
Toni Huarte amaiurta-
rra, AEBekin pilotan 
25 urteko amaiurtarra AEBetako
selekzioarekin aritzen da pilotan,
eta berriki Bartzelonan jokatuta-
koMunduko Kopan bigarren sail-
katu da.2007ko azaroaren 1a • XXVII. urtea
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28Herri kontsultaren
alde bortz alkate
Baztango bortz herritako alkate-
ek Erdizen egin nahi den harro-
biaren harira, herri galdeketaren
aldeko apostua eginez, prentsau-
rrekoa egin zuten urriaren 23an. 
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Magna BKT emaku-
mezkoen eskubaloi tal-
dearen helburua Oho-
rezko mailarako igoera
fasean sartu eta maila
nagusira igotzen saia-
tzea izanen dela aipatu
digu Joxe Iturzaeta en-
trenatzaileak: «Ohorez-
ko Mailara igotzea guk
hartutako konpromezu
eta erronka da. Zaila da,
gure taldean bertze klub
indartsu batzu badire-
lako: Salud Tenerife, Ba-
seti Zuazo eta Kukulla-
ga, batez ere, baino aur-
tengo taldea horretara-
ko dago egina».

Helburu horretan,
denboraldi hasiera bi-

kaina egin dute eta jo-
katutako hiru partidak
irabazi dituzte eta tal-
dea, poliki poliki sendo-
tzen ari da.

Iazko taldearekin
konparatuz, aldaketa
aunitz izan dira, bi ate-
zainak berriak dira eta
bertze lerroetan ere jo-
kalari berriak daude.
«Hasieran –dio Iturza-
etak– denbora behar
izan dugu jokalari be-
rriak bere artean eza-
gutu eta taldean doi-
tzeko.  Integrazio per-
tsonala arras ona izan
da, bertako jokalariek
aunitz lagundu eta erraz-
ten dietelako, eta arlo

teknikoan, denbora kon-
tua da elkarrekin aritu
eta bakoitzak taldeari
ematen ahal diona ar-
gitu eta sendotzea.  Jo-
kalarien jarrera prime-
rakoa da».

Magna-BKTko en-
trenatzaileak argi dau-
ka  zaleen laguntza nahi-
taezkoa izanen dela hel-
burua betetzeko. Horre-
tarako, “Hobe mila be-
gi” bazkide kanpaina
egiten ari dira. «Gure-
tako jendearen eran-
tzuna arras inportantea
da, eta etxean zaletuek
laguntzen badigute,
saiatuko gara ahal du-
gun guztia ematen».

Magna-BKT
Ohorezko
Mailara igotzeko
asmoarekin
Horretarako zaletuen laguntza
nahitaezkoa izanen dela uste du
Joxe Iturzaeta entrenatzaileak

MAGNA-BKT SENIORRAK: 1. MAILA NAZIONALA
Amalia SANDUTA Bucarest (ERRUMANIA)
Laura BENAVENTE EJEA DE LOS CABALLEROS
Itxaso SALABURU HUARTE ELIZONDO
Izaskun DANBORIENA URRUTIA ELIZONDO
Mirela CHIRILA Timisoara (ERRUMANIA)
Cintia ALBERTINI Buenos Aires (ARGENTINA)
Anna Maria FELIX Bekescsaba (HUNGARIA)
Irati BERRUEZO IRUÑA
Ana Maria BUICAN Bucarest (ERRUMANIA)
Lasira SHUMILOVA TURKMENISTAN
Ines LABORRA BARRAU ELIZONDO
Noelia QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Ildiko VALACZKAI HUNGARIA
Mireia TRIGUEROS ELX 
Nerea GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Josune ITURZAETA BARNO ELIZONDO 
Kinga TOTH Budapest (HUNGARIA)
Entrenatzailea: Joxe ITURZAETA
Laguntzailea: David NEIRA
Delegatua: Juan Manuel ETXEBERRIA
Ofiziala: Jose Luis RUIZ MENDIBURU
Fisioterapeuta: Marina APEZTEGIA

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Magna-BKT eskubaloi taldeak urrats handi bat eman nahi du denboraldi ho-
netan eta Ohorezko Mailara igaiten saiatuko da.

