ZIREN

Boroseneko Jose
eta Txispeako Bittor
Ameriketatik bisitan
bueltatu dira

BEINTZA-LABAIEN

ARGAZKIA: ARANTXA ITURRALDE
Jose Telletxea eta Bittor Albistur bisitan izan dira Labaienen eta herritarrek afari batekin
egin zieten ongietorria.



Aurretik zeuden
seinaleak
norbaitek
puskatu zituen

Fernando ETXEBERRIA
Duelaurtebatzuk te-

lebistaetaprentsangu-
reherriari buruzkoerre-
portajeakateratzenha-
si ahala, asko izan ziren
bertako paisaia, mendi
etamonumentuak ikus-
teko asmoz bertaratu
ziren bisitariak. Bidean
ordea ez zegoen seina-
lerik, eta beharrezkoak
zirela ikusita,hesolaba-
tzuk hartu,margotu eta
bidean jartzea erabaki
genuen lagun batzuk.
Badirudi bakarren bati
ezzitzaiolagukeginda-
ko lana gustatu, piste-
tatik hurbil zeuden sei-
naleak atera edota aiz-

korabatekin txikitubai-
tzituen. Ez dakigu gaiz-
takeria egin zuena al-
tua, baxua, gizena, ar-
gala… izan ote zen.
Gauza bat bakarra da-
go argi alferra zela, pis-
taaldamenekoseinale-
ak bakarrik txikitu bai-
tzituen.Orain Jaimeren
laguntzari esker, be-

rriro ere bere lekuan ja-
rri dira seinaleak. Ea lu-
zaroan irautenduteneta
ezdutenberriroerenor-
baitek egindako “gaiz-
takerien”ondorioriksu-
fritzen.

Uso afaria
Azkenhemezortziur-

teetakoohiturarekinse-

giz ehiza sasoiko afaria
egin da. Ehiztariak eta
eskopeta hartu ez bai-
na ehiza jatea gustoko
dutenekezzutenhutsik
egin. Argazkian ageri
den bezalaxe, gustora
jan zituzten kaxolan
prestatutakoak.
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EZKURRA

GIZARTEA � AUZOLANEAN EGIN DUTE

Herriko interes guneak berriro
ere seinalizatuta daude

ARGAZKIA: FERNANDO ETXEBERRIA
Gustora jan zituzten kaxolan prestatutakoak.

ATZERA BEGIRA

Aspaldiko apustu
kontuak gogoan

F. ETXEBERRIA
Aurrekoaldizkarian

aipatu bezala, Ezkur-
rako herritarrek joka-
tutakoapustugarran-
tzitsuenekotakoa
1968kootsailaren11n
Tolosan Mindegia eta
Mariezkurrena anaiek
jokatuzutena izanzen.
Talde biak Ezkurrako-
akzirenetahorrekhe-
rriabitanbanatzeasu-
posatu zuen, batzuen
eta besteen aldekoen
artean.Apustuaamai-
tzeanordea,urakone-
raetorri ziren.Urtebe-
rean,martxoaren24an
Antonio Mindegia eta
JesusMariezkurrenak
bikoteaosatuetaMen-
daroko Kortabarria
anaien aurka apustua
jokatu zuten. Minutu
bateko errenta eman
zieten Kortabarria
anaiei eta 14 segun-
dogatik Ezkurrakoek
galdu zuten apustua.

ARGAZKIA: F. ETXEBERRIA
Berriro bere lekuan daude
seinaleak.

Erabiltzaileak
direnek
erabiltzaile
berriak lortzen
badituzte
ordainsaria
jasoko dute

TTIPI-TTAPA
Baztan-Bidasoko

gas naturaleko era-
biltzaileek 100 eta 300
euro arteko saria jaso
dezaketebere lagunedo
senideekgaskonpainia
bereko zerbitzuak kon-
tratatzen badituzte.
Kanpainak ahoz ahoko
publizitatea du oinarri,
dagoenekobezeroakdi-

renek bere hurbilekoei
zerbitzua gomendatu
eta hauek gas naturala
kontratatzea da xedea.
Zenbateta jendegehia-
go batu, orduan eta sa-
ripotoloagoa lortukodu
bezero bultzatzaileak.
Kanpaina azaro eta
abenduangauzatzenari
diraetaurteaamaitzea-
rekin batera bukatuko

da. Gas Navarrako be-
zeroek gutun bat jaso-
ko dute etxean promo-
zio kode batekin, lagun
edo sen ideren bat
konbentzitzea lortzen
badute kode hori aur-
keztu beharko dute or-
dainsaria lortu ahal iza-
teko.Denera,4.000gu-
tunbanatukodira, Arra-
ioz, Bera, Doneztebe,

E lbe te , E l i zondo ,
Gartzain, Igantzi, Iruri-
ta,Legasa,Lekaroz,Le-
saka, Mugairi, Narbar-
te, Oronoz eta Sunbi-
llakogasnaturalekobe-
zeroen artean.

Kanpainaren inguru-
ko informazio gehiago
jaso nahi dutenek, 900
333 456 doako telefo-
nora deitu dezakete.

GIZARTEA � BAZTAN-BIDASOALDEAN

Gas naturaleko erabiltzaileak
lortzeko kanpaina berezia abian da

GIZARTEA



Ostiral
iluntzean ‘Bi
bala’ bertso
ikuskizuna
eskainiko dute
Gaztetxean

TTIPI-TTAPA
Hamargarrenedizioa

izango du aurten herir-
ko hainbat elkarte, tal-
de eta eragileren esku-
tik antolatzen den Goi-
zuetakoFeriegunaketa
aurten ere nobedadez
beteta dator azaroko
azken larunbata.

Au r t en ga ine ra ,
bezperatik hasiko da
festa, Bi bala bertso
ikuskizuna izango bai-
ta Gaztetxean ostiral
iluntzean. Aitzol Baran-
diaran eta Iñaki Gurru-
txagak «ost iak eta
muxuak» oparituko di-
tuztehainbatdoinueza-
gun bertso bihurtuta.

Baina larunbata da
egun haundia eta izan-
godazer ikusiagoizgoi-
zetik.

10etan emango zaio
hasiera feriari. Azien-
dek, artisau eta neka-
zaritza postuek beteko
dute herria eta tartean
hainbat ikuskizun izan-
go dira, hala nola, bur-
n i a rek i n e r re t ako
gaztanbera, joare egi-
leak, sagardo egileak...
umeen txarangak goiz
guzian zehar girotuko
duherriaetaumeekpo-
niegainean ibiltzekoau-
kera izango dute Txino

auzoan. Eguerdiko
12etan joko du gailurra
feri egunak. Azken as-
teetan ikusmira handia
sortu duen giza proba
desafioa jokatuko bai-
ta plazan. Herriko sei
mutilek 650 kiloko ha-
rria mugituko dute eta
Emarri taldeko zortzi
neskek 550 kiloko ha-
rria. Biek ala biek dena
emangoduteprobaho-
netan eta seguru apos-
tubatbainogehiago jo-
katuko direla bertan.

BAZKARIA FRONTOIAN
Eguerdian bazkaria

izango da Goiko fron-
toian. Txartelak Amaia
kafetegian daude sal-
gai. 8 urte bitarteko
umeek doan dute sa-
rrera. 9 urtetik 16 urte
artekoek10eurotan,17
urtetik aurrerako lan-
gabetuek18eurotaneta
langileek21eurotan.Ur-
tero giro ederra sortzen
daetaseguruaurtenere
halaxe izangodela.Hor-
taz arduratuko dira Xa-
bi Solano eta Jon Mari
Beasain"Esnebeltza"ko
musikariak,beraiekalai-
tuko baitute bazkalon-
dorea. Gauerako inda-
rrak hartu nahi dituzte-
nentzatpintxoakeskai-
niko dira plazan.

Gaueko10etatik au-
rrera,berriz,Gugazerro-
meria taldea izango da
Gaztetxeanmusikadoi-
nu dantzagarriak eska-
intzen. Hortik aurreko
egitaraua libreada.Nor-
beraren esku parranda
noiz arte luzatu!

22 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 603 zk.

2013.11.28

GOIZUETA

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Mus eta truk txapelketak jokatu zituzten Jubilatuen Egunean
Ohiturari eutsiz, mus eta trukeko txapelketak jokatu zituzten Jubilatuen Egu-
nean, azaroaren 8an. Musean, Miel Sukuntza eta Eustakio Zubieta suertatu zi-
ren txapeldun eta truk txapelketan berriz, Maritxo Salaberria eta Juanita San
Miguel. Aipatzekoa da Maritxo Salaberriarena, 92 urterekin oraindik buru argia
duela eta jokorako trebea dela erakutsi baitzuen. Biharamonean, pilota parti-
dak eta bazkaria ere izan zuten.

GIZARTEA � AZAROAREN 30EAN

Hamargarren
azienda feria
eguna nobedadez
betea dator

ARGAZKIAK: FELIX LOIARTE

Kantu eta dantza artean joan zen Umore Ona Elkartearen Eguna
Giro ederrean joan zen azaroaren 16an Umore Ona elkartearen eguna. Duela
hilabete batzuk Goizuetako Abesbatzak Bizkaiako hiriburura egindako bixita
bueltatuz, Bilboko Kirikiño Abesbatzak kantatu egin zuen elizan, bakarrik lehe-
nik eta Umore Ona Abesbatzako kideekin batera gero. Baina elizako formalta-
sunaz aparte, kalez kale ere kantuan ibili ziren bi abesbatzetako kideak. On-
dotik, bazkari jendetsua egin zuten Umore Ona elkartean. Baina kantuaz apar-
te, pilota partidak, Umore Ona areto-futbol taldearen ligako partida (9-7 iraba-
zi zioten Gamon Lete Itzulpenak taldeari) eta dantzarien saioak ere izan ziren.
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ARESO

GIZARTEA � ABENDUAREN 3, 5 ETA 6AN

Euskararen egunaren harira
hainbat ekitaldi antolatu dira
Panpanoziri
aldizkariaren
bigarren alea
banatuko da

Juana Mari SAIZAR
Areson abenduaren

3an urtero ospatzen da
Euskararen eguna. Os-
pakizunerako, hausnar-
ketarako eta aldarrika-
penerako eguna izaten
da eta aurtengoan ere
izango da horretarako
tartea, abenduaren 3a
astearteaizanik,ostegun
eta ostiralean ere ekital-
diak antolatu dituztela-
ko. Tartean Panpanozi-
rirenbigarrenaleabana-
tuko da, eta izenburua
ereaurreratudigute:"Ira-
ganaezagutuzetorkizu-
na sortzen".

Aurten lehenengoz
UEMAriburuzkoerakus-
keta, giza proba eta he-

rri lasterketaantolatudi-
tuzte.

ASTEARTEA, ABENDUAK 3
• 11:00etan haurrekin
mural margoketa.
• 12:40an Leitzako Jei-

kiabesbatzarenemanal-
dia Elizan.
• 16:30ean haurrenmu-
sika saioa beheko trin-
ketean.Ondorenkarao-
kea eta txokolatea
bizkotxoarekin.

OSTEGUNA, ABENDUAK 5
•19:30BurdinAroaAre-
son hitzaldia udaletxe-
an.

OSTIRALA, ABENDUAK 6
• Goizean, Panpanoziri

aldizkaria banatuko da.
UdaletxeanUEMAri bu-
ruzko erakusketa.
• 11:00 Herri lasterketa.
• 12:00 Giza proba pla-
zan. Ibarrako neskak vs
Aresoko mutilak. Bitar-
tean salda eta txorizo
egosia egongo dira.
• 14:00 Bazkaria Pake
Tokin,Kostilla jana. (Hel-
duek 15 euro eta 12 ur-
te arteko haurrek 5 euro
ordaindubeharkodute).
• 17:30 Talo tailerra, ta-
lo jana eta karaokea.

UTZITAKO ARGAZKIA

Lagun Artekoak fin aritu dira margoketa lanetan
Parranda egitea soilik ez dela aski eta oraingoan Lagun Arteko kideek Pake-
Toki Elkarteko goiko solairua margotu dute. Elkarteko zuzendaritzarekin hitz
egin ondotik, data zehaztu eta arratsalde batean ederki utzi zuten solairua. Ma-
teriala Pake-Tokik jarri zuen eta gazteek eskulana. Pintatu ondoren berriro ere
prest dago elkartea hurrengo festa egunetarako.

PILOTA

Mikel Olazabal
lau terdiko
finalaurrekoetan
ariko da

Juana Mari SAIZAR
Untoriari 22-6 ira-

bazi ondoren lortu du
sailkatzea.Orain ligax-
ka jokatu beharko du
Lemuno,RicoetaGor-
karekin.Aresoarrakadi
egongo gara etxetik
partidak ikusten edo-
ta frontonean anima-
tzen. Eutsi gogor eta
zorte on Mikel!
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LEITZALEITZA

Biltzen den
dirua Denok
Bat guraso
elkartera eta
Elikagai
bankura
bideratuko da

JM BARRIOLA
Herritarbatzueneki-

menez azoka berezia
izangodugu larunbate-
an:bigarreneskuko jos-
tailuenazoka.Azkenhi-
labetean liburuak, ma-
hai-jokoak,mozorroak...
bildu dituzte eta haue-
xek izango dira orain
salgai jarrikodituztenak.
Herritarrek etxean alfe-
rrik dituzten jostailuei
erabilera berria ematea
da asmoa eta helburu
solidarioaerebadueki-
menak, azokan lortzen
den dirua Erleta Esko-
lakoDenokBat Guraso
Elkartera eta Leitzako
Elikagai bankura bide-
ratuko delako. Egural-
diaren arabera udale-
txekokarrapeanedoes-
kolako jangelan jarriko
d i t uz te pos tuak
11:00etatik13:30eraeta
17:00etatik19:00etara.

Iberoren aldeko
urratsak

Leitzako Udalak as-
kotan eskatu dio Nafa-
rroakoGobernuari, Ibe-
roko ingurunea, Interes
Kulturalekoondare izen-
datzeko. Azkenekoz
apirilaren30eaneginzu-
ten eta badirudi orain-
goanhaintzakotzathar-
tu dutela eskaria. Izan
ere,NafarroakoGorbe-
nuko Ondasun Histori-
koko sailak, Iberoko
eraikin guztiak dauden
lureremua,ondasun in-
bentariatua izendatze-
ko lehenurratsakeman
ditu, Iberoko Torrea,
Ola-zaharra eta gaine-
rakoeraikinguztiaksar-
tuz. Beraz inguru hau
babesteko urrats bat
eman da honekin.

Xalto bertso saioa
Leitzan

Xalto bertso sarike-
tako kanporaketa Ate-
kabeltzherriguneanos-
patu zen azaroaren
15ean. Hiru bertsolarik
eskuratu dute Goizue-
tan jokatu zen finalera-
ko txartela:XabierMaia
(Elizondo),
Iker

Gorosterrazu (Ituren)
eta Mikel Lasartek (Ba-
rañain). Nafarroako
BertsozaleElkarteakur-
tero antolatzen dituen
ekimenen artean dago
Xalto sariketa. Helburu
nagusia, Nafarroako
bertsolarigaztezeinha-
siberriei kantatzekoau-
kera ematea da, berai-
en bertsogintza ezagu-
tarazi eta esperientzia
har dezaten.

Azaroaren 25aren
bueltan

Emakumeenganako
Indarkeriaren aurkako
nazioarteko egunaren
harira,ekimenugariegin
ziren herrian.

Azaroaren 9an, He-
lenaTabernaren Nago-
re filma izan zen ikus-
gai eta 100 herritar in-
guru bertaratu ziren
emanaldira.

Azaroaren 22an In-
formazioguneaeta txa-
pak egiteko postua,
jarri ziren Leitzako azo-
kan eta azaroaren 23an
Bioenergetika eta ahal-
duntze tailerra ere egin
zen.

Azaroak25eanelka-
rretaratzeaeginzenLo-
peneaaurreaneta insti-
tutuan ere gaia landu
dute DBHkoek ikuspe-
gi desberdinetatik.

GIZARTEA � EKIMEN SOLIDARIOA

Bigarren eskuko
jostailuen azoka
antolatu dute
azaroaren 30ean

ARGAZKIAK: JM BARRIOLA

Torrea Eguna giro ederrean
Torrea libre Eguna zela eta, herritar ugarik hartu zuen parte azaroaren 16an an-
tolatutako ekimenetan. Goizean hotz haundia egin arren, gurasoak eta umeak
jokoa eta jolasak izan zituzten herriko plazan; gazteak eta gainerakoak ederki
pasatu zuten pelotan,pinponean eta futbolina eta toka bezelako jokoetan jo-
lastuz. Erraldoiak eta buruhaundiek ere kalejira egin zuten herritik eta horren
ondoren Torrean bertan garagardo festako bazkaria egin zen. Iluntzean mani-
festazioa egin zen “epaiketa politikorik ez, Torrea libre” leloarekin. Bukatzeko
Nats eta Wats musikoek giro bikaina jarri zuten.

Ba al zenekien
Georgina Hassan Caballero abeslari argenti-
narrak kontzertua eskainiko duela abendua-
ren 1ean. Europan barna kontzertuak eskain-
tzen ari da eta tarte bat hartuko du bere arba-
soenherriraetortzeko,LeitzakoAlfaroetxeko-
ak baitira bere senideak. Iluntzeko 7etan zine-
an hasiko da emanaldia. Ez galdu bere ahots
berezia entzuteko aukera.

?

ARGAZKIA: JM BARRIOLA
Herritarrek jostailu ugari eman dituzte azokarako.
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GIZARTEA � ABENDUAREN 3AN

Euskararen Eguna
ospatzeko kalejira
alimalea eginen da
Euskararen
normalizazioari
bulkaldi berria
eman nahi zaio
‘nirekin euskara,
eskualdunak
baikara’
goiburupean

TTIPI-TTAPA
Abenduaren 3an

Euskararen Nazioarte-
ko Eguna ospatzen da
eta Baztanen ere «eus-
kararen normalizazioa-
ri bulkaldi berria» ema-
teko asmoarekin hain-
bat ekitaldi antolatu di-
tuzte, Nirekin eskuara,
eskualdunak baikara!
goiburupean. Honela,
goizean eta eguerdian,
herri guztietan musika,
haurrendako jokoak,

animazioa, dantzariak,
bazkariak, laxoa parti-
dak, txopo landatzea
eta gisakoak izanen di-
tuzte. 16:30ean Elizon-
donkalejiraalimaleaegi-
nenda. Irteerahirupun-
tu desberdinetatik egi-
nendute: Elbetekopla-
zatik, Baztan Berri pla-
zatik eta BMtik. Bidean
barna zein hasiera eta
akabailako ekitaldietan
animazioa, fanfarreak,
kankailuak, joaldunak,
kantaldia, antzerkia,
txistulariak, txokolata-
da, bertsoak, dantzari-
ak eta xinger-jatea iza-
nen dira.

Baina euskararen
inguruko ekitaldiak ez
diraegunbakarreramu-
ga tuko abenduan .
Abenduaren 2tik 16rat
UEMAko erakusketa
ikusgai izanen da Ariz-

kunenean.Abenduaren
1ean, igandean, Joko-
aut antzezlana eskaini-
ko du Pikor Teatro Tal-
deak 19:00etan Irurita-
ko Gizarte Bilgunean.
Abenduaren 5ean ,
Hizkuntza ekologia so-
lasaldia eskainiko du
EuskoIkaskuntzakoBe-
len Urangak Arizkune-
nean 19:00etan. Aben-
duaren 7an, Euskokul-
tur erakundeak ahozko
ondarearen aurkezpen

ekitaldia eginen du
17:00etanBallekoEtxe-
an. Hilaren 9an Alkaso-
roko Bentaren aur-
kezpena eginen du Mi-
kel Tabernak Anizko el-
karteanetaarnasgune-

engainekotailerrakegi-
nendituUEMAK10ean
eta12anArizkunenean.
Abendu hondarreko
bertze ekitaldien berri
hurrengo alean
emanen dugu.

ARGAZKIA: IBON ERRAZU

Arraioztarrak garaile Nafarroako 2. mailako arpana txapelketan
Nafarroako bigarren mailako arpana txapelketa jokatu zen Doneztebeko ferie-
tan. Emozio handia izan zen eta azkenean, Arraiozko Xabier Urrutia eta Daniel
Saldias nagusitu ziren (5’08” eta lehen mailara igoko dira. Larragetako Alberto
Oteizak eta Iberoko Adrian Berruezok 7 segundo gehiago behar izan zituzten.

Ba al zenekien
KataluniakoParlamentuanCUPalderdikoDa-
vid Fernàndez diputatuak Rodrigo Ratori bo-
ta zion sandalia Elizondoko Zangue zapata-
dendan erosia zuela uda honetan. Hala ager-
tu da komunikabide ezberdinetan.