ESKUBALOIA
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BAZTANGO KIROL TALDEA NESKA JUBENILAK
Ines LABORRA BARRAU ELIZONDO
Noelia QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Maite RODRIGUEZ TELLETXEA ELIZONDO
Oihane PRIM AGERREBERE IRURITA
Itziar GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Nerea MORTALENA MASKOTENA ELIZONDO
Angela NAGORE SANCHEZ ELIZONDO
Bidane APEZETXEA BERHO ORONOZ-MUGAIRI
Maialen ARREGI TORRES ELIZONDO
Izaskun AIZPURU ETXEBERRIA ELIZONDO
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ-MUGAIRI
Nerea GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Anabel SOBRINO ARTAZKOZ ELIZONDO
Entrenatzailea: 
David NEIRA CARRASCO BURLATA

BAZTANGO KIROL TALDEA NESKA KADETEAK
Sara OLAIZOLA EGURROLA ELIZONDO
Amaia SANZ AZPIROZ ELIZONDO
Ione MAIA DAGERRE ELIZONDO
Cristina MERAYO AMAYA ELIZONDO
Amaia MORTALENA MASKOTENA ELIZONDO
Oihana SANTXOTENA SARRIA ERRATZU
Alaitz ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Laura JAEN PEREZ ELBETE
Ana JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Rosa MINDEGIA PETRIRENA ELIZONDO
Naiara IGARABIDE IPARRAGIRRE ELIZONDO
Kristina LOIARTE PEREZ ELIZONDO
Maialen KAMINO ELIZAGOIEN ELIZONDO
Sara OTXANDORENA ZENOZ GARTZAIN
Nerea FRIAS ITURRIA ELIZONDO
Andrea KARRIKABURU RIPA IRURITA
Laura IRIGOIEN IRIARTE IRURITA
Entrenatzailea:
Iñaki URIARTE BALLARENA ERRATZU 

BKT NESKA INFANTILAK 
(2. URTEA)
Emma BERTIZ AYUSO ELIZONDO
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Amaia ASIAIN ZELAIA BERROETA
Nerea ETXEBERRIA OSKARIZ ELIZONDO
Miren ARREGI MORTALENA ELIZONDO
Ane BALLARENA AÑORGA ELIZONDO
Nagore IRIGOIEN IBARRA ELIZONDO
Leire PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Leire RAMOS IRAOLA BERROETA
Loinaz ELIZEGI OTXANDORENA GARTZAIN
Maitane BARBERENA GORTARI ELIZONDO
Izargi ZUMARRAGA ETXANDI ARRAIOZ

BKT NESKA INFANTILAK 
(1. URTEA)
Intza GARTXITORENA URDANPILLETA ELIZONDO
Ione KAMINO ELIZAGOIEN ELIZONDO
Idoia GARMENDIA ZUBIKOA BERROETA
Iratxe ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Amaia BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Nerea ETXENIKE ERRANDONEA ARIZKUN
Ainara ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Raquel PARDO PEREZ URDAZUBI
Lorea ARROABARREN ETXEBERRIA ELIZONDO
Ana ANTXORENA SOBRINO ARIZKUN 

ARGAZKIAK: ONDIKOL
Baztango Kirol Taldeak maila ttikiak ere aunitz lantzen
ditu. Jubenil, kadete eta infantl mailako bi taldeek etor-
kizuna segurtatzen dute. Nafarroako Kirol Jolasen ba-
rrenean jokatzen dute, eskubaloian jokatuz ongi pasa-
tzeko asmoarekin. Baina denbora eta eskarmentuarekin,
lehen talderako jokalariak trebatzea ere buruan dute BKT-
ko prestatzaileek.



Errekako eskubaloi
talde seniorrak ez du on-
gi hasi denboraldia eta
jokatutako bi partidak
galdu egin ditu. Txomin
Mindegia da aurten bi-
garren maila naziona-
lean ari den taldearen
entrenatzailea eta hel-
buruak garbi dauzka:
«Lehenik maila man-
tendu, hori da azken ur-
teetan jartzen dugun hel-
burua, baina horretaz
gain, nik dudan esku-
baloiaren ideia ezarri
nahi nuke taldean: tal-
de-jokuan oinarritzea
eta ez indibidualitatee-
tan, jokalariak jakitea zer
ari den egiten eta zer-

gatik egiten duen, eta
ez egiteagatik egitea,
eskubaloiaren dinami-
karen oinarriak jartzea,
jokua automatizatzea…
Hori dena egiteko den-
bora behar da, baina jo-
kalariak gogoekin dau-
de».