?
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Lanen kostua
692.000 euro
ingurukoa izan
da eta
Nafarroako
Gobernuak
%90a ordaindu
du

TTIPI-TTAPA
Elizondokour-depo-

situberriaren inaugura-
zioaeginzenazaroaren
8an. Lanen kostua
692.000euro ingurukoa
izan da eta Nafarroako
Gobernuak %90 orda-
indu du, 622.782 euro.
Depositu berriari esker
nabarmenhanditukoda
erregulatzeko gaitasu-
na. Horrek hornidura-
bermeahobetukodueta
Elizondoren banaketa-
sarean presio handitu,
orain artio herriko toki
batzuetan eskasa izan

baita. Horniketak kali-
tateaunitzezhandiagoa
izanenduetabaldintzak
ere hobeak izanen dira
kontsumitzaileentzat.
Lehengo depositua
ponpaketa metatzeko
instalazio gisa erabiliko
da, eta bertatik deposi-
tu berrira eramanen da
ura.

Inaugurazioekitaldi-
ra Yolanda Barcina Na-
farroako Gobernuko
presidentea, Garbiñe
Elizegi Baztango alka-
tea, José Javier Espar-
za Landa Garapeneko,
Ingurumeneko eta Toki
Administrazioko kont-
seilaria, Patxi Pérez To-
ki Administrazioko zu-
zendarikudeatzaileaeta
LuisMiguelLameirinhas
Iturri-Ederraurenelkar-
teko lehendakaria joan
ziren.

Instalazioberriahor-
migoi armatuzko gan-
berabikodeposituada,

1.700 m3ko edukiera-
koa. Lehengo deposi-
tutik pasatzen da ura
deposituberriraponpa-
keta-sistema berri ba-
tekin. Depositua Ma-
riezcurrena eraikuntza
enpresak eraiki du ha-
mar hilabetean.

9 HERRITAN
Elizondon inaugura-

tu ziren obrez gain,
Baztangobederatzi he-
rritarako (Irurita, Leka-
roz, Ziga, Zagaurre,
Gartzain-Ainzano,
Ariztegi,Etxerri,Arraioz
eta Arrazkazan) uraren
goi-hornikuntzakokon-
ponbide bateratuaren
bigarren faseko obrak
ere akitu dira. Obra ho-
riek burutzeko, Nafar-
roako Gobe r nuak
268.760 euro eman di-
tu, hau da, kostu osoa-
ren % 90.

Bigarren fasean sis-
temaren hasierako ba-

liabideak indartu dira,
iturburu berriak hartu
eta hurrengo faseak
gauzatzea ahalbidetu
da, baliabide berri ho-
riekin proiektu honetan
sartzekedaudengaine-
rakoherriakhornitzeko.

Iruritako konponbi-
dea ez dago guztiz aki-

tuta, Irurita eta Lekaroz
herriak soilik hornitzen
baitira proiektu horren
bidez. Gogorazi beha-
rrekoada,proiektuaren
lehenengo fasean Le-
karoz eta Iruritako de-
posituetaradoazenho-
diteria nagusiak berritu
zirela.

GIZARTEA � AZAROAREN 8AN

Elizondoko ur-depositu
berria inauguratu dute

ARGAZKIA: NAFARROAKO GOBERNUA
Nafarroako Gobernuko, Baztango Udaleko eta Iturri-Ederra
elkarteko agintariak, depositu berrian.

GIZARTEA

Ongizatea bultzatuko duten programak
sustatzeko dirulaguntza deialdia egin du Udalak
TTIPI-TTAPA
Baztango Udalak aurrekontuko

kontu-sail batbideratuduNazioarte-
ko Lankidetzarako proiektu, progra-
ma eta planendako diru-laguntzak
emateko,garapenbideandirenherri-
aldeetakokomunitateenahalmenso-
zio-ekonomikoakgaratzen laguntze-
ko eta haien oinarrizko beharrizanak
asetzen eta tokiko giza baliabideak
bultzatzensaiatzeko.Proiektuhauek
aurrera eramateko dirulaguntzak es-
katzeko deialdia zabalik egongo da
azaroaren 14etik aitzinera.

Bertzetik,Baztaneneskuhartueta
gizarteratzea sustatzen duten iraba-
zi-asmorikgabekotalde,entitate,ko-
lektibo eta elkarteei diru-laguntzak

ematekodeialdia ere zabalik egongo
da azaroaren 14tik aitzinera.

Diru-laguntzen helburua da pre-
bentzioaren, laguntzaren, aisia eta
denbora librearen eta gizarteratzea-
ren arloko lana eginez herritarren on-
gizatea bultzatuko duten programak
sustatzea; hots, espresuki kolektibo
ahulei, behar bereziak dituztenei edo
gizarteratzeko zailtasunak dituztenei
zuzentzea.

Informazioguztiawww.baztangou-
dala.euwebgunean dago eskuraga-
rri.Edonolaere,edozeinzalantza iza-
nez gero udaleko Gizarte Zerbitzua-
rekin jartzen ahal da harremanetan
(landresena@baztangoudala.eu edo
948580006).

TIPI-TTAPA
Berdintasunaren alde egiteko herritarrendako

prestakuntza saio irekiak egitenhasiakdiraElizon-
doko Arizkunenean, BaztangoUdalaren Berdinta-
sunZerbitzuakantolatuta.Azaroaren27an,13:00eta-
tik 15:00etara egitekoa zen lehenbizikoa eta ber-
tzehirusaioeginendira:abenduaren11n,13:00eta-
tik 15:00etara edo18:00etatik 20:30era, abendua-
ren 16an ordutegi berean eta abenduaren 18an,
13:00etatik 15:00etara. Saioak doakoak dira eta
akabailan diplomak emanen dituzte.

Berdintasunaren inguruko formakuntza beha-
rrezkoa da ulertzeko zer den berdintasun plana,
nola sartzenahal direnberdintasun irizpideakuda-
lak ematen dituen dirulaguntzetan edo zer tresna
dauden berdintasun ikuspegia bermatzeko arlo
ezberdinetan, bertzeak bertze.

Berdintasunaren aldeko
prestakuntza saioak hasi
dira Arizkunenean



Aurten ehun
baserritarrek
bere aziendak
alatu dituzte
bazkalekuan

TTIPI-TTAPA
Erdiz Bizirik taldeak

Erdizekobazkalekuko-
munalakBaztangoeko-
nomia errealean duen
garrantzia azpimarratu
nahi du eta, horretara-
ko, Baztango egitura
ekonomikoari buruz
azken aldian argitaratu
diren datuak aipatu na-
hi izan ditu.

Hasteko,bazkalekua
inoiz baino baserritar
gehiagok erabili dute
aurten, denera 100 ba-
serritarrek hain zuzen.
Horrela,guztira500be-
hi buru pasa, 162 zaldi-
behor buru eta 836 ar-
di buru alatu dira Erdi-
zen.«Datuekezduteza-
lantzarakotarterikuzten,

Erdizekobazkalekuko-
munalaBaztangoneka-
zariendako behar-be-
harrezkoa da eta sek-
toreekomikoestrategi-
kohorrenoinarrizkoba-
liabidea da», Erdiz Bizi-
rik taldeakdioenez.Ho-
ri erranik, aurtengo tu-
rismoari buruzko datu-
ak ere aipatu dituzte.
Baztango turismobule-
goak inoiz baino turis-
ta gehiago erregistratu
ditu,%28gehiagouztai-
lean eta %94 gehiago
abuztuan. Erdiz Bizirik
taldearenustez,«Bazta-
nerat etortzen diren tu-
ristakBaztango inguru-
az gozatzera heldu di-
ra,Baztangokulturapai-
saiaz. Nekazariek erai-
kidutenortasunetaera-
karpen bereziko kultu-
ra paisaia hori, Bazta-
nenestrategikoadentu-
r i smo sek to rea ren
–landetxeak, jatetxeak,
errotak, abentura kiro-
lak…-bizkarrezurrada».

Bertzalde, joan den
urrikoElizondoko feriek
aspaldian izandako
erantzunik jendetsuena
izan dutela ere azpima-
rratunahi izandute: «Al-
de batetik Elizondoko
Herriak nekazariekin
azkeneko bortz urtee-
tan egindako lanari es-
ker merkatuko plazak
zuen irudi ederra, eta,
bertzetik, EAEn besta
eguna izanik, ehunka
jendekElizondoratetor-
tzeko egin zuten auke-
ra. Halaber, azaroaren
hasieran egindakoKiri-
koketa bestak ere sa-
gardogintzak sektore
produktibo moduan

Baztanenduenahalme-
na erakutsi zuen eta,
horrekin bat, sagardo-
gintzarenkulturak turis-
tak erakartzeko duen
ahalmena ere bai. Ha-
laber, irailean egindako
behi-aziendapirenaiko-
en feriak sektore honen
garrantzia nabarmen
uzten du».

Datu hauek guztiek
zera erakustenduteEr-
dizBizirik taldearenara-
bera: «Baztanen eragin
handia duen errealitate
ekonomiko konplexu
eta garrantzitsua dago.
Bertako ohiko jardue-
rek, ondare komunalak
eta jende aunitzen la-

nak eraikitakoa eta,
azkeneko urteetan go-
rabidean ari dena. Ho-
rren baitan Erdizeko
bazkaleku komunala
dago. Hala, Magnaren
Erdizekoproiektuaketa
BaztangoGarapenera-
ko Elkarteak horri ema-
ten dion babesak, eko-
nomiaegiturahoriguztia
mehatxatzen du». Az-
kenik, «hamaikagarren
aldizErdizAldudeMen-
di izenekoBabesBere-
zikoEremuandagoela»
oroitarazi nahi dute Er-
dizBizirik taldekoeketa
Europako legediakber-
tan harrobia egitea de-
bekatzen duela.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Xaulik zozketatutako margolana Iruñeko Adriana Cortésentzat
Aitzineko alean aipatu bezala, azken hamabi urte hauetan bezala funtzionatu
ahal izateko, zenbait kanpaina martxan jarri ditu Xaulik dirua eta arazoaren ikus-
pena lortzeko. Hauen artean Ana Mari Marin margolari ezagunak eskuzabalki
emandako akuarela baten zozketa egin zen Elizondoko feria egunean eta 922a
izan zen saritutako zenbakia. Azaroaren 7an, Ana Mari Marin berak margoa
eman zion saritua izan zen txartelaren jabeari, Iruñeko Adriana Cortés-i.

GIZARTEA � ERDIZ BIZIRIK TALDEAREN ERRANETAN

«Datu ekonomikoek
Erdizeko
komunalaren
garrantzi estrategiko
azpimarratzen dute»
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URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

HEZKUNTZA � PROTESTEK SEGITZEN DUTE

LOMCEren kontra
agertu dira
Urdazubiko
eskolan ere
Guraso Eskola
errifak saltzen
ari da eta
abenduaren
20ko bestan
eginen da
zozketa

Margari eta Koro
Aitzineko Ttipi-Tta-

pan Zugarramurdiko es-
kolako haurrek mu -
rrizketen kontra eginda-
ko argazki bat ikusi gE-
nuen. Oraingo honetan
Urdazubiko eskolako-
ek egin zutena ikusgai
duzue. Gure eskolak tti-
kiak dira: Zugarramur-
din bi herrietako ttarre-
nak ari tzen dira, dene-
tara 32 haur. Urdazubin
berriz,  koxkorrenak,
DBH 2. maila arte, de-
netara 18 haur.

Denen artean zain-
du eta babestu behar

ditugu eskola ttiki hau-
ek, eta oraintxe berean
aukera bat badugu: gu-
raso elkartea saltzen ari
den  errifak erosiz. 

Gero urteroko mo-
duan, eskolek abendua-
ren 20an, bes tatxo bat
eginen dute, eta horren
baitan zozketaren emai -
tza jakinen da. Ez da no-
lanahiko saria gainera,
denetara hamabortz bat
sari partitzen baitira
 errifak erosten dituzte-
nen artean.

Zugamurdiarrak
Munduan barrena

Herriko aunitzek bi-
zimodua ostalaritza eta
turismo aldera antola-
tua dutenez, gehienek
bakantzak negu aldean
hartzen dituzte. Horren
seinale, heldu den ur-
tarrila da, non zugamur-
diar batzuk maletak egin
eta bakantzetan joanen
zaizkigun: ba tzuk Biet-

namera, ber tzeak Uru-
guayra, edo Peru, edo
Dominikar Errepublika-
ra, eta baita Tailandia-
ra ere.

Aipagarria da, duela
23 urte (gisa honetako
bidai luzeak apenas egi-
ten ziren garaian), Es-
tefa, Juan Luis, Axun
eta Mikelek hilabete eta
erdi eman zutela Tailan-
dia, Nepal eta India eza-
gutzen.

Urdazubiko
Ugarana Elkarteak
15 urte

70 emakume biltzen
dituen Urdazubiko Uga-
rana elkarteak 15 urte
bete ditu eta hainbat eki-
taldi antolatu ditu os-
patzeko. Hurrengo ale-
an zabalago emanen
dugu ho rren berri bai-
na aurreratuko dugu
Santa Luzia egunean,
abenduaren 13an, 15.
urtebetetzea ospa -

tzeko bazkari berezia
eginen dutela. Urdazu-
biko eta inguruko ema-
kume guztiak gonbida-
tu nahi dituzte bertan

parte hartzera. 2014ko
martxoaren 8an Pe -
tritegi sagardotegira joa-
teko autobusa ere an-
tolatuko dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

Urdazubiko eskotako ikasleak LOMCEren kontrako irudia egin zuten.

DANTXARINEAN ABENDUAREN 13A BITARTE

Pintxo bat doan eskaintzen ari dira aurten ere Merkatari
eta Ostalari Elkarteko hamar establezimendutan

TTIPI-TTAPA
Gan den urtean bezala “Pintxo ba-
tera gonbidatzen zaitugu” kanpaina
egiten ari dira, Dantxarineako Mer-
katari eta Ostalari Elkarteak antola-
tuta. Txomin Iribarren elkarteko pre-
sidenteak azpimarratu duenez, bi ur-
tez egindako ekintza honek arrakas-
ta izan du eta, ekimenaren asmoa
Dantxarineako merkataritza berpiztea
eta bezeroen fideltasuna saritzea da.
Iribarrenek azaldu duenez, ekimene-
an parte hartzen duten hamar es-

tablezimenduetako batera bertara -
tzen diren guztiei pintxo bat opari -
tzen zaie edaria eskatzean.
Kanpaina, azaroaren 13an hasi zen
eta asteazken, ortzegun eta ortziral
guztietan errepikatuko da abendua-
ren 13ra bitarte.
Josenea Gasolindegia, Landibar, Mi-
kelen-Borda, Benta Agus, Benta Iri-
artea, Lapitxuri, Benta Paco, Benta
Pantxo, Benta Patxi eta Benta Peio
dira parte hartzen duten establezi-
mentuak.

UTZITAKO ARGAZKIA

1990 urtean Nepalen ateratako argazkia. Argazkilaria bere
burua trapu batekin tapatzen zuen hoietako bat omen zen.
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SENPERE

GIZARTEA � MANIFESTALDIAN PARTE HARTZEKO DEIA

Batera
plataformaren
deiarekin bat
egin du
Auzapezen
Biltzarrak 
Azaroaren
30ean Maulen
eginen da
manifestazioa
Franck DOLOSOR

Batera plataformak
azaroaren 30ean Mau-
len eginen duen mani-
festaldiarekin bat egin
du Ipar Euskal Herriko
auzapezen biltzarrak,
hauen artean bere bu-
ruak, Christine Besso-
nart Senpereko andere
auzapezak. Manifestal-
dian parte hartzera dei-
tu dituzte hautetsiak eta
herritarrak. Bertan gal-
detuko da Iparraldeko
lurralde elkargo berezia
sortzea Frantziako erre -
publikaren barnean ga-
rai hauetan egiten ari
den deszentralizazio
prozesuaren baitan.
Euskararen ofizialtasu-
na, unibertsitatearen
sortzea eta laborantza
ganbara sortzea ere al-
darrikatuko dira Xibero-
ko hiriburuko karrike-
tan. 

Frantziako gobernu-
ak ezezkoa eman dio ja-

danik lurralde elkargo
berezia sortzeari baina
Bessonarten arabera ez
da ideia hau galdu be-
har hautetsien gehien-
goak sostengatzen bai-
tu eta lurraldeak behar
duelako bere geroa ber-
matzeko. Gogoratu du
azken urteetan gogoe-
ta sakona egin dela bi
unibertsitarirekin eta
104 auzapezek ho rren
aldeko sinadura eman
dutela, hau da hirutik
bik. Joan den ekaina-
ren lehenean Baionan
egin zen manifestaldia-
ren ondotik, Maulen dei
bera helarazi behar zaio -
la gobernuari uste du-
te hautetsiek. Badakite
Paristik datozen berri-
ak ez direla onak eta
"mespretxu" horrek de-
zepzioa ekar dezakee-
la. Dena den, ez dela
amore eman behar dio-
te hautetsi  euskal  -
tzaleek. Begi txarrez
ikusten dute azken urte -
e  tan eskuinak eta ezke -
rrak izan duten ja rrera
ez baitiete erantzunik
ematen Ipar Euskal He -
rriaren aldarrikapenei.

Hautetsiak beldur dira
giro politikoa be rriz gaiz-
totzea funtsean berri ki
ikusi den bezala ezeza-
gunek udako bi etxe e -
rre dituztelarik Aiherran
eta Itsasun. Gaz te ba -
tzuen radikalizazio arris -
kuaren aitzinean egoe-
ra sanotzea erres petuz

galdegin diote Frantzia-
ko gobernuari. 

Mutur finen eguna
Azken urteetan be-

zala aurten ere, herriko
saltzaileek San Martin
besta eguna baliatu du-
te gaitzeko ospakizuna
apailatzeko Inharrean.

Aldi huntan dastaketa
frango egin ahal izan da
sukaldari, okin eta go-
zogileek prestatu di-
tuzten platekin. Herriko
saltzaileak hobe ezagu -
tzeko parada eman zaie
herri bazkarian besta gi-
roan eta umore onean
bildu diren herritarrei. 

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Christine Bessonart andere auzapeza hautetsi andana batek inguratua Senpereko herriko
etxean joan den azaroaren 20an.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR
Jean François Maitia gozogilearen pastizak dastatzeko parada izan zen San Martin egunean
saltzaileek ospatu zuten bestan.



Arratsaldeko
2etan hitzordua
emana da San
Inazioko
lepotik treinez
upatzeko
Larrunerat

Joana GERENDIAIN
Abenduaren 7 an Sa-

rako herria berriz ere
mobilizatuko da Tele -
thonarentzat. Goizean
10:30etik goiti pastizak
salduko dira plazan. A -
rratsaldeko 2etan hi -
tzordua emana da San
Inazioko lepoan treinez

upatzeko Larrunera, on-
dotik menditik oinez edo
treinez jausten ahalko
da. 

Treinera upatzeko 10
euro pagatu beharko da.
Mendian ibili eta indar-
rako berriz hartzeko kra-
kada bat antolatuko da
Pikassarian, 5 euroko
parte hartzea galdegi-
nen da. Irabazitako di-
ru guzia “Tele thon” el-
karteari emana izanen
da.

IDOKI-ren
eguberriko
merkatua
Abenduaren 8 an poli-

kiroldegian Idokik, Eus-
kal laborari ekoizleen el-
karteak, bere eguberri-
ko merkatua eginen du.
Merkatu horretan atxe -
manen dira bereziki Ido-
ki produktuak, bertan
taloak jaten ahalko di-
ra beti ere elkarteko pro-
duktuekin eginak, bai-
ta ere gaztainak. Ekin -
tza ezberdinak antola-
tuko dira egunean ze-

har: pottoka ibilaldiak,
Xiba jokoak, kantuak…

Kirol emaitzak
Azaroaren 16-17 ko

asteburuan Sarako ur -
txintxak esku baloi tal-
deak gora beherak eza-
gutu ditu matxetan. 11
urte azpikoek irabazi du-
te 25-0 Nafarraoren
kontra, 13 urte azpiko-
ek berdinketa 16-16 Do-

napaleuren kontra, 15
urte azpikoek galdu du-
te 20-9 Bosdarrosen
kontra, -18 urte azpiko-
ek galdu ere Irisarriren
kontra 22-10; seniorrek
irabazi dute Laruns-en
kontra 16-5.

Errubilariak Uztari -
tzeren kontra aritu dira.
Erreserbak irabazi egin
du 32-17 eta lehenak
galdu 26-0.

30 | HERRIZ HERRI
ttipi-ttapa | 603 zk.

2013.11.28

SARA

GIZARTEA � ELKARTASUNA

Telethonarentzat
mobilizatuko da
berriz ere herria
abenduaren 7an

Juan Martin
IRIARTE GAMIO

Narbarten, 2013ko urriaren 27an hil zen

Nik, Joanek, zeru berri bat eta lur berri
bat ikusi nituen; lehengo zerua eta 

lehengo lurra joan baitziren.
Ez da izanen gehiago, 

ez heriotzarik, ez negarrik. 
(Apokalipsia 21)

ZURE FAMILIA
Egun gogor hauetan gure ondoan izan zareten eta gure 

saminarekin bat egin duzuen guziei, mila esker

Xabi 
TELLETXEA ETXEBERRIA

Igantzi, 2010eko azaroaren 28an
III. URTEURRENA

Gu sortu ginen enbor beretik
sortuko dira bertzeak
erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joanen direnak.

Patxi 
BIURRARENA BEREAU

Leitzan hil zen 2013ko urriaren 22an

Bizitzan zehar gure iparra,
heriotzean gure izarra,

zure bide luzea ez da inoiz bukatuko
gure bihotzea beti bizirik izanen zarelako.

ZURE FAMILIA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Urteak dira herrian urritasuna dutenentzat Telethon diru bilketa egiten dela. Argazkian, anto-
latzaile nagusietako bi, Therese Gijarro eta Jean Michel Garat ageri dira 2009an Larrungo
mazeletan.
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HERIOTZAK
Felix Ordoki Agirre, Arantzakoa, aza-
roaren 7an, 82 urte.
Mari Carmen Larramendi Cordoba,
Arraiozkoa, azaroaren 7an, 83 urte.
Josetxo Ganboa Zubieta, Sunbilla-
koa, azaroaren 12an, 63 urte.
Rosa Arsuaga Donazar, Elizondon,
azaroaren 14an, 94 urte.
Pilar Azpiazu Jaurrieta, Elizondon,
azaroaren 14an, 90 urte.
Fermin Telletxea Tapia, Lesakakoa,
azaroaren 14an, 71 urte.
Luis Mari Urkiola Zabala, Berakoa,
azaroaren 17an, 72 urte.
Marianne Garbiso, Sarakoa, azaroa-
ren 11n, 81 urte.
Kurt Trampedack, Sarakoa, azaroa-
ren 12an, 70 urte.
Marie Louise Tajean, Sarakoa, aza-
roaren 16an, 91 urte.

Xabat Sein Agirrebarrena, Irungoa,
azaroaren 4ean.
Mattin Maritxalar Muñoa, Lesakakoa,
azaroaren 8an.
Aiara Martinez Mitxeltorena, Etxalar-
koa, azaroaren 8an.
Iraitz Ramos Almandoz, Doneztebe-
koa, azaroaren 5ean.
Elixa Garcia Gaikotxea, Sarakoa, aza-
roaren 9an.
Andde Berasategi, Sarakoa, azaroa-
ren 8an.
Lorea Santesteban Iriarte, Sarakoa,
azaroaren 15ean.

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

EZKONTZAK
Oumar Sow eta Irune Altxu Arozena,
Senegal eta Iturengoa, azaroaren 14an,
Iturenen.

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

SORTZEAK

.

Victoria HITA ARCE
‘Bittori’

Alejandro Jaunikotena Torresen alarguna

IX. URTEURRENA
Cancunen (Mexiko) hil zen, 2004ko azaroaren 27an

Ez agurrik, ez adiorik
gero arte baizik.

Gure bihotzetan betiko 
maite zaitugu amatxi.

Gogoan zaitugu.

ZURE FAMILIA

Miguel 
SARRATEA MICHELTORENA

Gaztelun, 2012ko abenduaren 3an

I. URTEURRENA

Goxo goxo hartzen ditu
mendi gainak lainoak,
goxo goxo hartu zinduen
zeru gainean jainkoak.

ZURE FAMILIA

Andres 
AZKARRAGA ETXEBERRIA

Azpilkuetan, 2012ko azaroaren 27an
I. URTEMUGA

Urtea pasagatik
zaitugu gogoratzen,

zure falta dugu
asko sumatzen.

Oroitzapenekin begiak
negarrez betetzen.

Goian egongo zarelakoan
guri zaintzen.

ZURE FAMILIA
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TTIPI-TTAPA
Joan den urtean, tal-

de berria eta gaztea zu-
en Amaiurrek eta ez zu-
en Nafarroan sokatira
txapelketan txapelik lor-
tu. Aurten, ordea, tira-
lari horiek esperientzia
hartu eta 640 kiloko txa-
pela janztea lortu du.
Elizondon jokatu zen le-
hen saioan tiraldi guzi-
ak irabazi zituen eta Be -
rriozarren herriko talde -
arekin berdindu arren,
txapela Baztanera eka -
rri zuten.

640 kiloko txapela
jantzi ondotik, 600 kilo-
ko Nafarroako sokatira
txapelketari ekin zion
Amaiurko taldeak. He -
rrian azaroaren 16an jo-

katutako lehen jardunal-
dian tiraldi guziak ira-
bazi zituen, 3 puntu es-
kuratuz. Berriozar izan
zen bigarren eta Txan-

trea hirugarren. Lerro
hauek idazterakoan ez
da segurua, baina zu-
zenbidean kategoria ho-
netako txapela ere

janzteko modua zuen
Amaiurrek, larunbatean
Lesakan jokatzekoa zen
bigarren eta hondar jar-
dunaldian.

HERRI KIROLA � GOMA GAINEAN GIZONEZKOAK

Nafarroako sokatira txapelketa
irabazi du Amaiurko taldeak

ARGAZKIA: XAGU-LESAKA
Amaiurtarrak lanean, Elizondon jokatu zen 640 kiloko lehen jardunaldian.

Mila euro
zozketatuko
ditu Laxoa
Elkarteak

TTIPI-TTAPA
Laxoa Elkarteak ha-

malaugarren aldiz an-
tolatutako Paxaka txa-
pelketa abiatu da.  Be-
deratzi hirukote ari di-
ra, 6 Iruritakoak eta Do-
neztebe, Arraioz eta Eli-
zondoko bana. Txapel-
ketaren finala abendua-
ren 21ean jokatuko da,
bertze partida guziak

bezala, Iruritako Arana-
bia pilotalekuan.

Taldeak bi multzotan
banatu dira eta ligaxka
moduan jokatuko dute
abenduaren 7ra bitarte.
Multzo bakoitzeko bi le-
henbizikoek lortuko du-
te abenduaren 14an jo-
katuko diren finalerdie-
tarako sailkatzea eta
partida horien irabazle-
ek jokatuko dute finala.

A multzoan Irurita A
(Iñaki Etxandi, Mikel Etxe -
nike eta Egoitz Prim);
Irurita B (Oskar Urrutia,
Karlos Goikoetxea eta
Jagoba Ramos); Irurita

D (Miguel Angel Iñarrea,
Miguel Garate eta Ce-
sar Iñarrea); Arraioz
(Aritz Alunda, Mikel Min-
degia eta Miguel Mari-
torena) eta Irurita E (Xa-
bier Barberena, Mattin
Legarrea eta Joxe Mari
Salaburu) ari dira.

B multzoan berriz,
Elizondo (Gorka Urta-
sun, Juan Mari Maia eta
Jon Sansiñena), Irurita

F (Joseba Urtasun, Alex
Martin eta Cesar Sarra-
tea), Doneztebe (Josu
Juanena, Unai Sapuppo
eta Jokin Arraztoa) eta
Irurita G (Mikel Balla-
rena, Jexux Etxenike eta
Xabier Bazterrika) sar-
tu dira lehian.

MILA EUROREN ZOZKETA
Bertzalde, iaz egin

zuen bezala, Laxoa El-

kar teak aur ten ere
Laxoa ren aldeko zozke-
ta antolatu du eta aur-
ten ere sari bakarra
zozketatuko da: 1.000
euro. Dagoeneko bole-
toak salgai daude euro
batean eta zozketa
abenduaren 21ean egi-
nen da, hau da Paxaka
txapelketako finala jo-
katu ondoren, arra -
tsaldeko 8ak aldera.

PILOTA � FINALA ABENDUAREN 21EAN JOKATUKO DA

Bederatzi hirukote
ari dira paxaka
txapelketan

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Iruritako Aranabia pilotalekuan jokatuko dituzte txapelketako partida guziak.

HERRI KIROLAK

Nazabalek 8.
txapela jantzi du
Donezteben
TTIPI-TTAPA
Pronostikoak bete eta
Floren Nazabalek zor -
tzigarren aldiz irabazi
zuen Nafarroako aiz-
kolari txapelketa, Do-
neztebeko feria egu-
nean jokatutako fina-
lean. Jon Rekondo lei -
tzarra izan zen azpitxa -
peldun, Lopez hiruga -
rren, Ruben Saralegi
leitzar gaztea lauga rren
bere lehen final handi-
an eta Antonio Seno-
siain bosgarren.
Bigarren mailako arpa-
na txapelketari dago-
kionez, Arraiozko Xa-
bier Urrutia eta Daniel
Saldias nagusitu ziren,
7 segundorengatik. Al-
berto Oteiza eta Adri-
an Berruezo izan ziren
bigarrenak.
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Nork bere hortz ko-
lorea izaten du: dentina-
ren eta esmaltearen gar-
dentasunaren arabera-
koa izaten da.

Dentinaren kolorea ez
da aldatzen. Hala ere,
denborarekin, esmaltea
tindatuz joaten da hain-
bat substantzia kolo-
ratzaile dela-eta: taba-
koa, kafea, tea, kola eda-
riak; tomatea; zenbait
pigmentu kimiko; sen-
dagai batzuen erabilpe-
na, eta abar.

Hortzak zuritzea es-
maltearen orbanak ken -
tzea da, baina esmaltea
hondatu gabe. Klinikan
edo modu anbulatorio-
an egin daiteke (pazien-
teak bere etxean egiten
du, baina odontologo-
ak kontsultan kontrola -
tzen du). Bi tekniken
emaitzak oso onak dira,
eta gero eta paziente ge-
hiagok eskatzen dute
hortzak zuritzea.

ZOOM!® ZUR ITZEKO
SISTEMA PROFESIONALA  

Zuritzeko ZOOM sis-
tema segurua, eragin-
korra eta azkarra da.
Saio bakar batean zuri

ditzake zure hortzak.
Ezin hobea da emaitzak
berehala nahi dituena-
rentzat.

Ikerketa zabal eta
ikerlan klinikoen arabe-
ra, hortzak zuritzea tra-
tamendu segurua da
odontologoak gainbegi-
ratzen badu, hala ere, ez
da komenigarria 13 ur-
tetik beherako haurren -
tzat, haurdun dauden
emakumeentzat, nahiz
bularra ematen ari dire-
nentzat.

Zuritzea ongi zain tzen
eta mantentzen badu-
zu, hainbat urtez irriba -
rre ederra izateko auke-
ra izango duzu.

COMPOSITEZKO
KARILLAK EMAITZA
ESTETIKO BIKAINAK 

Zure hortzen kolorea
edo forma dela eta lo -
tsatu egiten al zara irri-
barre egitean? Keinu de-
serosoak egiten al ditu-
zu haiek ezkutatzeko?

Compositezko kari -
llak kolore anomaliak
(tetraziklinak), forma edo
posizio arazoak, diaste-
mak (hortzen arteko tar-
tea), hausturak, enpas-

te zabalegiak edo higa-
durak dituzten aurreko
hortzak zuzentzeko tra-
tamenduak dira.

Compositezko xafle-
kin egindako tratamen-
duak hortzetako ehunei
ez die kalterik egiten,
hortzak ez direlako hi-
gatzen.

Saio bakar batean
egiten da, erabiltzen den
materiala (compositea)
hortzen gainean zuze-
nean moldatzen delako.
Material horiek estetika
maila handia lortzen du-
te hortzaren ezauga -
rriak antzeratzen di-
tuzten neurrian, eta lan -
tzeko aukera ematen du-
tenez, emaitza estetiko
bikainak erdiesten dira:
hor tzak naturalak diru-
dite.

ZERAMIKAZKO KARILLAK 
Hortzen ga inet ik

 itsasten dira karilla ho-
riek, eta kolore, forma
edo posizio arazoak zu-
zentzeko aukera ema-

ten digute; zure irriba -
rrearen itxura hobetze-
ko aukera, azken bate-
an.

Kasu horietan, hor -
tzaren aurrealdeko es-
malte kantitate txiki bat
kentzen da, gero, leku
horretan, laborategian
egindako karilla itsaste-
ko.

Ze ram ikak  e r re  -
sistentzia, edertasuna
eta estetika ematen
dizkigu. 

ZERAMIKAZKO KOROAK 
Metalezko eta zera-

mikazko ohiko koroek
erresistentzia bikaina
ematen dute, hala ere,
argitasun eta argi trans-
misio ezaugarriak beste-
lakoak dira, hortz natu-
ralekin alderatzen dire-
nean, barrutik metalezko
egitura dutelako. Ho rren
ondorioz, opakutasun
handiagoa dute, eta ba -
tzuetan, koroaren eta
hortzaren artean, anties-
tetikoa lerro beltz itsusi

bat agertzen da.
Gaur egun, aurrera-

pen teknologikoei esker
(CAD-CAM eta espek-
tofotometroa), zerami-
kazko berrezartze haus-
kaitzak egin ditzakegu.
Gainera, ederragoak di-
ra, beraz, konplexurik
gabe irribarre egin de-
zakezu, inork ez baitu
nabarituko koroa duzu-
nik.

Procera koroak eta
zubiak CAD/CAM tek-
nologia berritzaileari es-
ker sortu dira, zerami-
kazko berrezartze oso-
ak egiteko. Zirkonioa pa-
regabeko egonkortasu-
nagatik eta biobatera-
garritasunagatik nabar-
mentzen den zerami-
kazko materiala da. Pro-
cera koroa eta zubiek,
hauskaitzak izateaz gai-
nera, estetika bikaina du-
te. Bestalde, oso ongi
doitzen dira. 

ORTODONTZIA
ETA ESTETIKA 

Ortodontzia oso la-
gungarria da gaizki ko-
katuta dauden hortzak
zuzentzeko eta ahalik
eta estetikarik handiena
lortzeko odontologiaren
edozein espezialitatean.

Ortodontzia haurre-
kin nahiz helduekin era-
biltzen dugu. Ortodon -
tzia tratamenduak, oro
har, uste duguna baino
errazagoak eta laburra-
goak dira. Trento hortz
klinikan zuretzat trata-
mendurik onena zein
den aholkatuko dizugu.

TRENTO HORTZ KLINIKA

Hortz Estetika
Zer lortzen dugu hortz estetikarekin?

Hortzen kolorea aldatu edo hobetu.
Hortzak zuzendu.
Hortzen forma hobetu.
Hortzen arteko tarteak itxi.
Irribarre egiterakoan hortzoia gutxiago ikustea.

� HORTZ ZURITZEA ETA KARILLAK

� HORTZ ZORROAK



� BAZTAN BKT: KADETEAK
Aintzane ARIZTEGI BARRENETXE LEKAROZ
Laura BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Saioa SANZ AZPIROZ ELIZONDO
Ane ETXABE AIZPURUA ELIZONDO
Garazi INZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Ane GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO
Izaskun ALMANDOZ ELIZALDE LEKAROZ
Ane FAGOAGA IZQUIERDO ERRATZU
Uxue MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Blessing LUCKY AJAYI ELIZONDO
Lierni OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ
Maite ARREGI ARRETXEA ORONOZ
Vanesa QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Jone LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Garazi BARBERENA URRUTIA ERRATZU
Garazi SAGASETA URRUTIA IRURITA
Nerea ARRAZTOA ALEMAN IRURITA
Ent.: Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO

UTZITAKO ARGAZKIA

Kadete mailako neskek talde nagusia osatuko dute etorkizunean.

Baztango Kirol Tal-
deak ehun bat neska
mugitzen ditu eskuba-
loian. Nafarroako ligan
ari den talde nagusiak
eta kadeteek lauko fi-
nalean sartzea lortu zu-
ten iaz, eta aurten ere
bide beretik segitu nahi
dute, bi taldeetako en-
trenatzaile den Enrique
Petrirenak aipatu digu-
nez. Xede horrekin, liga
hasiera bikaina egin du
lehenbizikotaldeak.Hau
idazterakoan, jokatuta-
ko 6 partidetatik 5 ira-
baziak dituzte eta ba-
karra galdua, gol baka-
rreko aldearekin.
Talde nagusian al-

daketa handiak izan di-

tuzte, «joan den urte-
koarekinkonparatuz,12
jokalari berri baitaude.
Jubeniletako talderikez
dugunez, kategoriaho-
rretan lehen urtea du-
ten jokalari saila dugu
seniorretan eta iaz ari-
tu ez ziren bertze bi jo-
kalari ere berreskuratu
ditugu» dio Petrirenak.
Hamar bat jokalari se-
nior eta hamar jubenil
dituzte, «bakoitzak be-
re taldeaateratzekoes-
kas, baina talde indar-
tsu bakarra egiteko ko-
puru polita. Gainera,
denboraldia luzea da,
beti izaten dira konpro-
misoak, lesioak… Ho-
nela ez dugu 14 jokala-

riko deialdia osatzeko
arazorik izanen».
Talde horrekin lau

onenen artean sartu
nahi dute. «Iaz pipiolo
xamarrak izan ginen fi-
nalerdian eta hor alde-
gin zigun partidak. Ea
aurten zer ateratzen
den» aipatu digu entre-
natzaileak. Liga irekia
ikusten du, goiti ibiliko
direnen artean ez bai-
tago bertzeen gainetik
nabarmen dagoen tal-
derik eta bigarren itzu-
lian hobera eginen du-
tela pentsatzendu, «jo-
kalariekelkarezagutzen
etahartzensegitzendu-
ten neurrian».
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ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: NAFARROAKO LIGA
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ
Ainara UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Leire PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Leire ORGANBIDE ELIZAGOIEN ARRAIOZ
Amaia MORTALENA MASKOTENA ARRAIOZ
Andrea LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Nagore IRIGOIEN IBARRA ELIZONDO
Maialen GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Jone URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Laura JAEN PEREZ ELBETE
Ane JAEN PEREZ ELBETE
Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Amaia LOIARTE LOPEZ ELIZONDO
Agnieszka PATYEWICZ ETXEBERRIA ANTSOAIN
Ainhoa IRAIZOZ CIRES ELTSO
Garbiñe GOÑI ERROTABEREA ELIZONDO
Maria IRAIZOZ CIRES ELTSO
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Ent.: Enrique PETRIRENA BAQUERO ELIZONDO
Ofi.: Rafa MITXELENA MARITORENA

Baztango Kirol
Taldeak lauko
finalean sartu
nahi du berriz
Iaz seniorrek eta kadeteek lortu
zuten eta aurtengoan ere bide
onetik doaz

UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Kirol Taldeko lehen taldea, eraberritu egin da denboraldi honetan.
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ESKUBALOIA

� BAZTAN BKT: INFANTIL A
Paula URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Laira DIAZ FERNANDEZ ERRATZU
Irune MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Itxaso ITURREGI ZELAIETA ELBETE
Ane KARRIKABURU REKARTE ARIZKUN
Aurkene PERURENA AGIRRE IRURITA
Maite SOBRINO ETULAIN ARIZKUN

Naroa BERHO SANTOS ORONOZ
Marina GONZALEZ BAYONES ELBETE
Eider ELIZAINTZIN IRUNGARAI GARTZAIN
Eider BIELA MENA IRURITA
Ane BERHO MIGELENA ORONOZ
Maider ALTXU AIZPURU ORONOZ
Ent.: Julian BALDANTA ELIZONDO

� BAZTAN BKT: INFANTIL B
Miren ZUBIKOA ERASO ELIZONDO
Ainara ETXEBERRIA GOÑI ELIZONDO
Oihane IRIARTE ELIZAINTZIN ARIZKUN
Leire MUGIRO LARREGI ARIZKUN
Miren GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Andrea AMORENA URTEAGAELIZONDO
Itxaso ETXENIKE URGURIA IRURITA
Kattalin LIZARRETA INTXAUSTI IRURITA

Isabel BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Olaia ZALDAIN ALTZUGUREN ELIZONDO
Lucia TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Mama OTOH OHENHEN ELIZONDO
Malen ALTZUART ARANBURU ERRATZU
Ent.: Txus IRIGOIEN ELIZONDO
Ane JAEN PEREZ ELBETE
Andrea LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO

� BAZTAN BKT: ALEBIN A
Oier URRUTIA BALLARENA ERRATZU
Nerea BARBERENA URRUTIA ERRATZU
Elena URRUTIA GOIENETXE ELBETE
Olaia ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Ana QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Elena SOBRINO ETULAIN ARIZKUN
Maitane GOÑI MATEO ELIZONDO
Maria PEREZ AZKARRAGA ELIZONDO
Isabel PEREZ AZKARRAGA ELIZONDO

Alazne GOÑI MATEO ELIZONDO
Saioa ETXART ETXEBERRIA ERRATZU
Ane BAILON ITURRALDE ELIZONDO
Leire GONZALEZ GALARREGI ELIZONDO
Naia IRIARTE ARRIETA ARIZKUN
Naroa IRIARTE ELIZAINTZIN ARIZKUN
Idoia MUNANGO MALES ELIZONDO
Ent.: Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Maialen GOÑI IRIBARREN ELIZONDO

� BAZTAN BKT: ALEBIN B
Jone OTEIZA ALTZUGUREN ELIZONDO
Leire CHOUZA BLAS ORONOZ
Naroa BLAS IRISARRI ORONOZ
Leire REKALDE LAZARO ELIZONDO
Maialen ITURBIDE LAZARO ELIZONDO
Izaro DENDARIETA ESKUDERO IRURITA
Maria ORTIZ ESTABOLITE GARTZAIN
Haizea EUGI GAMIO IRURITA
Ainhoa MONTIEL GUTIERREZ NARBARTE
Nahia BAILON URTASUN IRURITA

Leire ARRAZTOA ALEMAN IRURITA
Hana IRISARRI URRUTIA ELBETE
Mireia ALEMAN AZKARRAGA IRURITA
Irati IPARRAGIRRE MEOKI ELIZONDO
Alba AZKARRAGA GOÑI IRURITA
Patricia DEL CAMPO PELLICERELIZONDO
Kandela IBAIBARRIAGA AGRA ELIZONDO
Ainara GOÑI ALMANDOZ ELIZONDO
Amaia OLAIZOLA GOÑI ELIZONDO
Ent.: Naiara OTEIZA eta Leire ONSALO
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Hogei urtetan joka-
lari izan zen Iban Ezku-
rra donamariarrak gi-
datzen du aurten Erre-
kakoeskubaloi taldena-
gusia.Errazaezdela iza-
nen jakin arren, txapel-
dunen faseansartunahi
luketeaurtenereetaho-
rretarako multzoko lau
lehenbizikoen artean
gelditu «hori da gure le-
hen helburua eta behin
hori lortuta, goitiko tal-
deei ahalik eta lanik
gehien ematea». Ongi
ongi ere ez dira hasi,
hau idazterakoan sei
partidetatik hiruna ira-

bazi eta galdu egin bai-
tute, «baina kategoria-
ko talde indartsuenen
kontra galdu dugu».
Ezkurrarentzat lehen

esperientziadataldena-
gusikoentrenatzailebe-
zala, nahiz eta duela
lauzpabortzurte lagun-
tzaile gisara aritu zen.
Ttikiak entrenatzen ere
aritu da. «Aulkitxoan
puskaz okerrago pasa-
tzen dut jokatzen bai-
no. Urtetan nire talde-
kide izan direnei agin-
tzen hastea arraro egi-
ten zitzaidan hasieran,
baina horrela da. Zen-

baitzuknikbainogehia-
goere jakinendute, ba-
koitzakbere ideiakema-
tenditubainabatekegin
behar du buru».
Aurten bi jubenil ari

dira taldenagusian,bai-
na gainerakoan ez du-
tealtarik. «Duelahiruur-
tetikaurtengorabajaau-
nitz izan ditugu. Batzuk
lanarengatik, bertzeak
atzerrira ikastera joa-
nak…hori somatzenda
taldean, entrenamen-
duetan batez ere». Bai-
na Errekako harrobia
«inoizbainohobekiago»
ikusten du Ezkurrak.

Errekako senior
taldeak goiko
lehian ibili nahi
du aurten ere
Lehen taldean baja dexente
dituen arren harrobia inoiz baino
hobeto ikusten du Iban Ezkurrak ARGAZKIAK: A. AROTZENA

Errekako talde nagusia.

ESKUBALOIA

� ERREKA A: 2.MAILA NAZIONALA
Adei IBARGARAI AGIRRE NARBARTE
Koldo LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Joseba LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Javier GAGO BALDA DONEZTEBE
Ramon ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
Dani URROZ EIZAGIRRE GAZTELU
Ibai ETXART ATXA LEGASA
Ibai MARIZKURRENA SAGASETA DONEZTEBE
Iñaki INDABERE SANTESTEBAN LEGASA
Javier BERTIZ BALEZTENA DONEZTEBE
Alfredo ELORZA INDA DONAMARIA
Javier DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Pascual BERTIZ BALEZTENA DONEZTEBE
Ekaitz LAMEIRINHAS MUTUBERRIA ELIZONDO
Peio MITXEO TELLETXEA GAZTELU
Ruben OSLÉ SANCHEZ IRUÑA
Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Xanti UTERGA LABIANO DONEZTEBE
Ent.: Iban EZKURRA SALABERRI DONAMARIA
Ofiziala: Juan TELLETXEA URROZ DONEZTEBE
Ofiz.: Javier ALMANDOZ MUTUBERRIA DONEZTEBE
Ofiz.: David MINDEGIA RIOS DONEZTEBE

� ERREKA: JUBENIL MUTIKOAK
Andoni ESPELOSIN GOIZUETA SUNBILLA
Asier BASTARRIKA GOMEZ DONAMARIA
Iban JUANENA EZKURRA DONEZTEBE
Jon INDA IRIGOIEN DONEZTEBE
Endika LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Javier APEZTEGIA ITURRIA DONEZTEBE
Iñigo OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Mateo BIKUÑA JUAREZ DONEZTEBE
Matias URIOSTE PEREZ DONEZTEBE

Beñat ALTZUGARAI IRATZOKI GAZTELU
Unai APEZETXEA IRIBARRENDONEZTEBE
Josu BABAZE BULDAIN URROZ
Beñat MARTIARENA ADURIZ DONEZTEBE
Julen INDA ZARRANZ DONEZTEBE
Oier BERASATEGI ELIZONDODONEZTEBE
Eloi GARCIA DONEZTEBE
Mario LOPEZ PAGAZARTUNDUA GARTZAIN
Ent.: Iban MINDEGIA - Txomin MINDEGIA
Of.: Joseba GRAZENEA - Unai SAPUPPO

� ERREKA: NESKA KADETEAK
Amaia JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Amaia SUBIZAR TRANCHE LEGASA
Ekhine TXOKARRO EZKURRA DONEZTEBE
Janina CASTRO MARTINEZ DONEZTEBE
Janire MIGELTORENA EZKURRA DONEZTEBE
Karmele SANTESTEBAN BENDOIRO ZUBIETA
Lorena JUANENA EZKURRA DONEZTEBE

Maider JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Melanie TELLETXEA RIVAS DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA MINDEGIA ITUREN
Olatz SUBIZAR TRANCHE LEGASA
Uxue IBARROLA MARIZKURRENA DONEZTEBE
Ent.: Juan Mª ARTAZKOZ LAZKANODONEZTEBE
Ent.: Javi DEL VILLAR PEGUERODONEZTEBE
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ESKUBALOIA

� ERREKA: INFANTIL MUTIKOAK
Andres OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Asier QUINTANILLA SAGARDIA DONEZTEBE
Carlos OSTIZ OLALLA DONEZTEBE
Gogor ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Iñaki GONZALEZ BERASATEGI DONEZTEBE
Iñigo OIARTZABAL ZOCO DONEZTEBE
Joanes ALTXU URTASUN
Joseba BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Mikel ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Mikel BANGO ELORZA DONEZTEBE

Otito ROQUE AGUILERA ELIZONDO
Patxi MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Unai IBARRA PEREZ DONEZTEBE
Urtzi BERLEGI PASCAL DONEZTEBE
Xabier IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Urtzi JUANENA ETXEBERRIA DONEZTEBE
Ent.: Jesus OLALLA GARCIA DONEZTEBE
Ent.: Pilar OLARRA IRAETA DONEZTEBE
Of.: Enrique JUANENA ARIZTEGIDONEZTEBE
Of.: Fernando MARTIN IBARRA DONEZTEBE

� ERREKA: INFANTIL NESKAK
Alaia IRIBARREN GONZALEZ DONEZTEBE
Ainhoa LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Alaitz LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Andrea MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Andrea ZABALA PIKABEA DONEZTEBE
Ane LARRETXEA LUKANBIO DONEZTEBE
Enara BEORLEGI PASCAL
Idoia GARDE GARDE DONEZTEBE
Iraia LOPEZ PAGAZAURTUNDUA GARTZAIN
Iratxe OTXANDORENA PIKABEA ELGORRIAGA

Itxaso ESTANGA OTXANDORENA DONEZTEBE
Izaro ALDABE TELLETXEA DONEZTEBE
Maialen EZKURRA APEZETXEA DONEZTEBE
Maria IRIGOIEN TELLETXEA DONEZTEBE
Michelle CRUZ PEGUERO DONEZTEBE
Naxara JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Zaira GAZTELUMENDI JORAJURIA
Ent.: Garaxi SANZ ARRETXEA DONEZTEBE
Of.: Jokin ARRAZTOA ETXENIKE DONEZTEBE

� ERREKA: PREALEBIN MISTOA
Ainara OTXANDORENA PIKABEA ELGORRIAGA
Andrea NARBARTE SUKILBIDE ELGORRIAGA
Andrea SAN MIGUEL GRANDEDONEZTEBE
Asier ARREGI PEREZ DONEZTEBE
Bidane LASA SAGASETA NARBARTE
Ekaitz SAN MARTIN MAYLINDONEZTEBE
Ekhiñe ETXARRI MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Haritz SAGASETA URROZ DONAMARIA
Ilazki CRUZ OTXANDORENAELGORRIAGA
Ioritz MITXEO OSKOZ DONEZTEBE
Lorea AZNAR PIZARRO LEGASA

Maitane SUBIZAR QUISPE NARBARTE
Marina ZABALA SARASOLA DONEZTEBE
Miguel LAPUENTE SOARES DONEZTEBE
Nahia GANBOA ANTZIZAR DONEZTEBE
Saioa ATXALANDABASO IRIBARREN DONEZTEBE
Saioa IRIARTE IBARROLA DONEZTEBE
Saray BAZTERRIKA OBREGOZOSUNBILLA
Unai BEORLEGI PASCAL DONAMARIA
Uxue ILARREGI ARIZTEGI DONEZTEBE
Xuban ILARREGI ARIZTEGI DONEZTEBE
Ent.: Matias URIOSTE eta Olatz MARTIN

� ERREKA: ALEBIN NESKAK
Ainhoa ARRIETA BERGARA DONAMARIA
Ane ETXARTE JUANENEA DONEZTEBE
Ane IPARRAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Elisa URROZ KOVALIK DONEZTEBE
Elur IPARRAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Garazi ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Goreti LANA ALBERRO DONEZTEBE
Ibinka ERBITI BALEZTENA DONAMARIA
Inma IBARROLA MARIZKURRENA DONEZTEBE
Irati ANDUEZA AZPIROZ DONEZTEBE
Itxaso OIARTZABAL ZOCO DONEZTEBE

Janire IRIBARREN LIZARDI DONEZTEBE
Lucia IRIGOIEN TELLETXEA DONEZTEBE
Maialen LIZASOAIN ETXEBERTZ
Maialen OTEIZA OLLO
Maialen SEIN IRIGOIEN DONEZTEBE
Michelle DEL VILLAR ROSARIONARBARTE
Olatz MUTUBERRIA MINDEGIA DONEZTEBE
Olatz SAN MIGUEL GRAGIRENA DONEZTEBE
Patricia GHIBANU ALINA DONEZTEBE
Ent.: Maider OMAR PORROYDONEZTEBE
Ent: Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
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SASKIBALOIA

Berako saskibaloi
taldea gidatzen dute-
nen artean aldaketak
izan dira aurten. Sor-
tzaileetakobat izan zen
JesusAlacidek (Berako
bestetantxupinazoabo-
tatzeko aukera izan
zuen, taldekideekinba-
tera) eta bertze batzuk
kargua utzi eta orain
bospasei laguneko tal-
dea hasi da lanean.

Kirol arloari dagokio-
nez, aldaketarik nabar-
menena gizonezko se-
niorrendesagerpenaizan
da. «Tamalezaurtenjen-
de faltan ginen eta jen-
dejustuarekinateratzeko
aukera txarra zela era-
bakigenuen»dioImanol
Etxeberriak.Hortaz,sas-
kibaloianeskenkiroltzat
gelditudaBeran (etaes-
kualde osoan, ez baita-

go bertze talderik). Hel-
buru nagusia saskiba-
loian jokatzeko aukera
emateadute,«ikasi,dis-
frutatuetakirolaegitea».

Gizonezkoen
taldea desagertu
da Beran
60 neska ari dira Toki Ona
Bortziriak taldearen izenean

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: JUNIOR NESKAK
Ainhoa BERASATEGI ARTIEDA BERA
Nagore SUAREZ PERNAS IRUN
Janire ANDRES ZAPIAIN BERA
Nahia FAGOAGA MORENO BERA
Ane BERASAIN GOIA BERA
Iratz UDAETA ZUBIETA BERA
Oihana ELTZAURDIA ARIZTIA BERA
Amaia LEIZA IGARZABAL LESAKA
Ane ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Maider FAGOAGA EUGI BERA
Haizea TXOPERENA CONDE LESAKA
Entrenatzaileak:
Txuma ANDRES DE LA FUENTE BERA
Arantxa ZUBIETA OTXOTEKO BERA

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE NESKAK
Matixa TELLETXEA ELIZONDO LESAKA
Oihana LEIZA ALTZUART BERA
Arantxa SESE AGARA BERA
Sara ALBERDI ELORRIAGA BERA
Saioa IRAZU ARRUTI BERA
Uxue ANTZIZAR IRAZOKI BERA
Neskur ETXENIKE IANTZI LESAKA
Uxue ZELAIETA DANBORIENA BERA
Entrenatzaileak:
Egoitz EIZAGIRRE BURLADA BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA

ARGAZKIAK: TTIPI-TTAPA
Juniorrak dira aurten Toki Ona Bortziriak saskibaloi taldeko handienak. Behean, kadeteak.
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SASKIBALOIA

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: MUTIKOEN TALDEA
Oihan GOIA BERA
Iker ESCAGUES BERA
Joel PIKABEA BERA
Aimar AIER BERA
Xanti AGIRRE BERA
Urko IGIÑIZ BERA

Unai GOIKOETXEA BERA
Pablo MONGAG BERA
Aimar SAROBE BERA
Oier SAROBE
Ent.: Ramuntxo ALBISTUR eta
Carlos GOIKOETXEA

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: INFANTIL NESKAK � TOKI-ONA BORTZIRIAK: MINIBASKET NESKAK

� TOKI-ONA BORTZIRIAK: BENJAMIN NESKAK

Itxaso ERAUSKIN RUIZ BERA
Saioa UGALDE ELTZAURDIA BERA
Ane OSUA CABIDA BERA
Ane FAGOAGA MORENO BERA
Olaia OTXOTEKO TELLETXEABERA
Saioa ZELAIETA LAZKANO BERA

Maialen RUIZ ALTZUGUREN BERA
Onintza ZAPIAIN ABUIN BERA
Irati FAGOAGA EUGI BERA
Entrenatzaileak:
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA
Roger BERGMAN ETXALAR

Amaia LAGOS BERA
Irati ELIZONDO BERA
Leire UGALDE BERA
Nahia ITURRIA BERA
Uxune OTXOTEKO BERA
Zuriñe SARRATEA JABALERA BERA
Ekiñe MITXELENA BERA
Leire ARNAIZ PIZZIO BERA
Nerea O’LEARY BERA
Ihintza DAGERRE DIEGUEZ BERA

Uxia DAGERRE DIEZ BERA
Ihintza UDAETA ZUBIETA BERA
Irati POMBAR LARRALDE BERA
Ziortza GOIA MITXELENA BERA
Naroa OTAMENDI ABRIL BERA
Iraia ZAPIAIN BERA
Maddi NAVARIDAS BERA
Ane MOLINERO BERA
Maren GARRO BOAN BERA
Ent.: Esther MENTABERRI BERA

Kattalin BERASAIN GOIA BERA
Miren Lizar ELEXPURU MITXELENA BERA
Katti IRASTORZA URDANITZ BERA
Eider MOLINERO BARRETO BERA
Lorena PEREZ CUEVA BERA
Leire RUIZ ALTZUGUREN BERA

Eneritz ZAPIAIN ABUIN BERA
Ekhiñe ZAPIAIN ARLEGI BERA
Oihane ZELAIETA LAZKANO BERA
Entrenatzailea:
Jon IRAZOKI MARTIKORENA BERA
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BRT Menditarrak
RugbyTaldeakukoegin
zion Ohorezko B mai-
lan jokatzeari eta hor-
tazEuskalHerriko ligan
ari da. Kategoria hau bi
multzotan banatua da-
go eta baztandarak le-
henmultzoanaridira fa-
se honetan, Nafarroa
(Iruña eta Funes), Gi-
puzkoa (Zaisa Irun,Her-
nani, PegamoBeraBe-
ra, Atletico San Sebas-
tian eta Kanpanzar-
Arrasate) eta Bizkaiko
(Arratiko Zekorrak) tal-
deekin batera. Multzo
bakoitzeko hiru lehen-
biziko sailkatuek biga-

rren fase bat jokatuko
dute eta horretan sar-
tzeko lehianaridirabaz-
tandarrak. Bertze tal-
deekerebigarren fasea
jokatuko dute, baina
igotzeko aukerarik ga-
be. Aurten entrenatzai-
leak ere etxekoak dira.
Xabi Urrutiarekin egin-
dako lan fisikoaz gain,
Iñaki Bengoetxea-Po-
teto Iribarren bikoare-
kin baloia eta arlo tek-
nikoa lantzen dituztuz-
te,Mariano Iribarreneta
Pedro Ezkurraren la-
guntzarekin beti ere.
Aurtengo denboral-

diari begira, taldea au-

nitz gaztetu du BRTk,
zenbait jokalari betera-
nok taldea utzi dutela-
ko eta beheitiko maile-
tatik datozen gazteek
protagonismoa hartu
dute, freskotasuna,go-
goaketa ilusioaekarriz.
Kadete mailako tal-

dearidagokionez,BRT-
ko jokalariekin bakarrik
taldeaateratzeazail ze-
nez, Irungo taldearekin
hitzarmena sinatu eta
elkarrekin lehiatzen ari
dira, Zaisa Irun-BRT
Menditarrak RT izena-
rekin. Etxeko partidak
IrunenetaLekarozen jo-
katzen dituzte.

ERRUGBIA

� BAZTAN RUGBY TALDEA SENIORRAK
Eneko TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Ander OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Gil GOIENETXE AGIRRE ARIZKUN
Iban MUTILBA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Iker RAZKIN IRIARTE IRURTZUN
Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ
Eneko ETXARRI ZEBERIO LEKUNBERRI
Egoitz GAMIO MITXELENA NARBARTE
Oscar VILLABONA ZENOZ LATASA
Javier BORDA REDIN UHARTE
Julen LIZOAIN EUGI IRAGI
German TERREROS LAVIN LESAKA
Iñaki ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Joxe Martin RAZKIN RAZKIN DORRAU
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Mikel EUGI ILUNDAIN BEUNTZA
Iñaki PERURENA IRIGOIEN ELIZONDO
Imanol GOIENETXE ITURBIDE IGANTZI
Mikel OLAZAR BAZTERRIKA ITUREN
Mattin APEZETXEA BERHO ORONOZ
Ruben OZKARIZ MARTINEZ OLAGUE
Julen ANTZIZU MARCKERP LIZASO
Iñaki IRAIZOZ PEREZ ESAIN
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Joseba ARIZMENDI APEZETXEA ORONOZ
Oier VILLANUEVA ALDAIA AUTZA
Aleix LEIDA OCAÑA ELIZONDO
Gorka ALTZUARTE ARREGI ALMANDOZ
Jokin URREAGA ETXENIKE ELBETE
Entrenatzailea: Iñaki BENGOETXEA ARIZKUN
Ent.: Jose Miguel IRIBARREN IRIGOIEN ELBETE
Ent.: Mariano IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR
Ent.: Pedro EZKURRA OSAKAR URRITZOLA
Prestatzaile fisikoa: Xabi URRUTIA ARRAIOZ

Baztan Rugby Taldea
Euskal Herriko ligan ari da
Seniorrez gain, kadete mailako taldea ere zelairatu du

� BAZTAN RUGBY TALDEA KADETEAK
Joxe APEZTEGIA LOIARTE DONEZTEBE
Fermin LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
Johannes MOLINUEVO URRUTIA ELBETE
Beñat ETXEKOLONEA DIEZ ZUBIETA
Endika ETXENIKE MARITORENA ELIZONDO
Santi GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Jon IRIARTE ARRIETA ARIZKUN
Julen VELEZ ARA BERA
Antton LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Gorka LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Joseba LOIARTE MITXELENA IRURITA
Xanti FLORES ELIZONDO
Josu MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Joxean SANTESTEBAN OPOKA IRURITA
Aritz SOBRINO URRUTIA ELIZONDO
Jon ZUBIRI AZANZA ARIZKUN
Ent.: Peio OBREGOZO ISTILART IRURITA
Ent.: Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ

UTZITAKO ARGAZKIAK

Intersport Irabia BRTko senior eta kadete taldeak. Beheitian, jokoan Lekarozen.
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Gure Txokoa areto-
futboleko bi talde izan
dira azken bi denboral-
dietan. Joan den urtean
Gipuzkoako lehen mai-
lan eta bigarren mailan
arituziren.Bainaaurten,
bakarra kantxaratu du-

teetahelburuakereera-
batezberdinakdirelaai-
patudiguAritzPerez jo-
kalari beteranoak. «Fut-
boltaldeakjokalariakbe-
har zituela eta, aretoko
bi taldeek bat egin du-
te». Horrela, bigarren

mailako taldea desa-
gertu da eta talde ba-
karra dago, Gipuzkoa-
ko lehen mailan. Egun,
hainbat jokalarik futbo-
lean eta areto futbolean
aritzeko aukera ematen
dien fitxa bikoitza dute,

beharren arabera bate-
an ala bertzean aritze-
ko. Aritz Perez bera da
horietakobat,«nahizeta
nere kasuan areto-fut-
bolar i lehentasuna
eman». Gainera, orain
arte entrenatzaile lanak

egiten zituen Xusterrek
entrenatzeariutzidioeta
jokalariekberegainhar-
tu dute ardura hori. Al-
daketanabarmenhauen
ondorioz, taldearenhel-
burubakarramailarieus-
tea da.

Gure Txokoak talde bakarra du berriz ere
Gipuzkoako lehen mailan ari da Berako taldea eta hori mantendu nahi du

Umore Onak
taldea bizirik
Entrenatzailerik ez duten arren,
areto futbolari eusten diote

� GURE TXOKOA ARETO FUTBOLA (1. MAILA)
Rafael CRIADO DEL PUERTO BERA
Sabino GOMEZ DOMINGUEZ BERA
Andoni LASAGA APEZTEGIA BERA
Aritz PEREZ ARTIEDA BERA
Ibai VALVERDE EXPOSITO BERA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Gorka RETEGI ERRANDONEA BERA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Fermin Jose BERRUETA PEREZ-LUCAS BERA
Aitor CEREZO BASELGA LESAKA
Fernando GOMEZ COLINA BERA
Edwin Ivan JIMENEZ AVILES EKUADOR
Joseba LEKUONA IRIARTE LESAKA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Jose Manuel RAMIREZ BURGUILLO IRUN
Iñigo ZELAIETA ALONSO BERA
Unai LARRETXEA MATXIÑENA BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Del.: Angel GOIKOETXEA SAN JUAN BERA

ARETO-FUTBOLA

� UMORE ONA A.F.: GIPUZKOAKO 3. MAILA

ARGAZKIA: FELIX LOIARTE
Umore Ona areto futboleko taldea, Goizuetako elkartearen egunean jokatutako partidan.

Duela bi urte Gipuz-
koakohirugarrenmaila-
ko finalerdietara ailega-
tzea lortu zuen Goizue-
tako Umore Ona areto-
futbol taldeak.Joanden
urtean atzerago ibili zi-
ren sailkapenean eta
aurtenerenahiko lan iza-
nen dituztela onartu di-
gu Egoitz Zubiri jokala-
riak. «Entrenatzailerikez
dugu eta entrenamen-
duetara jokalariak bil-
tzeko ere nahikoa lan.
Baina duela urte saila
Goizuetako futbito tal-

dea desagertu eta gero
ikusigenuenzenbatkos-
ta zen berriz ere hastea
eta horregatik erabaki
dugu nola edo hala tal-
dea ateratzea». Beraz,
garai hobeagoen espe-
roan, taldea erabat ez
desagertzeko laneanari
dira Gipuzkoako hiru-
garren mailan. Halere,
ez diote konpetitzeari
ukorik egiten eta hau
idazterakoan jokatuta-
ko azken partida iraba-
zieginzuten,UmoreOna
elkartearen egunean.

Mikel PERURENA GRAZIARENA GOIZUETA
Hodei LUJANBIO APEZETXEA GOIZUETA
Egoitz ZUBIRI GAZTELUMENDI GOIZUETA
Manu LEDESMA GONDAD PASAIA
Oihan ZUGARRAMURDI NARBARTE GOIZUETA
Aimar ZUGARRAMURDI NARBARTE GOIZUETA

Iñaki ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Patxi ETXEBERIA ARANAZ GOIZUETA
Ibai ZUGARRAMURDI ELIZALDE GOIZUETA
Mikel ZUGARRAMURDI OSA GOIZUETA
Delegatua:
Aritz LOIARTE ANTSA GOIZUETA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako areto-futbol taldeak maila mantentzea du helburu aurtengoan.
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Joan den urtean bi-
garren izan zen Leitza-
ko Aurrera Futbol tal-
dea Nafarroako Erre-
gionaleko lehenmailan.
Berez, ez zuen mailaz
igotzeko txartelikesku-
ratu, baina beste talde
batekutzi egin zueneta
Preferentera igotzeko
aukera izan du. Eta liga
hasiera honetan behi-
nik behin, ongi ekin dio
denboraldiari. Halere,
denboraldia luzea dela
eta garai kaxkarragoak
etor daitezkeela ere ai-
patudiguJoseLuisArri-
zurietaentrenatzaileak:
«Kategoria oso berdin-
duadagoela ikustenda,
ez dago besteak baino
askoz hobea den tal-

derik. Baina denboral-
dia aurrera doan neu-
rrianhasikodaaldeana-
baritzen». Horregatik,
hasierahonetan lortzen
ari diren puntuak ongi
etorriko zaizkio Leitza-
ko taldeari, «mailaman-
tentzeko,horibaitahel-
burua. Partiduz partidu
joan behar dugu eta ea
lehenbailehen lortzen
dugun.Gorabegiratzea
zailada, Iruñaldeaneki-
po fuerteak izaten dira,
aurrekontu handikoak
etaherriko taldebathor
sartzea zaila da».
Lehengo urtetik biz-

pahiru jokalari betera-
nok utzi dute taldea eta
altei dagokienez, «joan
den urtean Bidezarran

aritu zen Patxi Etxebe-
rria goizuetarra buelta-
tu da eta areto-futbole-
an ari ziren batzuk ze-
lai handira pasatu dira.
Iazgurekinari zirengaz-
te batzuk, aurten jube-
nilen taldea atera de-
nez, bertan hasi dira».
Hain zuzen, gazte mai-
lako taldea zelai han-
dian trebatzeaberri ona
dela uste du Arrik, «ho-
rretara ohitzen dira eta
horrela, gero ez delako
hain salto handia».

Aurrerak ongi
hasi du sasoia
Preferentera
itzulita
«Kategoria oso berdindua»
dagoela uste du Arrizurietak,
baina maila eustea da helburua

ARGAZKIAK: PABLO FEO
Leitzako futbol talde nagu-
sia ongi hasi da Preferente-
ra bueltatu den denboral-
dian.

� AURRERA FUTBOL TALDEA: JUBENILAK
Manex MORENO UGARTE LEITZA
Mañel WOISCHWILL BIGERA LEITZA
Jon VAZQUEZ URANGA LEITZA
Jon PERURENA LABAIEN LEITZA
Josu ZABALETA IRIARTE LEITZA
Pablo MICHEL LEITZA
Josu ZABALETA LEITZA
Martxel KALONGE AZPIROZ LEITZA
Asier GIL ZUBILLAGA LEITZA
Markel BARRIOLA HERNANDORENA LEITZA
Iñaki SARALEGI BARCOS LEITZA
Imanol ARRATIBEL LEITZA
Joanes 0SKOZ IRUÑA
Mikel UITZI GOIZUETA
Jon IPARRAGIRRE LEITZA
Iker SAGASTIBELTZA LEITZA
Ent.: Iñaki PERURENA GOGORTZA LEITZA

� AURRERA FUTBOL TALDEA: PREFERENTE
Ioritz OIARTZABAL CEBALLOS LEITZA
Mikel SAGASTIBELTZA EGUES LEITZA
Aritz LEZEA GRAJIRENA LEITZA
Joanes CEBALLOS MITXELENA LEITZA
Joseba LAZKANO MARIEZKURRENA LEITZA
Beñat ZABALETA ALDUNTZIN LEITZA
Xabi BARRIOLA OTXANDORENA BERASTEGI
Luis LASARTE ARRUZA LEITZA
Unai TIJERO ZABALETA LEITZA
Jon Denis KALONGE AZPIROZ LEITZA
Joseba MUTUBERRIA ARREGI LEITZA
Dani ALVAREZ ZABALETA LEITZA
Joanes LASARTE ARRUZA LEITZA
Jon IPARRAGIRRE BARRIOLA LEITZA
Patxi ETXEBERRIA ARANAZ GOIZUETA
Iñigo ALDUNTZIN GARCIA LEITZA
Eneko ZABALETA RENTERIA LEITZA
Andoni ZABALETA MARIEZKURRENA LEITZA
Iñaki ZABALETA SUKUNTZA LEITZA
Antton ABRUZA PEREZ LEITZA
Inaxio PERURENA AIZKORBE LEITZA
Arkaitz GOÑI APEZTEGIA UHARTE
Mikel GABARI LEKUNBERRI
Ent.: Jose Luis ARRIZURIETA BILDARRAZ LEITZA
Laguntzailea: Antton URKIOLA GORDOBIL LEITZA

ARGAZKIA: PABLO FEO
Aurrerako jubenilen taldea berriz ere bueltatu da zelaietara.
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� AURRERA ARETO FUTBOLA: MUTIKO KADETEAK
Josu SUKUNTZA TELLETXEA LEITZA
Amets CAMPOS SAGASTIBELTZA LEITZA
Joanes ILARREGI MARZOL LEITZA
Mikel ZABALETA UNANUA LEITZA
David MUENALA MUENALA LEITZA
Joseba IGARTUA LABAIEN LARRAUN
Mikel MARTIRENA LARRAUN

Urko APEZETXEA GOIZUETA
Ander APEZETXEA GOIZUETA
Jaime DURAN TOLOSA
Entrenatzaileak:
Tomas SAGASTIBELTZA LEITZA
Peter CRAAMER LEITZA

ARETO-FUTBOLA

� AURRERA ARETO FUTBOLA: NESKA KADETEAK
Aitziber ZABALETA SUKUNTZA LEITZA
Saioa MATEORENA ZOZAIA LEITZA
Lore KALONGE AZPIROZ LEITZA
Ane GARRO HERNANDORENA LEITZA
Ainara SANCHEZ LIZEAGA LEITZA
Nahia ALONSO LABAIEN LEITZA
Andrea KASARES ARRETXE LEITZA

Maia LIZARRAGA SARALEGI LEITZA
Amaia EZKURDIA LEITZA
Izar UGARTEMENDIA SAGASTIBELTZA LEITZA
Itxaso MORATO LEITZA
Entrenatzaileak:
Javi RAZKIN CALDERON LEITZA
Arrate OTERMIN PARRA LEITZA

� AURRERA ARETO FUTBOLA: INFANTIL A
Eneko FEO MIGUELA LEITZA
Diego BIURRARENA ORTIZ LEITZA
Xabat ILARREGI MARZOL LEITZA
Asier BARRIOLA ZOZAIA LEITZA
Asier JUANENEA LABAIEN LEITZA
Anartz RAMALLO IPARRAGIRRE LEITZA

Luken CASARES ARRETXE LEITZA
Aritz CAMPOS SAGASTIBELTZA LEITZA
Julen ZABALETA LEITZA
Egoitz SANCHEZ LEITZA
Entrenatzaileak:
Antton URKIOLA eta DANI ALVAREZ

� AURRERA ARETO FUTBOLA: INFANTIL B
Jon ARRIZURIETA LEITZA
Egoitz BALEZTENA LEITZA
JennIfer WILSON LEITZA
Aitor ORTIZ LEITZA
Eñaut ZUBIRI LEITZA
Joseba AZKUE LEITZA

Alain HERNANDORENA LEITZA
Mikel MARTINEZ LEITZA
Haizea ARRARAS LEITZA
Maider AZURMENDI LEITZA
Aimar OTERMIN ARESO
Ent.: Jaime DURAN TOLOSA
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Joan den denboral-
di polita egin ondotik,
kosta egin zaio aurten
Baztan futbol taldeari
martxa hartzea. Zortzi-
garren jardunaldira ar-
te ez zuen lortu lehen
garaipena eta jautsiera
postuetan ere ibili da.
Baina lehen garaipen
horren ondotik, bertze
bat etorri zen segidan
eta Aurreraren kontra-
ko derbia galdu arren,
zuloko postu horietatik
ateratzen hasi da poli-
ki-poliki JavierAmianok
gidatzen duen taldea.
«Goitiago ibiliko ginela
pentsatzengenuen,bai-
na beharbada konfi-
dantza sobera izatea-
gatik eta lasterka egin
gabe irabaziko genue-
la pentsatzen genuela-
ko, gauden tokian gau-
de. Futbolean ez dago

irabazterik lasterkaegin
gabe. Nik ere izan de-
zaket errua, gehixeago
aguantatzeko aurre-
denboraldi lasaiagoa
egin genuelako. Hasie-
ranarazo fisikoa izanzi-
tekeena, emaitza txa-
rren ondorioz, psikolo-
gikoki ere eragin die jo-
kalariei». Halere, emai-
tzak ailegatzen hasi di-
ren neurrian, poliki-po-
liki hobera eginen du-
tela uste du entrena-
tzaileak. «Ni beti maila
mantentzeraateranaiz,
gero emaitzek erakus-
ten dizute zer borroka-
tan sartzen ahal zaren.
Pausuz pausu joan be-
har dugu, ez dago ber-
tzerik eta ikusiko dugu
noraailegatzengaren».
Joan den urteko tal-

de berdintsua dute,
«baina atezain bat eta

ezker hegaleko jokala-
ribatberriakditugu»dio
Amianok.Nobedaderik
handienaerregionaleko
bigarren taldea da.
«Duela 35-40 bat urte
izan zen, baina aspal-
dian ez. Jubenilen tal-
dea osatzeko jende
nahikorikezzegoeneta
horregatik, jubenil mai-
langelditzenziren13 jo-
kalarirekin, handietan
lehen urtea duten joka-
lari batzuekin eta fut-
bola utzi eta berriz ere
hasi diren bertze ba-
tzuekin osatu da biga-
rren taldea».Aurten,be-
raz, ez da jubenilen tal-
derik, «baina hori zikli-
koa da, eta ez du era-
ginik harrobiaren lane-
an», dio Amianok.

� BAZTAN F.T.: PREFERENTE
Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Borja ARRAZTOA GOMEZ IRURITA
Antton ASTIZ IZETA ELIZONDO
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Iñaki AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Julen GARMENDIA IRIARTE IRUÑA
Xabier GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Urtzi GONZALEZ IRURETA ELIZONDO
Imanol GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Estebe GOÑI ONSALO DONAPALEU
Andoni GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Luis ITURRIRIA EGURROLA ELIZONDO
Borja JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Mikel LARREGI GOÑI ELIZONDO
Asier LIZARZA ESPARZA ARIZKUN
Iñigo MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Mikel UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Javier URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Entrenatzailea: Javier AMIANO

Martxa hartzea
kosta egin zaio
Baztan taldeari
baina abiatu da
Erregionaleko lehen mailan ari
den taldea ere zelairatu du
aurten jokalari gazteekin

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Baztan Futbol Taldeaa ez da ongi hasi, baina maila mantendu nahi du.
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� BAZTAN F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Eneko ARIZTIA IRIBARREN URDAZUBI
Beñat ARREGI ORONOZ
Ander ARREGI ORONOZ
Imanol AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Iñigo BERHO SANTOS ORONOZ
Asier BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Joseba BRAÑA AGERREBERE ELIZONDO
Beñat ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Urko GARCIA LEKAROZ
Javier GUTIERREZ IRUÑA
Ganix INTZIARTE ARIZTEGI ORONOZ
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Iñigo LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Kenneth LUCKY AYAYI NIGERIA
Francisco MANOSALVAS CALERO ELIZONDO
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Ion OSAKAR ITURRIA ELIZONDO
Mikel SAGASETA URRUTIA IRURITA
Agustin SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Alejandro SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Patxi SARRATEA SANZBERRO ALMANDOZ
Dario TRANTXE URTASUN ELIZONDO
Entrenatzailea: Laureano CALVO ELIZONDO

� BAZTAN F.T.: KADETEAK
Julen AGIRRE URSUEGI ZIGA
Unai AMORENA URTEAGA ELIZONDO
Jon BALLARENA AROZENA ELBETE
Unai BIKONDO ELIZALDE IRURITA
Unai CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Xabier DANBORIENA BIKONDOA ELIZONDO
Iñigo DENDARIETA ELIZAINTZIN IRURITA
Suchy ELIAS KUBA
Jokin ESKUDERO IRURUETA ELIZONDO
Ibon IRAZOKI PETRIRENA ELIZONDO
Javier MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Manex MEOKI IPARRAGIRRE LEKAROZ
Elur MEOKI MARTINEZ DE ICAYA ELIZONDO
David SUAREZ DEL MORAL ELIZONDO
Luis URRUTIA IÑARREA ELIZONDO
Oier ZELAIETA OHARRIZ ELIZONDO
Entrenatzailea: Mikel ALTZURI

UTZITAKO ARGAZKIA

Nafarroako erregionaleko lehen mailan taldea atera du aurten Baztanek.

UTZITAKO ARGAZKIA

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

� BAZTAN F.T.: INFANTIL LEHEN MAILA
Iban ALTZUGARAI GONZALEZ ELIZONDO
Ander BALLARENA AROZENA ELBETE
Mikel BALLARENA TELLETXEA ELIZONDO
Unai BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Adrian BURGETE GOIENETXE ELIZONDO
Oier CORDOBA ELIZALDE ELIZONDO
Jaime EGURROLA OLABE ELIZONDO
Oscar ELORZA SALABERRI ORONOZ
Iosu ETXANDI SANZBERRO ARRAIOZ
Alvaro FDEZ DEL PUERTO ELIZONDO
Carlos GONZALEZ JAIMERENAELIZONDO

Kaiet JUANENA FRIAS ELIZONDO
Ion MAYORDOMO SOBRINO ELIZONDO
Oihan MEOKI IPARRAGIRRE LEKAROZ
Ibai MERINO FAGOAGA ELIZONDO
Alaitz NUÑEZ GOÑI ELIZONDO
Xabier PEREZ LOPEZ ELIZONDO
Jaime QUEVEDO ZIAURRIZ ELIZONDO
Xuban ZALDAIN ARRIBILLAGA AMAIUR
Entrenatzaileak:
Miguel AMORENA
Patxi CORDOBA

� BAZTAN F.T.: INFANTIL BIGARREN MAILA
Aaron ALTZUGARAI GONZALEZ Elizondo
Imanol BURGUETE GOIENETXE Elizondo
Josu DAGERREMARTIRENA Elizondo
Unai GOÑI ALMANDOZ Elbete
Garazi IRIARTE Arizkun
Julen IRIARTE Arizkun
Aitor MARTIN SERRANO Elizondo
Oier NEOL BURLADA Arizkun

Asier OSKARIZ URSUEGI Elizondo
Hasier PLAZAMARTINEZ Lekaroz
Guilen QUERTIER AMIANO Elizondo
P. José SORZABALBERE NUÑEZ Elizondo
Jaime URRUTIA IÑARREA Elbete
Beñat VERDEMUGUIRO Elizondo
Egoi ZELAIETA GAMIO Elizondo
Entrenatzailea: Andres BURGUETE
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Zenbait lesakarren
laguntza baldin badu
ere, IbaiAmezketa irun-
darrakdaukaaurtenBe-
ti Gazteko futbol talde
nagusiagidatzearenar-
dura.Historian lehenal-
diz, Gipuzkoako Oho-
rezkomailan liderra izan
da Lesakako taldea, le-
henbiziko lau jardunal-
ditan. Baina bi partida
irabazi eta bi berdindu
ondotik, hirugalduegin
zituensegidanetaorain
sailkapen erdialdean
dago. «Hori izango da
gure borroka –dio en-
trenatzaileak–, beti be-
zala kategoria manten-
tzen saiatzea eta ahal
bada lehenbailehensal-
bazioa lortzea. Horrela,
aukera guttien izaten
duten jokalariek ere
izango dute jokatzeko

moduaetahoriongieto-
rrikozaiguheldudenur-
teari begira». Taldean
giro ona izatea eta dis-
frutatzeari ere garrantzi
handia ematen dio
Amezketak.
Hasieran sailkapen

buru izateakezdu inon-
dik ere jokalariek garbi
dituzten helburu horiek
aldarazi,entrenatzailea-
ren erranetan: «Joan
den urtean jautsiera
postuetangineneanpa-
nikoa sartu ez zitzaigun
bezala, aurten lider izan
garenean ere ez gara
euforiko jarri, igoeran
pentsatuz. Oinak lurre-
an dituen taldea gara
eta bagenekien poliki-
poliki gure tokira joan-
goginela.Beti izatendi-
ra ekipo punteroak, hi-
rugarren mailara igo-

tzeko helburuarekin
osatuak direnak».
Joan den urtearekin

alderatuz, «zenbait jo-
kalari beteranok taldea
utzi dute eta aurten bi-
garren talderik atera ez
denez, hortik eta jube-
niletatik pasatutakoe-
tatik izanditugualtaba-
tzuk.Batazbestekoadi-
naosogazteadugu tal-
dean».
Harrobi lan onaren

erakusgarri, Beti Gaz-
teko jubenil, kadete eta
infantilen taldeak lide-
rrak dira beraien kate-
gorietan, hau idaztera-
koan partidarik galdu
gabe.«Klubean lanaon-
do egiten denaren sei-
nale da hori eta urte as-
kotarako jokalariak da-
tozela atzetikan eta ho-
ri poztekoa da», dio.

� BETI GAZTE: GIPUZKOAKO GORENGOEN MAILA
Andoni MARTIN BRIAS IRUN
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Beñat IRATZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Jon OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Ander ORDOKI AYNETO LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Yannick FONTAN ALDALUR IRUN
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Ander ABUIN YEPES LESAKA
Eneko ALTZURI MADRID IRUN
Asier BIURRARENA UBIRIA LESAKA
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Javier CARRION LUKANBIO LESAKA
Josu SANJURJO ALTZURI LESAKA
Fernando SUSPERREGI BERGARA LESAKA
Ion ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel Aitor FLORES COMPAYNS LESAKA
Adur YANCI IRIGOIEN IGANTZI
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Jon MIGELTORENA LEIZA LESAKA
Entrenatzaileak:
Ibai AMEZKETA LIZARRALDE IRUN
Kotte IANTZI AIERTZA LESAKA
Endika MENDEGIA IANTZI LESAKA
Delegatua: Xabier MARITXALAR LESAKA

Talde gaztea du
Beti Gaztek
Ohorezko Maila
mantentzeko
Lehen lau jardunaldietan liderra
izan bazen ere, «etxekoekin
kategoriari eustea» dute helburu ARGAZKIAK: J.J GUERRERO

Beti Gazteko talde nagusia Ohorezko mailako liderra izan zen lehen lau jardunaldietan.
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� BETI GAZTE: JUBENILAK GIPUZKOAKO OHOREZKO MAILA
Aitor ALTZUGARAI ZUBIRI LESAKA
Iñigo ARRETXEA GARATE LESAKA
Andoni ARRIOLA ALAVA LESAKA
Asier ARZAK ARSUAGA BEHOBIA
Joseba BERTIZ ETXARTE IGANTZI
Jon ERRO FAGOAGA LESAKA
Xabier ETXENIKE IGANTZI LESAKA
Imanol ITURRIA ALTZUGUREN LESAKA
Goiatz ITURBIDE MARTIN ETXALAR
Beñat LOPEZ UGARTE LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Koldo ORDAX INBULUZKETA ELGORRIAGA

Asier SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Gorka SANJURJO ALTZURI LESAKA
Joseba SEISDEDOS LARRAINTZARLESAKA
Bixen TELLETXEA IGUZKIAGIRRE LESAKA
Unai TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Ibon TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Jon UBIRIA SARASOLA LESAKA
Unai ZAMORANO DUARTE LESAKA
Mikel TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Mattin ARBELAITZ HERAS LESAKA
Entrenatzailea: Jose Luis ALTZUGARAI IANTZI
Del.:Modesto MAIA-Jose Antº UBIRIA MAIA

� BETI GAZTE: GIPUZKOAKO KADETEEN LEHEN MAILA
Joseba AGIRRE OTXOTEKO LESAKA
Jonan ARBELAITZ HERAS LESAKA
Ganix ARRUTI TERREROS LESAKA
David BEGINO IRIGOIEN IGANTZI
Beñat CONDE ORUBE LESAKA
Martin ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Joel GIL GOIENETXE LESAKA
Andoni IRIBARREN INDABURU ETXALAR
Ixaka LABADIE GARCIA ETXALAR
Joseba MARIEZKURRENA APEZTEGIA BERA

Beñat ORDOKI TELLETXEA LESAKA
Joseba PAGADIZABAL IGARTZABAL LESAKA
Javier PARRA ENETERREAGA LESAKA
Iker PIKABEA MADARIAGA LESAKA
Paulo RAMOS ZUMALDE LESAKA
Pello TELLETXEA IGOA LESAKA
Julen TELLETXEA PERUGORRIA ETXALAR
Urki TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Entrenatzailea:Miguel TXOPERENA LESAKA
Delegatuak: AngelMariGILetaPelloTELLETXEA

� BETI GAZTE: EMAKUMEAK FUTBOL 8
Maialen AROZENA FRESNEDA LESAKA
Paula ARTIEDA VILA BERA
Vanessa CARDOSO DA SILVA LESAKA
Andrea DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Eduarda GOMES VIEIRA ETXALAR
Oihana HUARTEMENDIA ELTZAURDIABERA
Maddi ITURRIA POMBAR LESAKA
Maialen JAURENA ETXART URDAZUBI
Andrea LASAGA MIGELTORENA LESAKA

Raquel LASAGA MIGELTORENA LESAKA
Jasone MAIA AIZPURUA LESAKA
Nerea ORDOKI ETXEPETELEKU LESAKA
Ainara OTXOTEKO LARRARTE LESAKA
Laura PRIETO GARMENDIA LESAKA
Ane RENAUD ANTZIZAR LESAKA
Olaia TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Ent.:: Saul RODRIGUEZ IRUN
Ent.: Fernando ARTIEDA BERA

� BETI GAZTE: INFANTILAK NAFARROAKO 1. MAILA
Jorge AGIRRE DE CESPEDES LESAKA
Julen ARAKUES MIKELAJAUREGI LESAKA
Josu ELIZONDO GOIA LESAKA
Jon ETXEPETELEKU BURGETE LESAKA
Mikel GALARDI TXOPERENA LESAKA
Ander GOIZUETA BARRIOLA LESAKA
Iker IRIARTE ALTZUGARAI LESAKA
Xabier LARRETXEA ALTZUGARAI LESAKA
Jon LEIZA IGARTZABAL LESAKA
Unai LEIZA PEREIRA LESAKA
Bogdan MARIAN MARTON LESAKA
Ayoub MITXELENA FAHIM IGANTZI

Jokin MITXEO ETXEBERRIA IGANTZI
Julen OTXOTEKO ARLEGI LESAKA
Aimar OTXOTEKO LARRARTE LESAKA
Antton PETRIRENA APEZTEGIA LESAKA
Aimar TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Enaitz TELLETXEA SEIN IGANTZI
Beñat YANCI ETXARTE LESAKA
Beñat YANCI IRIGOIEN IGANTZI
Aimar ZAMORANO DUARTE LESAKA
Ent.: Alberto ARAKUES MAZIZIOR LESAKA
Delegatua: Manuel ZAMORANO LESAKA
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FUTBOLA

«Doneztebe Futbol
Taldeak bospasei urte-
ren buruan Preferenten
arituetahirugarrenmai-
lan jokatzekoaukera iza-
tea eta jubeniletan le-
hen mailan aritu eta Li-
ga Nazionalera begira-
tzea». Gaur egun » oso
ameslari» dirudien hel-
buru horixe jartzen du
epeertaineanVictorLa-
rretak, lehentaldekoen-
trenatzaileak eta talde
guzien kirol koordina-
tzaileak, «baina erotu
gabe eta orain arte be-
zala, lasaitasunezetxe-
koekin lan eginez».
Talde nagusia joan

denurteanbainohobeki
dagoela uste du, «gel-
ditudiren jokalariakho-
betzen ari dira eta ju-
beniletatik pasatu dire-
nekin kalitatea hobetu
da». Hain zuzen gazte-

en taldetik bortz joka-
lari pasatu dira eta «ho-
rietatik lau, 19 urtere-
kin, titularrakdira. Erre-
gionaleko taldegaztee-
netakoa dugu eta hori
da gure xedea, lanare-
kin eta jubeniletatik pa-
satzen diren jokalarie-
kin talde konpetitiboa
osatzea». Bertze zazpi
bat jokalarik taldeautzi
dute, «urte aunitz zera-
matzatentaldeaneta jo-
kalari berriak sartu di-
rela ikusi dutenean, la-
saiago hartu dute uzte-
ko erabakia».
Azken urteetan, ju-

benilek bi igoera fase
jokatu dituzte eta ka-
deteek ere bertze ho-
rrenbertze, eta lehen
mailara igotzea ere lor-
tu dute. «Aurten Osa-
sunakokadeteentaldea
pasatu da Doneztebe-

tik eta hori haundia da
guretzako», dio entre-
natzaileak. Eta harro-
bian ikusten du Larre-
tak taldearen indarra:
«Jubeniletako taldea
ososendoadaetaetor-
kizunerako horixe da
gure harribitxia. Hiru-
garren urtez segidan
igoera faserako sailka-
tzeanahikogenuke.Ka-
deteak kategoria handi
horretan mantentzea
nahiko helburu da eta
erregionaleko taldeari
dagokionez, denboral-
di osoan ilusioa man-
tentzea eta bizpahiru
emaitza onekin igoera
faserakosailkatzekoau-
kerak izan ditzazkegu-
la ikustea» dira kirol ko-
ordinatzailearen asmo-
ak aurtengorako.

� DONEZTEBE F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Iker IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Ibai ORDAX OLABE DONEZTEBE
Jon APEZTEGIA GONZALEZ DONEZTEBE
Ivan SANTESTEBAN BERGARA DONEZTEBE
Ander BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Jaime SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Iñigo OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Mikel TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Andoni SAN MARTIN ZINKUNEGI DONEZTEBE
Irail ZESTAU CASTRO DONEZTEBE
Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Ibai BERREGI MINDEGIA ITUREN
Jordi RAMOS ABAD IRUÑA
Beñat LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Ander BASTERRA GARTXITORENA DONEZTEBE
Daniel Pio GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Emilio ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Unai AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Jon SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Fernando QUIMBIAMBO SOLARTE ELIZONDO
Andoni SALABERRI PRADOS ORONOZ
Entrenatzailea: Victor LARRETA eta Carmelo BASTANTE
Fisioterapeuta: Iñigo ARREGI

Bospasei urtean
Hirugarren
Mailan ari nahi
luke Doneztebek
Etorkizunerako proiektua badela
azpimarratu du Victor Larreta
kirol koordinatzaileak

ARGAZKIAK: FOTO ZALDUA
Doneztebe futbol talde nagusia joan den urtean baino hobeki hasi du denboraldia.
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� DONEZTEBE F.T.: KADETEAK
Hodei AIOROA APEZTEGIA ITUREN
Javier SALDIAS IRIGOIEN LABAIEN
Eloy GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Xabier ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
Mikel GERENDIAIN SARRATEA DONEZTEBE
Aritz NARBARTE BARANDIARAN DONEZTEBE
Julen LARRETXEA ELIZONDO DONEZTEBE
Iker SUKILBIDE GOÑI ELGORRIAGA
Aitor AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Asier ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Iker BEORLEGUI PASCAL DONAMARIA
Iñaki MAYLIN EZKURRA DONEZTEBE
Beñat MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Xabier MARIEZKURRENA SOROZABAL SUNBILLA
William ANDRES LOMBANA ITUREN
Andoni MINDEGIA ETXEPARE ITUREN
Eneko LORENTE AGIRRE GAZTELU
Ander eta Julen OIARTZUN SARASIBAR ALKOTZ
Jon Mikel IRAZOKI ERASO DONEZTEBE
Entr.: Oier BELTRAN eta Jon MARITXALAR

� DONEZTEBE F.T.: NESKAK ERREGIONALA
Iratxe GAMIO ETULAIN ANIZ
Naiara AIZPURU SAGASETA DONAMARIA
Olaia SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Aitziber AZPEITIA LIZARTZA LEITZA
Alba LARRETA MONTAÑES IRUÑA
Andrea LARRETA MONTAÑES IRUÑA
Maider SOLABARRIETA ETXEBERRIA DONEZTEBE
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Ainara MIKELARENA SUBIZAR LEGASA
Olaia ZABALETA LASARTE LEITZA
Yuli ETXARRI TELLETXEA LEITZA
Alazne AIZPURU IRIARTE NARBARTE
Izaskun VALBUENA CONDON IRUÑA
Olaia GARCIA ELIZABEITIA IRUÑA
Entrenatzaileak: Saul MANRIQUE

� DONEZTEBE F.T.: JUBENILAK
Ibon LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Cristofer ALVAREZ GIRALDO ITUREN
Ander ANDUEZA ETXEBESTE DONEZTEBE
Emanuel eta Flavio GONCALVES FONSECADONEZTEBE
Mikel eta Julen RETEGI URROZ DONEZTEBE
Jose Pedro ALEIXO FERREIRA LEGASA
Jon MIKELARENA SUBIZAR LEGASA
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Andoni IRAZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Unai JUANENA IRIARTE DONEZTEBE
Iñaki SAN MIGUEL ESKUDERO DONEZTEBE
Javier OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Imanol DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
Marcos AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
Jon BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Josetxo OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Bingen LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
Josu MITXEO OTEIZA GAZTELU
Diego Armando ROJAS OLANO DONEZTEBE
Gonzalo DOS SANTOS GOMES LEGASA
Entrenatzaileak: Jaime SEIN eta Garikoitz URROZ

� DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK
Iñigo BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
Xabier BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Asier AROZENA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Haritz BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
Jorge COVACI BOGDAN DONEZTEBE
Ander BERASATEGI ELIZONDO DONEZTEBE
Oier ALDABE ERDOZAIN DONEZTEBE
Aimar JABALERA JUANENA DONEZTEBE
Aitor ETXALAR ZUGARRAMURDI SUNBILLA
Gorka eta Asier ANTUÑA ZELAIETA SUNBILLA
Julen MIGELTORENA MARITXALAR DONAMARIA
Jon OIARTZABAL TELLETXEA OIZ
Iker IPARAGIRRE OPOKA DONEZTEBE
Goio MINDEGIA ELETA DONEZTEBE
Endika ASTRAIN ALTXU ITUREN
Aimar LEATXE PORTILLO DONAMARIA
Mikel LIZASOAIN ETXEBERTZ DONAMARIA
Niko POP ELGORRIAGA
Entren.: Unai AROZENA DONEZTEBE

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



50 | KIROL GEHIGARRIA
ttipi-ttapa | 603 zbk.

2013.11.28

Bortzbaturtezgazte-
txoak entrenatu ondo-
tik, Gure Txokoa futbol
talde nagusiaren ardura
hartu du aurten Oskar
Urkiola,hainbaturtez jo-
kalari ere izan zenak.
«Entrenatzailerik ez ze-
goen, taldea osatzeko
ere nahiko lan eta era-
bakia hartu nuen. Azke-
nean jendea apuntatu
da, futbiton ere aritzen
dirensei jokalariren fitxa
bikoitzak baditugu eta
azkenean 25 laguneko
taldea osatu dugu», dio
Urkiolak.
Ttikiak entrenatzetik

helduakentrenatzeraal-
de handia dagoela uste
du, «haurrei den-dena
erakutsi behardiezueta
helduek, gehiena kon-
trolatzen dute eta az-
kenean motibazioa lan-
du behar duzu, giro ona
mantendu jendea gus-

tora egoteko eta entre-
namenduetaraagertze-
ko. Hori da zailena, bai-
naoraigoz lortzenariga-
ra».
Bera aritzen zen ga-

raitik gaur egungo be-
launaldira aunitz aldatu
dela uste du Urkiolak.
«Futbolari aritu nintzen
azken urteetan Gure
Txokoaongi ibili zeneta
ordukoairakatsinahinio-
ke talde honi: taldean
denak bat garela, Gure
Txokoa zer den bizi-
tzea…».Lehenhelburua
«taldeasortzea«zelaere
onartu du, hori ere za-
lantzan baitzegoen uda
partean. «13 fitxa ber-
tzerik ez genituen ha-
sieran, 4 lesionatu bazi-
ren, aspaldian futbola
utzia zuen jendea hasi
da berriz… Aurre-den-
boraldian somatu nuen
egurraemanezgero jen-

deaxehetzenari zelaeta
jautsibehar izangenuen
erritmoa»errandiguen-
trenatzaileak. Pixkana-
ka hasiak dira erritmo-
an sartzen eta orain
«igoera fasean sartze-
ko» itxaropena ez dute
galtzen. Gipuzkoako
Erregionaleko lehenmai-
landaudenseimultzoe-
tako hiru lehenbizikoak
eta laugarren bi onenak
sartzen dira fase horre-
tan eta Gure Txokoak
aukerak badituela uste
du Urkiolak.
Joan den urteko gel-

dialdiaren ondotik, be-
rriz ere jubenilen taldea
atera du Gure Txokoak
eta honela, «harrobiko
koxkaguziak beteakdi-
tugu eta hori garrantzi-
tsua da». Lanerako go-
goz dago Urkiola, «Gu-
re Txokoa dagokion to-
kira bueltatzeko».

� GURE TXOKOA: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Joseba LEKUONA IRIARTE LESAKA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Iñigo ERKIZIA IRATZOKI BERA
Andoni MARTINEZ GUERRA BERA
Imanol MORENO ALUNDA BERA
Jon DE LA CRUZ ETXEGARAI BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Patxi PUYADENA ERRANDONEA BERA
Ekhiotz ZUBIETA BERTIZ BERA
Jon Ander IANTZI ZUBILLAGA HONDARRIBIA
Carlos DE LA FUENTE LANZ BERA
Sabino GOMEZ DOMINGUEZ BERA
Jon IRATZOKI ARANBURU BILBO
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Unai LARRETXEA MATXINEA BERA
Aritz PEREZ ARTIEDA BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Aritz ARBELAITZ IGOS BERA
Aitor CEREZO BASELGA BERA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Gorka RETEGI ERRANDONEA BERA
Andoni RIOPEDRE HUIZI BERA
Iban TAPIA EZEIZA BERA
Entrenatzailea:
Oskar URKIOLA IRIARTE BERA

Gure Txokoako
talde nagusiak
Igoera Fasean
sartu nahi du
Taldea zelairatuko ote zen ere
zalantzak izan ondotik, martxa
hartzen hasi dira beratarrak ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Azkenean 25 fitxa ditu Gure Txokoako talde nagusiak denboraldiari aurre egiteko.

FUTBOLA
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� GURE TXOKOA: GIP. JUBENILEN 1. MAILA
Javier PIKABEA PIKABEA BERA
Iker SANTAMARIA ZAMORA BERA
Beñat MITXELENA SAGASTIBELTZA BERA
Jonattan LOGACHO JIMENEZ BERA
Jon MAZIZIOR MITXELENA ARANTZA
Xabier ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Igor LANZ URTXEGI BERA
Joseba PIKABEA MITXELENA BERA
Andoni RODRIGUEZ BEREAU BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Jokin PINATXO OLAZIREGI BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Mikel ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
Manex ZAPIAIN ABUIN BERA
Jokin HUIZI PRADANOS BERA
Joseba BIDAURRE ELIZONDO BERA
Entrenatzaileak:
Angel ARANIBAR ALMANDOZ BERA ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA

Gure Txokoako jubenilak berriz ere lanean ari dira. Joan den denboraldian ez zuen katego-
ria honetako talderik atera Berako elkarteak.

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

� GURE TXOKOA: GIP. KADETEEN 1. MAILA
Jimmy Joel FREIRE GOMEZ BERA
Andoni LAKIDAIN CARRERA BERA
Jon ETXEPARE TABERNA BERA
Iban TELLETXEA IRIBARREN BERA
Endika GOIA DEL MORAL BERA
Harri MARITORENA TAPIA BERA
Jon IPARRAGIRRE IRIARTE BERA
Iker GARCIA IRAZOKI BERA
Ugaitz LARRALDE IBARRA BERA
Asier OSES GAINZA BERA
Imanol MAYORDOMO IRIGOIEN BERA
Javier MUSGO DOMINGUEZ BERA
Joseba PEREZ CUEVAS BERA
Peio MIGELENA VALVERDE BERA
Unai OLAZIREGI URKIOLA BERA
Ethan GARCIA CURTO BERA
Aleix PEDROSA MEDINA BERA
Mikel CASTILLO GRAZIARENA BERA
Aitor HERAS MORA BERA
Entrenatzailea:
Gerardo TELLETXEA LESAKA
David FREIRE BERA

� GURE TXOKOA: INFANTILAK
Mikel MAYORDOMO ALTZUGUREN BERA
Ibon IRASTORTZA URDANIZ BERA
Beñat ARRAZTOA LAZKANOTEGI BERA
Jon ETXENIKE PRIETO BERA
Mikel IRIGOIEN IRAZOKI BERA
Unax ELEXPURU EGAÑA BERA
Mikel IRAZOKI ZELAIETA BERA
Iker TELLETXEA IGOA BERA
Roberto ARNAIZ PIZZIO BERA
Xiker LIZARDI ARTOLA BERA
Eneko SANZBERRO TELLETXEA BERA
Gaizka ZANDIO PAGOLA BERA
Aitor LAZKANOTEGI MATXIARENA BERA
Xumar BIDAURRENA BERTIZ BERA
Aimar LEKUONA LAZKANO BERA
Jon ETXALAR ALTZUGUREN BERA
Ivan AZKARATE SEBASTIAN BERA
Markel ESCAGUES MARTIARENA BERA
Mikel ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Entrenatzailea:
Jose Javier CANTERO BERA

ARGAZKIA: ANTTON LAZKANOTEGI
Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako lehen mailan ari dira.
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� BAZTAN F.T.: ALEBINAK A
AaronDANBORIENABIKONDOA,UnaiETXEBERRIA
GOÑI, Ibai GARAIKOETXEA ARRETXEA, Mikel GOÑI
ROMERO, Jon KARRIKABURU JAIMERENA, Julen
TRANTXE MORENO, Miguel NUÑEZ BAYLON eta
Luis Daniel VAZQUEZ IMBAQUINGI (Elizondo), Aritz
MAISTERRENALARREGIetaEñautBERISTAINIRIAR-
TE, (Amaiur) eta Zuhaitz BAZTERRIKA MASKOTE-
NA eta Jokin ETXART VERDU (Urdazubi)
Ent: Eduardo DANBORIENA-Roman GARAIKOETXEA

� BETI GAZTE F.T.: ALEBINAK A
Enaitz AROZENA FRESNEDA, Xabier IGARZABAL
JAUNSARAS, Roman LOPEZ GAZTELUMENDI, Ira-
ti IRIARTEALTZUGARAI,UxueURROZOIARTZABAL
eta Olaia YANCI ETXARTE (LESAKA), Andoni OTXO-
TEKO PERUGORRIA eta Raphaela GOMES VIEIRA
(ETXALAR), Garikoitz TXOPERENA SALDIAS (IGAN-
TZI) eta Josep BELDA HERNANDEZ (IRUN)
Entrenatzailea: Javier LOPEZ

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK B
Urki ARISTU VIELA, Beñat ERRO MUJIKA, Oier
ERRO MUJIKA, Mikel GARCIA MENDIBERRI, Ugutz
GOÑI PASCUAL, Asier IRIGOIEN ELIZALDE, Haritz
NUÑEZGOÑI, Aitor REKALDE LAZARO, Lizar URRU-
TIAMARIEZKURRENA,HaritzURZAIZCUARTEROeta
Cristthian ORTEZ HERRERA (ELIZONDO) eta Aaron
SALABURU ETXANDI (LEKAROZ)
Ent.: Javier URRUTIA-Orkatz NUÑEZ

� BETI GAZTE F.T.: ALEBINAK B
Koldo BIZENTE MAIA, Markel ETXARTE LEIZA, Eñaut
ITURBIDE MARTIN eta Unai ARBURUA ITURRIA (Etxa-
lar); Olatz ARAKUES MIKELAJAUREGI, Jonan BERROZ-
PEMITXELENA, Naroa BERTIZ ARANBURU, Natalia GOIE-
NETXE GONZALEZ, Medhanit IGARZABAL ELIZALDE, Iza-
ro IPARRAGIRRE IRIGOIEN, Asier LARRALDE KORTA, Peio
LARRALDEROSA,MattinLEKUONAOIARTZABAL,AneOR-
DOKITELLETXEA,ManexRAMOSZUMALDE,ImanolUGAL-
DEBERE ZUBIZARRETA (Lesaka); Joritz EUGI URTXEGI
eta Xuban FERNANDEZ GUTIERREZ (Igantzi)
Ent: Juan Angel ORDOKI FAGOAGA LESAKA

� GURE TXOKOA F.T.: ALEBINAK A
Iraitz IÑIGO LEAL, Asier TELLETXEA APEZTEGIA,
Gaizka ORTEGA ALTZUGUREN Josetxo SESE AGA-
RA,UrkoTELLETXEAETXANDI,AndoniPRIETOETXE-
GARAI, Javier ETXALAR ALTZUGUREN, Iñaki RUIZ
MARTIKORENA, AlvaroMARTIN LEAL, Josu ALTZU-
GUREN ETXEBESTE, Unax GOMEZ IBARRA eta Jo-
kin TELLETXEA REYES (BERA), Andoni MAZIZIOR
MITXELENA (ARANTZA)
Entrenatzailea: Jose Iñigo CACERES

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK C
Pello FAGOAGA IZQUIERDO, Unai BENGOETXEA AGE-
RRE eta Unai URRUTIA BALLARENA (ERRATZU), Gor-
ka JAURENA IRISARRI, Iker ITURBURUAJAURENA,Ur-
kiNEOLBURLADAetaAitorADINBIDEGAIN (ARIZKUN),
UnaiARBURUAFAGOAGA(ZUGARRAMURDI),OierARIZ-
TIA AZKARRAGA (AZPILKUETA), Oihan GOÑI BOU-
ZOURENE (Elizondo) eta Jon IRIGOIEN URRUTIA (ANIZ)
Ent: Oier ZELAIETA - Xabi DANBORIENA

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK A
Unai SANMIGUEL ZELAIETA, Aimar SARRATEA ETXEKOLONEA,
Aimar ZESTAU CASTRO, Yeray LEGAZKUE NIETO, Josu ARRAS-
TIO PERIS, Xabier APEZETXEA IRIBARREN, Oier AGESTA JO-
RAJURIAetaEnekoMAYLINEZKURRA(Doneztebe),Enaitz IRIAR-
TE JAUREGI, Telmo BASTARRIKA GOMEZ, Mikel AGIRRE SA-
GASETAetaOihan IRIARTEJAUREGI (Donamaria), IonMikelGAZTE-
LUMENDI JORAJURIA eta Gabriel RIBEIRO CORDEIRO (Sunbilla)
Entrenatzailea: Iñigo OSTIZ

� GURE TXOKOA F.T.: ALEBINAK B
Unax VILLAMEA IZAGIRRE, Unai ETXEGARAI ELGO-
RRIAGA, Urtzi FAGOAGA ALVAREZ, Asier LATORRE
OSUA, Ganix AGUILAR LAZKANOTEGI, Ekai ANTZIZAR
SENPER, Aimar PIKABEA IRAZOKI, Martxel ARTIEDA
ARRIETA, Haitz TELLETXEA ANDUEZA, Eneko GARCIA
SANMIGUEL,Aiora ITURRALDE INTZA, IkerALLERFER-
NANDEZ, Alexander ALTZUGUREN GOIA, Aimar ETXE-
BERRIA BRAVO (BERA)
Entrenatzailea:JavierESCAGUES-JosebaMARTINEZ

� BAZTAN F.T.: ALEBINAK D
Unai BALLARENA TELLETXEA, Imanol DEL CAMPO
PELLICER, Xuban OSKARIZ URSUEGI, Martin MU-
GIRO ESEBERRI, Xabier LOPEZ ZABALETA, Aitor
VERDE MUGIRO eta Oihan KARRASKEDO ARREGI
(Elizondo), JulianURRUTIA GOIENETXE (Elbete),Ha-
ritz ELIZONDOURRUTIA eta Aitor PLAZAMARTINEZ
(Lekaroz), Unai ELORZA SALABERRI (Oronoz)
Ent: Ignacio LOPEZ

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK C
Idoia GARDE GARDE, Eunate IBARROLA SAN-
TESTEBAN, IzaroALDABETELLETXEA, IratiOIARTZA-
BAL SOLABERRIETA, Marina ZABALA SARASOLA
eta Cosmina MACOVEI (Doneztebe); Enara ARIZTE-
GI BEREAU eta Haizea AIOROA APEZTEGIA (Ituren);
Itziar AGIRRE SAGASETA (Donamaria), Itziar AIZPU-
RU IRIARTE eta Naroa HUARTE JUANOTENA (Nar-
barte) eta Maialen URROZ GONZALEZ (Urroz)
Ent.: Maider SOLABERRIETA - Olaia SAN MIGUEL

� DONEZTEBE F.T.: ALEBINAK B
Aritz ZULAIKA IRIGOIEN, Ivan LARRAZA GALLEGO, Oier RO-
DRIGUEZ GOIENETXE, Joseba JUANOTENA EZKURRA, Txomin
OMAR PORROY, Ibai SANTOS LUZURIAGA, Rafael CARNEIRO
RAPOSO (Doneztebe), Ander AROZENA OTXANDORENA (Elgo-
rriaga), Endika TELLETXEA MINDEGIA eta Oihan MARTINEZ LEI-
ZA (Ituren), Aimar ARIZTEGI SALABERRI eta Zorion ZELAIETA
ILARREGI (Oiz); Iker LASA SAGASETA (Narbarte); Oier PETRIRE-
NA ANZIZAR eta Ekaitz BERTIZ APEZETXEA (Sunbilla)
Ent.: Cristofer ALVAREZ eta Flavio GONZALVES
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Kirol gehigarri honetako argazkiak: Foto Zaldua, Jose Mari Telletxea, Juanjo Guerrero,
Pablo Feo, Felix Loiarte eta Ttipi-Ttapak ateriak eta BKT, Erreka, BRT, Baztan FT,

Gure Txokoa eta Toki Ona Bortziriak taldeek utzitakoak dira..
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� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK A
JavierGUTIERREZCALDERON,AimarVAZQUEZAZKA-
RATE, Eneko DAGERRE MARTIARENA, Beñat MOR-
TALENA LIBANO, Oihan OBREGOZO MARTIARENA,
IkerOTEIZAALTZUGUREN, JulenPEREZLOPEZ, Aritz
URRUTIA ITURRALDE, Angel eta Xuban TELLETXEA
KARRIKIRI (ELIZONDO), Beñat MARIEZKURRENA
ELIZAINTZIN, Jon SAGASETA URRUTIA, Imanol ZO-
CO ARGAIN, Hodei ALEMAN AZKARRAGA eta Julen
URREAGA ESKUDERO (IRURITA)
Entrenatzailea: Javier GUTIERREZ

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK A
OierALMANDOZGARMENDIA (ZUGARRAMURDI),Or-
ti AROTZENA PORTU, Mikel MARITXALAR GARAIAR,
Asier TABERNA LIZASO, Julen URDANGARIN TABER-
NA, XubanELIZONDOGOIA, Aimar IGARZABAL JAUN-
SARAS, Beñat RENAUD ANTZIZAR, Bittor TELLETXEA
ELIZONDO, JontxuURROSOLOELGORRIAGA, (LESA-
KA); Lizar SEIN ARBURUA (IGANTZI), Beñat ANDUE-
ZA GOROSTIZA eta Luis Miguel BURGUETE VEINTI-
NILLA (ARANTZA)
Ent: Unai GURRUTXAGA - Jabier MAIA

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK A
Oier APEZETXEAGOÑI, Pello SEIN IRIGOIEN, DavidMI-
TXEO ZOZAIA, Ander RUIZ JUANENA, Odei MARIEZ-
KURRENA FLORES,Mikel JUANOTENA EZKURRA, Erik
GARCIAOTXANDORENA (DONEZTEBE); Enaitz PORTU
ZELAIETA, OIER AGIRRE ARRETXEA, Xuban ZELAIETA
INDAKOETXEA (SUNBILLA); Egoitz IBARRA IRISARRI
(ELGORRIAGA); Mikel BABAZE BULDAIN (URROZ)
Entrenatzaileak: Iñigo AGIRRE eta Andoni IRAZOKI

� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK B
Beñat ETXEBERRIA JAUNARENA, Urki NEOL BURLA-
DA, Unax BIDEGAIN ELIZALDE, Unai MUGIRO LARRE-
GI eta Antton FERNANDEZ BIDEGAIN (Arizkun); Oihan
ALTZUARTARANBURU,XabierBENGOETXEAAGERRE,
Haritz ITURBURUA JAURENA, Martin ETXABE AIZPU-
RUA, Iñaki URTXULATEGI ANTXORDOKI eta Garai DEN-
DARIETA ESKUDERO (Erratzu); Aitor ITURRALDE GOÑI
eta Iker AZKARRAGAMENDIBURU (Elbete); Unai OLAI-
ZOLA GOÑI eta Martin ROQUE AGUILERA (Elizondo)
Entrenatzailea: Agustin ETXABE - Iñigo ITURRALDE

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK B
Iker AGIRRETXE BIKONDOA, Aritz ARANBARRI GOIA,
Iraia ETXARTE TELLETXEA, Beñat ETXABIDE OLAZA-
BAL, Oier MITXELENA ZUBIETA, Janire OTXANDORE-
NA MITXELENA, Unax ORDOKI ETXEPETELEKU, Jon
AnderRUIZSARASOLA, Iker TELLETXEAOIARZABAL,
Manex UBIRIA GARCIA, Oihan URROZ OIARZABAL,
Iosu ZUBIETA ENETERREAGA, Aitor ZUBIETA MORA-
TINOS (Lesaka), MIKEL ITURRIA MARTINEZ (Etxalar),
Aritz LIZARRONDO ETXARTE (Igantzi)
Ent: Justo AGIRRETXE - Javier ZUBIETA

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK B
JulenPIKABEAOIARTZABAL,AsierGELBENTZUMAISTE-
RRENA, Eñaut SETOAIN GARTXITORENA, Urko OIAR-
TZABALSOLABARRIETA (DONEZTEBE);Markel LEATXE
PORTILLO,XabierMIGELTORENAMARITXALAR(DONA-
MARIA);ManexIPARRAGIRREZUNDA,AsierLANZAGAR-
CIA, IraitzAIESAREKARTE,MikelMARIEZKURRENASO-
ROZABAL, Unai BASTANTE RODRIGUEZ (SUNBILLA)
Entrenatzaileak: Gari AIESA eta Dani GARCIA

� GURE TXOKOA F.T.: BENJAMINAK A
Unai LLUCIA BEORLEGI, Nahikari GOIKOETXEA U-
RROZ, Adei VILLAMEA IZAGIRRE, Urtzi ETXEGARAI
TABERNA, Unai GARROUNSION, Iker OSUACABIDA,
Julen ITURRIA GARCIA, Xabier RUIZ MARTIKORENA,
Eneko ZELAIETA LAZKANO, Ioritz GOIENETXE MA-
RITXALAR, IsmailBENSAIDBIURRARENA,AnddeMA-
RITORENA TAPIA eta Joanes ARISTIMUÑO MUTU-
BERRIA (BERA)
Entrenatzailea: Angel GOIKOETXEA SAN JUAN

� BAZTAN F.T.: BENJAMINAK C
Iñaki LAZARO GARMENDIA, Mikel LIZARDI URTSUEGI,
Antton IPARRAGIRRE ITURZAETA, Mattin ORGANBIDE
TELLETXEA, Mikel PRUAÑO GOÑI, Julen TRANCHO
AZKARATE,JonVERDEMUGIROetaJulenMEOKIBALLA-
RENA (Elizondo); Iñaki JUBERA IDOATE (Lekaroz); Beñat
etaGaizkaVIELAMENA(Irurita); Iraitz ITURRALDEARRE-
TXEA (Berroeta), Unai MONTIEL GUTIERREZ (Narbarte),
XubanBLAS IRISARRI (Oronoz), Xabier ISUSKIZAARAN-
BURU (Amaiur) eta Elur MURATORI UNANUA (Erratzu)
Ent.: Manolo LIZARDI - Josetxo GALARREGI

� BETI GAZTE F.T.: BENJAMINAK C
XabierAPEZTEGIAGRASSA,JonAPEZTEGIALARRALDE,
Yanders CHAMBA ALVAREZ, Markel ERKIZIA CONDE,
Josu ETXEPETELEKU BURGETE, Aitor eta Jon GA-
LARDITXOPERENA,AitorPAGADIZABAL IGARZABAL,
Nerea PETRIRENA APEZTEGIA, Ekiñe SALGADO SO-
LO, Eloi SANCHEZ ARACUES, Ainara SEMPER IRAS-
TORZA, Miguel UBIRIA ALZATE eta Ibon URROSOLO
ELGORRIAGA (Lesaka), Eñaut LAKA MITXELENA eta
Luken URTXEGI URRA (Igantzi)
Ent: Joxe Mari ERKIZIA - Ander MAIA

� DONEZTEBE F.T.: BENJAMINAK C
Oihan ELIZONDOOLLO, Julen ELIZONDOOLLO, Ekaitz
SANMARTINMAYLIN,Markel JABALERAJUANENA, Io-
ritz IRIBARREN LIZARDI, Jokin AROZENA ILLARREGI,
UgaitzALDABETELLETXEA,EkiZULAIKA IRIGOIEN(DO-
NEZTEBE); Xuban ERBITI BALEZTENA (DONAMARIA);
Eneit BERTIZ APEZETXEA (SUNBILLA); Aitor AGESTA
MENDIBURU eta Aritz ARAGON GARROTE (ZUBIETA)
Ent.: Emanuel GONZALVES eta Diego ARMANDO

� GURE TXOKOA F.T.: BENJAMINAK B
UnaiALTZUGURENARANBILLET,SuharriANTZIZARSEN-
PER, Ekai POMBAR HERNANDORENA, Gorka ARAKU-
ESARRIBILLAGA,JulenUBIRIAMENDEZ,MartxelMATXI-
KOTE ZOCO, Aimar SAROBE ROMAN, Amets LIZASO
PIKABEA, Andoni TELLETXEAAPEZTEGIA, Unax ALLER
FERNANDEZ, Oier LASAGA MARTIKORENA, Xiker OR-
DOKILARRAMENDI,NereaIPARRAGIRREIGOAetaBeñat
ITURRIA ALTZUGUREN (BERA)
Ent.: Javier UBIRIA ANDRES

� GURE TXOKOA F.T.: BENJAMINAK C
Jon PAGOLA LOPEZ, Adur HUIZI MATXIARENA, Mikel
ERRANDONEA GARBALENA, Xabi ETXEBERRIA BRA-
VO, Beñat IRAZOKI TELLETXEA, Eneko LOIARTE OIAR-
TZABAL,AntonioCARMONADOMINGUEZ, ImanolARA-
NIBARIPARRAGIRRE,EkainZABALAORTIZ, IvanNUÑEZ
PEREZ, Urko NAVARIDES CUESTA, Andoni GOIA FA-
GOAGA eta Kenai GARCIA CURTO (BERA)
Entrenatzailea: Raul GARCIA TERAN

BENJAM
INAK
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Erakusketak
ELIZONDO
UEMAko erakusketa 
Abenduaren 2tik 16ra
16:00etatik 18:00etara
Arizkunenean. 

ARESO
UEMAko erakusketa 
Abenduaren 6an
udaletxean. 

BAZTAN
Baztandarren Biltzarrak
50 urte 
Abenduaren 6tik 8ra
Amaiurren. 
Abenduaren 14 eta
15ean Iruritan. 

Hitzaldiak
BERA
Jostailuei buruz
hitzaldia eta
erakusketa 
Azaroaren 27an Kultur
Etxean, 17:00etan.

ELIZONDO
‘Hizkuntza ekologikoa’
Abenduaren 5ean
Hizkuntza ekologikoa
Eusko Ikaskuntzarekin,
Arizkunenean (19:00). 

Euskokultur-en eskutik
Abenduaren 7an
ahoz ko ondarearen
aurkezpen ekitaldia,
udaletxean 17:00etan.

ANIZ
Idazleekin solasean
Abenduaren 9an Alka-
soroko benta liburua-
ren aurkezpena, 20:00 -
etan elkartean.

ARESO
‘Burdin Aroa Areson’ 
Abenduaren 5ean
19:30ean udaletxean. 

Tailerrak
ELIZONDO
‘Baztan udalerri
euskalduna’
arnasguneen tailerrak 
Abenduaren 10 eta

12an Arizkunenean,
19:00etan.

Maskaren jokoa 
tailerra 
Abenduaren 13 eta
14an Arizkunenean.
Izen-ematea aitzinetik
egin behar da.

Berdintasunaren alde
prestakuntza saioak 
Azaroaren 27an,
aben   duaren 11, 16 eta
18an Arizkunenean.

ARESO
Talo tailerra 
Abenduaren 6an
17:30ean hasita. 

Antzerkiak
LESAKA
Bat bateko clown
ikuskizuna 

Azaroaren 30ean
Kasinon, 18:00etan.

IGANTZI
‘Sarean zintzilikaturik’ 

Abenduaren 7an Ba-
ratzondon, 21:00etan.

ARANTZA
Eskolako neska-
mutikoen antzerkiak 

Abenduaren 19an
eskolan. 

ELGORRIAGA
Antzerki gaua 
Azaroaren 29an
Org.amen eta Nunca
se sabe antzezlanak
Herriko Ostatuan,
22:00etatik aitzinera. 

Ipuin-kontalariak
BERA
‘Karabi-karaba’ Ines
Bengoarekin
Azaroaren 29an 4-7
urte bitartekoentzat Li-
burutegian 18:00etan.

Zinema
GOIZUETA
‘Nagore’ dokumentala 
Azaroaren 29an.

ELIZONDO
‘Alardearen seme-
alabak’ dokumentala 
Azaroaren 28an
Arizkunenean (19:00).

IGANTZI
Haurrentzako pelikula
Abenduaren 6an
18:00etan eskolan.

DONEZTEBE
Bi film ikusteko aukera
Abenduaren 8an
Rom pe Ralph
16:30ean eta Avatar
18:30ean.

Kontzertuak
BERA
‘Bera kantari’
Azaroaren 30ean
Illekuetatik abiatuta
19:00etan.

Garraldako abesbatza 
Abenduaren 3an
Kultur Etxean (13:00).

Lesakako Musika
Bandaren kontzertua
Abenduaren 13an
Kultur Etxean (19:30).

ETXALAR
Lesakako Musika
Bandaren kontzertua
Abenduaren 3an
frontoian.

IGANTZI | 2013.12.06-08
Euskara Batzordearen eskutik
egitarau zabala Kultur Egunetan

Filmak, antzerkiak, emanaldi
musikatua, herri kirol saioa, tri-
kitixa jaialdia, dantzarien saioa...
Eta horrez gain, aurten X. aldiz
Gazta Lehiaketa izanen da.

Kultura

ANIZ | 2013.12.09
Mikel Tabernaren ‘Alkasoroko
benta’ liburuaren aurkezpena

Mikel Taberna gonbidatu dute
abenduaren 9an Anizera, Alka-
soroko bentabere azken liburuaz 
aritzeko. 20:00etan elkartean
bilduko dira.

Solasaldia

ESKUALDEA | 2013.12.03
Euskararen Eguna denez,
hainbat ekitaldi han eta hemen

Abenduaren 3an Euskararen
Eguna dela eta, hainbat ekitaldi
izanen dira eskualdean. Bazta-
nen, erraterako, errebindikazio
kalejira eginen dute Elizondon.

Aldarrikapena eta besta

azaroak 28 - abenduak 12

PROPOSAMENA
ARESO
Askotariko ekitaldiak
Euskararen Egunean

Euskararen Egunaren
harira, egitarau zabala
prestatu dute Areson
abenduaren 3, 5 eta
6rako: abesbatza, hi -
tzaldia, UEMAri buruzko
erakusketa, talo taile rra,
herri lasterketa... Pan-
panoziri aldizkariaren
bigarren alea ere bana-
tuko dute eta ikusmin
haundia piztuko duen
ekitaldia giza proba iza-
nen da. Ibarrako neskak
Aresoko mutilen kontra
ariko dira.

Informazioa bidaltzeko: info@ttipi.net edo 948 63 54 58
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ELGORRIAGA
Borrokan taldearen
kontzertua 
Azaroaren 30ean 
He rriko Ostatuan,
22:00etan.

ARESO
Leitzako Jeiki
abesbatzaren saioa
Abenduaren 3an
elizan, 12:30 aldera.

Haurren musika saioa
Abenduaren 3an
beheko trinketean
16:30ean.

ELIZONDO
Elizondoko Banda
Recreoren kontzertua
Abenduaren 3an
Arizkunenean.

IGANTZI
‘Bat-batean. Munduko
musikekin bertsotan’
Abenduaren 6an Ba -
ratzondon, 21:00etan.

ZUBIETA
Airam kantautore eta
konpositorearen saioa
Abenduaren 6an  
He rri ko Ostatuan,
 22:00 etan.

ARANTZA
Cromatica Pistona
taldearen kontzertua 
Abenduaren 7an 
Aterpean 23:00etan.

LEITZA
Georgina Hassan
Caballeroren emanaldia 
Abenduaren 1ean 
19:00etan.

SUNBILLA
Malerreka kantuz 
Abenduaren 7an
12:00etan.

Ospakizunak
ARESO
Euskararen Eguna 
Abenduaren 3, 5 eta
6an. Hainbat ekitaldi
prestatu dituzte.

Beran egiten diren ekitaldien berri eskaintzen
du berakoagenda.net blogak. Duela hilabete

batzuk  paratu zuten martxan eta geroztik, Bera-
ko kultur jarduerak (musikaldiak, haurrentzako
ekitaldiak, dan tza, erakusketak, antzerkia, azo-
kak, euskara…), kirol jarduerak (txirrindularitza
lasterketa, mendi maratoi erdia…), gizarte-gaiak
(solasaldiak, berdintasu na,… )… horien ingu -
ruan informazioa ematen du. Herriko albiste eta
ekitaldien egutegiarekin batera, bideoak, deskarga -
tzeko dokumentuak, irudiak, Berako bertze el-
karteetako loturak eta bertze hainbat aukera ere
baditu blogak. Sare sozialetan ere badabil, Fa-
cebooken eta Twi tterren kontuak baititu eta bisi-
tarien iritzia jakiteko asmoz, inkesta bat zabaldu
dute blog berria jendearen gustukoa den ala ez
galdetuz. Norbaitek berakoagendaren buletina
jaso nahiko balu, harpidetza egitearekin aski iza-
nen luke eta e-postan jasoko luke. 

Damba taldean Euskal Herriko eta Kubako musi -
ka riak ari dira eta rock, blues, punk, reggae eta

funk estiloak uztartzen dituzte ikutu latino nabarme -
na rekin. 100 kontzertu baino gehiago eman dituzte
dagoeneko, gehienak iberiar penintsulan eta Euro-
pan, eta arrakastatsuak izaten ari dira. 2011n AIEk
(Artis tas, Intérpretes o Ejecutantes) urteko talde hobe -
renen artean sailkatu zituen. Joan den azaro erdial-
dera, berriz, sus traietara bueltatuz, Dambak bere bi-
garren lana argitaratatu zuen: Hautsi... eta izan zai-
tez zu! izenekoa. Hamar kantu ditu eta soilik euska-
raz eginak dira. Betiko erritmo eta doinu biziak bil-
du ditu lan berriak, abesti indartsu eta fres koak, pi-
su haundiko letrekin, eta euskarazko besta girorako
ezin hobeak dira. Estitxu Pinatxo berata rraren eta
Ai tziber Estangaren ahots goxo eta indartsuek era-
maten dute talde hau eta taldetik adierazi dutenez,
«ezustekoa har dezakezue, eta seguru bat baino ge-
hiago dantzan jarriko dela». 

� ENTRETENIMENDURAKO GAIAK

Kameluak, 2013

Hautsi... eta izan 
zaitez zu!

Musika

DAMBA

Berako ekitaldien berri
ematen duen ataria

Internet

BERAKOAGENDA.NET

Fabian Nikaraguatik iritsitako etorkin bat da. Bizitza 
aitzinera atera nahian agure bat zaintzeko lana es-

kaini diote. Baina nor da agure hori? Hainbat istorio
ezkutatzen ditu agureak eta istorio horiek iraganera
eramanen dute Fabian. Sarak aita zenak idatzitako li-
buru baten ale bat aurkitu du eta pentsatu du ilusio
handia eginen diola amari. Baina bertan aurkitu duenak 
iragan ezkutu batera darama Sara. Andonik amets
bat du aspalditik: NBAren partida bat ikustera joatea
AEBetara. Eta hara joanen da bere lagun Perurekin
lantegian dena konpontzen den egunean. Ez du ema-
ten, ordea, enpresako arazoek konponbide erraza du-
tenik. Hiru adiskide. Gaztetan Maiatz taldea osatzen
zuten, baina urte asko igaro dira eta dagoeneko ez
da deus gelditzen. Oroitzapenak baizik ez. Ezkutaleku 
bat. Tren bat. Hiru buruestalki. Zigarroen kea. Hamaikak 
eta bostean hasiko dira su-festak eta gaua beteko da
sirena-hotsez. Lau kontakizun, lau bidaia iragana eta
oraina biltzen diren leku ilun ezkutu horretara.

Erein, 2013

Sirena-hotsak

Liburua

XABIER ETXANIZ ROJO

BAZTAN
Eskuararen Eguna 
Abenduaren 3an. 
Goizean herri guztietan
haurrendako jokoak,
animazioa, dantzariak,
bazkariak, kirol erakus-
taldiak... Arratsaldean
errebindikazio kalejira
Elizondon.

IGANTZI
Kultur Egunak
Abenduaren 6tik 8ra. 

SARA
Telethona 
Abenduaren 7an
14:00etatik goiti. 

Feriak
LESAKA
Udazkeneko feriak 
Azaroaren 28an.

GOIZUETA
Feri Eguna 
Azaroaren 30ean.

LEITZA
Bigarren eskuko azoka 
Azaroaren 30ean.

SARA
Eguberrietako azoka 
Azaroaren 30ean.

Idokiren Eguberrietako
merkatua 
Abenduaren 8an.

Mendi ateraldiak
LEITZA
Mendibil Mendi Taldeak
antolatuta 
Azaroaren 30ean
Albi-Lekunberri. Mendi
Erron karen ibilbideko
bigarren etapa.

BAZTAN
Baztango
Mendigoizaleekin 
Abenduaren 1ean
Elizondotik abiatuta
Urruxkara ateraldia,
08:00etan abiatuta.
Abenduaren 8an Bur-
kaitzeatik Egurtegira
 irteera, 08:00etan.
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Emakumezkobat lan bi-
la: adinekoak zaindu,
haurrak zaindu, garbike-
ta... �659 352099.

ESKUALDEA. Interna
bezala esperientzia duen
emakumea lanean has-
teko prest: pertsona ezin-
duak zaintzen, etxea, su-
ka lda t zen . . .  � 693
965208.

Neska batek lanaldi er-
dian lan eginen luke.
�687 222320.

Orduka, emakume bat
pertsona heldu edo hau-
rrak zaintzeko prest da-
go. �602 400006. 

BAZTAN-BIDASOA. Ad-
ministrari laguntzaile be-
zala lan eginen nuke. 10
urteko esperientzia due-
na. Edozein ordutegitan.
�676 691440.

ESKUALDEA. Neska
gazteak lana bilatzen du,
zerbitzari edo dendari gi-
sa, haurrak zaintzeko...
gaztelera, euskara eta
frantsesa dakiena. Lesa-
karra eta kotxearekin, la-
nean hasteko prest. �617
830339.

EIZONDO. Emakumea
orduka lanean aritzeko
prest: pertsona helduak
zaintzen, garbiketa lanak
egiten, sukalde lagun -
tzaile... �682 911575.

tan emateko. 2 logela,
sukaldea eta komuna be-
rr i tuak. Erdigunean,
Deus tuko Unibertsitatea -
ren inguruan. Toki lasaia.
�605 760845.

ITUREN. Etxea errentan
emateko. �639 439509.

BERA. Pisua errentan
emateko Eztegara pase-
alekuan. �626 774582.

ETXEBIZITZAK
erosi

BORTZIRIAK inguruan
etxe bat erosiko nuke,
haundi xamarra, lau lo-
gelatik aurrera. �655
738846.

Baroja karrikan. �680
781648.

LESAKA. Lokal komer -
tzia la salgai, Txirula on-
doan. �678 858056.

GARAJEAK/LOKALAK
errentan hartzeko

LESAKA. 50 m2 inguruko
lokal bat errentan har -
tzeko behar da. �948
637050. (deitu bulego or-
duetan).

LANA
eskariak

Mutilbat edozein lanetan
ariko litzateke. �637
061757.

ETXEBIZITZAK
errentan hartzeko

LESAKA-BIDASOA.Pi-
su edo etxe ttiki bat lur
pixka batekin errentan
har tuko nuke. Hilabe -
tean 350-400 euro or -
dain   tzeko prest. �636
777478 (Deitu 16:00eta-
tik aitzinera). 

GARAJEAK/LOKALAK
salgai

LESAKA. Lur azpiko ga-
raje itxia salgai Eltzeta pla-
zan. �646 774117.

BERA. 36 m2ko bajera/lo-
kal komertziala errentan
emateko edo salgai, Pio

ETXEBIZITZAK
salgai

ORONOZ-MUGAIRI.
Etxe  bizitza salgai, mo-
bleztatua dago. Berogai-
lua, igogailua eta traste-
lekuarekin. 16 milioi Pta/
100.000 €. �948 585036.

LESAKA. Elizagibela ka-
rrikan 90 m2ko pisua sal-
gai (beheko solairua). Era-
bat berritua. 3 logela, 2
komun, egongela, sukal-
dea e ta  despentsa .
 Lurzoruko berogailua
(suelo radiante). 120 m2ko
lur eremua inguruan.
�666 545069.

ETXEBIZITZAK
errentan emateko

BERA. Agerra auzoan pi-
sua errentan emateko.
�608 586239.

BERA. Kanttonberri ka-
rrikan pisu mobleztatua
errentan emateko. Igo-
ga i l ua  badu .  � 688
609905.

DONOSTIA. Pisua erren-

MERKATU TTIKIA
948 63 54 58

info@ttipi.net edo www.ttipi.net

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

IRAGARKI BAKOITZEKO GEHIENEZ 25 HITZ ONARTUKO DIRA

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

Ordainketak Rural Kutxako 3008 0080 56 0703304329 kontuan

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

BAZTAN, BIDASOA, 
ULTZAMA eta 
IPARRALDEAN  
- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bor-
dak, lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

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

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

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

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 43 € (=)

Zerri gizena
1,295 € kiloa. (-0,040)

Zerramak:
0,760€ Kg/bizirik. (-0,030)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal 
Extra 4,31  
1.koa 4,05 
2.koa 3,90 
Urruxak: €/kg. Kanal 
Extra 4,37  
1.koa 4,09
2.koa 3,95 

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   132,00
idixkoak  210,00 

Aretze nabarrak:
urruxak 140,00 
idixkoak 180,00 
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 2,70/2,92
Zaldi-behorrak: 1,84/2,04
Bildotsak:€/k
6-8 kilokoak: 7,70/7,90 
8-10 kilokoak: 6,10/6,80 

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA
(azaroaren 8tik 15era bitarteko prezioak)



MERKATU TTIKIA | 57
ttipi-ttapa | 603 zk.

2013.11.28

IRUÑERRIA, BAZTAN,
MALERREKA, ULTZA-
MA, BORTZIRIAK. Ema-
kume esperientziaduna
menpekotasunen bat du-
ten pertsona helduak zain -
tzeko prest dago interna
bezala.�676 658588/673
533472.

DONEZTEBE-ELIZON-
DO. Doneztebeko neska
batek administrari lane-
tan, etxeak garbitzen edo
haurrak zaintzen lan egi-
nen luke. Kotxe propioa-
rekin. �649 901395.

LANA
eskaintzak

BAZTAN. Ileapaintzaile
bat behar da lan egiteko .
�948 453492.

LESAKA. Neska gazte bat
behar da asteburuetan or-
du batzuz ostalaritzan la-
nean aritzeko. �948
637030.

SARA. Urtxola jatetxean
esperientzia duen sukal-
daria behar da. �686
561525.

MOTORRAK
saldu

Karabana Fendt tfb 470
salgai. Ongi zaindua eta
gutxi erabilia. 6.500 euro .
� 657  609811 /634
800064.

Karnetik gabeko autoa
salgai, Microcar Lyra,
1999koa, 52.000 KM,
2.200 euro. �948 450282.

Aziendak ibiltzeko remol-
kea salgai. 1,70 x 1,10
metroko neurriak. �948
581039.

ANIMALIAK
oparitzeko

Artzain zakurkumeak
oparitzeko. �697 387920.

ANIMALIAK
salgai

Border Collie arrazako 5
hilabeteko zakurarra sal-
gai. �687 738239.

Beagle arrazako zakur-
kume arra salgai, abuz-
tu bukaeran sortua. �679
680243. 

Ardi latxak salgai, mu-
tur beltzak. �690 131871.

Monturako behor hezia
salgai. �606 019337.

DENETARIK
salerosketak

ORONOZ. Egurra xehe-
tua salgai. Pagoa eta hari -
tza. Etxera eramanen da.
�676 242520.

Trikitixabat errentan har-
tuko nuke. �616 037637.

Literak salgai. �948
450216.

LESAKA. Bulegoko lau
aulki eta mahai bat salgai.
�660 219447.

Diana Iniesta margola-
riaren lanak salgai. La-
gundu iezadazu ilusio bat
betetzen. Ekainean, New
Yorkera marrazketa eta
margogintza ikastera joa -
teko, margolanak 150
euro tan. http://ayudamea
cumplirunailusion.blogs
pot.com.

SUNBILLA. Su egurra sal-
gai, lotean edo xehe-
tua.�659 867287/  �699
461394.

DENETARIK
galdu-aurkituak

LESAKA. Antoiu inguruan
belarriko aparatua gal-
du da. Aurkitzen duenak
faborez dei dezala. �948
637136. 
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urtebetetzeak
Argazki soila: 4€; bikoitza: 8€

Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,36€ko 13 edo 26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea; 4) www.ttipi.net bitartez

Berako JON

UGAL DE VILLA -
NUEVAk bi urte
bete ditu azaroa-
ren 16an. Aunitz
urtez po ttoko
familia guziaren
partetik! Muxu
potolo bat!

Leitzako ARITZ

BARAIBAR ARRA -
RASek urtea bete
du azaroaren
16an. Orain arte
bezalako mutiko
alaia izaten segi.
Zorionak familia-
ren partetik. 

Zubietako JANIRE
ELIZALDE TELLE -
TXEAk 2 urte be -
teko ditu aben -
duaren 6an. Zo -
rionak Ezku rrako
familia, ata txo,
ama txo eta Ai -
marren partetik.

PATXI LOIARTE

PETRIKORENA

igantziarrak
azaroaren 27an
11 urte beteko
ditu. Zorionak!

Leitzako UGAITZ

LOIARTE OLANOk
urteak bete ditu
azaroaren 22an.
Zorionak futbo-
lista, etxekoen
partetik. Muxu
handi bat.

INTZA UGALDE PIKABEA aranztarrak
abenduaren 5ean urtea beteko du.
Aunitz urtez printzesa Azpeitiko eta
Arantzako familiaren partetik. 
Eta muxu potolo bat Oier, Enea,
Ainere, Alaitz, Ane, Ioritz eta
Aroaren partetik.

Leitzako AROA ASTIBIA ALKORTAk 
7 urte bete ditu azaroaren 23an.
Urte askoz eta muxu potolo bat
etxeko guztien partetik. Ongi pasa!

Sunbillako JOSE LUIS IRIARTE
IBARRA osaba Zubitok azaroaren
17an urteak bete ditu. Aunitz urtez
 familia guztiaren partetik, baina
 berexiki zurekin argazkian ageri
diren Garaine, Iraide eta Ibairen
partetik. Berendu goxo-goxoa
prestatu. Muxuak.

Leitzako ARITZ

BARAIBAR ARRA -
RASek urtea
bete du azaroa-
ren 16an. Zo -
rionak pottoko!
Muxu pila aita -
txo eta amatxo-
ren partetik. 

BEÑAT TELLE -
TXEA SEIN igan-
tziarrak 3 urte
beteko ditu
abenduaren
1ean. Aunitz
urtez etxekoen
partetik.

Aunitz urtez
OIER! Sei muxu
haundi Enea,
Ainere, Alaitz,
Ane, Ioritz, Intza
eta Aroaren
 partetik! Ongi
pasa eguna
pilotari!

Zugarramurdiko MARIA ETXABE

OLHAGARAY k 11 urte bete ditu
 azaroaren 14an. Zorionak
 familiaren partetik.

Oronozko UNAI TORRES ALEMANek
azaroaren 23an 9 urte bete ditu.
Zorionak Oronozko eta Lesakako
familia guztiaren partetik, berexiki
Markel eta Garaziren partetik. Mila
muxu eta aunitz urtez txapeldun.

AIMAR eta JANIRE ELIZALDE TELLETXEA
Zubietako anai-arreba polit hauek
urteak beteko dituzte. AIMAR rek aza-
roaren 24an urtea bete du, eta
JANIREk abenduaren 6an 2 urte egi-
nen ditu. Zorionak Zubietako atau txi-
amatxi, osa ba-izeba, Legasako
osaba-izeba eta bereziki Na hia eta
Enaitz lehengusuen partetik.

Zorionak laukote! Amatxi eta hiru
ilobei urteak beteko baitituzte 
azaroa eta abenduan. Ongi pasa
zuen egunean eta musu haundi
bana familiaren partetik!

Zorionak MIAN! Muxu haundi bat
zure lagunen partetik eta bereziki
Leianeren partetik. 

Aunitz urtez
JOXE MIEL! Baz -
tango lagunen
partetik besar-
kada haundi
bat! Euskal
 presoak etxera!
Sakabanake -
tarik ez!

Lesakako BEÑAT ETXEPARE

AIESTARANek 5 urte beteko ditu
abenduaren 8an. Zorionak familia
guztiaren partetik eta bereziki Alain
eta Markelen partetik

MIREN eta ARKAITZ izeba-osabak
abenduaren 13an eta 15ean urteak
beteko dituzte. Zorionak familia
guztiaren partetik eta bereziki pa
haundi bat iloba Leianeren partetik.
Berendu goxoa prestatu eta sugus
aunitz Leianerendako. 

Zubietako LUAIA FAGOAGA BABAZEk
abenduaren 14an 9 urte beteko
ditu. Zorionak eta muxu haundi bat
atautxi-amatxi, osaba-izeba, atta
eta amaren partetik, bereziki anaia
Egoi eta lehengusu Eñauten
 partetik.

LUAIA FAGOAGA BABAZEk 9 urte
beteko ditu. Zorionak sorgina, 
ongi pasa eguna eta berendu
goxo-goxoa prestatu. Muxu potolo
bat Aurtiztik eta besarkada bat
Leianeren partetik.

Lesakako
NAROA OTERO

TELLETXEAk
urtea bete du
azaroaren 20an.
Zorionak eta
muxu pila bat
aitatxo eta ama-
ren partetik.

Berako osaba JOSE JABIER
ZELAIETA ARAMENDIk azaroaren
28an urteak beteko ditu. Aunitz
urtez familia guztiaren partetik
baina berexiki Garaine eta
Iraideren partetik. Aspaldi ikusi ez
garenez, espero dugu berendu
goxoa prestatuko diguzula. Ongi
pasa urtebetetze eguna. Muxuak.
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