Horretarako, jokala-
ri gazteen eta betera-
noen nahasketa polita
dauka aurten Donezte-
beko eskubaloi talde na-
gusiak. Mindegia entre-
natzaileak aipatu digu-
nez, «joan den urtetik
Karmelo Rekartek, Mi-
kel Bertizek eta Guiller-
mo Ezkietak utzi dute.
Altei dagokienez, Jexux

Irigoien bueltatu da tal-
dera eta Anaitasuna eta
TIR San Antonion ibili
ondotik, Iñigo Mangado
ere gurekin dugu, nahiz
eta orain lesionatua
egon. Ramon Etxebes-
te eta Sergio Blanco ere
taldean sartu dira».

Mindegiak, Pello Mi-
guelen lana ere aipatu
du. Izan ere, kadeteak
entrenatzeaz gain, hel-
duen entrenamendue-
tan ere laguntzen du:
«orain arte talde bakoi-
tzak bere lana egiten
zuen, baina orain talde
guzietan joku oinarri ber-
dinak lantzen saiatuko
gara».

4 t t i p i - t t a p a r e n  k i r o l  g e h i g a r r i a

ARGAZKIA: AITOR A.
Errekako tade guzietan joku oinarri berdinak lantzen saiatuko dira denbo-
raldi honetan.

ERREKA SENIOR 2. MAILA NAZIONALA
Koldo LEGARRA DONEZTEBE
Juan Mari ARTAZKOZ DONEZTEBE
Joseba LEGARRA    DONEZTEBE
Javier DEL VILLAR NARBARTE
Fermin DEL VILLAR NARBARTE
Jon MEDRANO IRUN
Ibai MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Daniel URROZ GAZTELU
Eduardo ALMANDOZ  DONEZTEBE
Alfredo ELORZA    DONAMARIA
Pascual BERTIZ          DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA ELGORRIAGA
Ramontxo ETXEBESTE DONEZTEBE
Txus IRIGOIEN DONEZTEBE
Iñigo MANGADO DONEZTEBE
Sergio BLANCO DONEZTEBE
Xabier BABAZE URROTZ
Julian BALDANTA ELIZONDO
Entrenatzailea: Txomin MINDEGIA
Laguntzailea: Pello MIGUEL HOYOS
Delegatua: Juan TELLETXEA

Errekako talde 
nagusiak maila
mantentzeko
helburua dauka
Txomin Mindegia entrenatzaileak
talde-lanean oinarritutako bere
joku ideia ezarri nahi luke

ESKUBALOIA
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ERREKA KADETE MUTIKOAK
Jon ANDIARENA ELIZALDE DONEZTEBE
Mikel GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Unai GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Alberto CORREIA SANTANA DONEZTEBE
Joseba GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Josetxo EZKURRA AROTZENA DONEZTEBE
Unai SAPUPPO ALEGRIA DONEZTEBE
Kepa MIGUEL ETXEBESTE DONEZTEBE
Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Irail ZESTAU CASTRO DONEZTEBE
Mattin JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Luis MENDES FEITAIS ELGORRIAGA
Xabier IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Entrenatzailea: Iban MINDEGIA ELIZAGA
Laguntzaileak: Javier GAGO BALDA eta Pello MIGUEL HOYOS

ARGAZKIA: AITZIBER LARRABURU
Errekako neska kadeteak defentsa lanean, ligako lehen partidan.

ARGAZKIA: AITZIBER LARRABURU
Errekako neska alebinak, denboraldiko lehen partida hasi baino lehen.

ERREKA KADETE NESKAK
Andrea APEZTEGIA LARRAINTZAR DONEZTEBE
Jugatx TELLETXEA ALBERDI DONEZTEBE
Olaia OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Maialen BELARRA ENETERREAGA DONEZTEBE
Aitziber SANTESTEBAN BERGARA DONEZTEBE
Ainara MARIEZKURRENA SAGASETA DONEZTEBE
Goretti URRUTIA AZPIROZ SALDIAS
Oihana SAN MIGUEL ESCUDERO DONEZTEBE
Nerea TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Oihana MITXELENA LEGAZKUE DONEZTEBE
Maria ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Ainhoa JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Josune GAGO BALDA DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Leire UTERGA LABIANO eta Daniel URROZ EIZAGIRRE

ERREKA INFANTIL NESKAK
Garazi SANZ ARRETXEA DONEZTEBE
Itziar JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Nerea MATXIÑENA LASAGA DONEZTEBE
Jaione INDA ZARRANZ DONEZTEBE
Ane MUTUBERRIA MINDEGIA DONEZTEBE
Marta TELLETXEA SALGADO ELGORRIAGA
Sara APEZTEGIA LARRAINTZAR DONEZTEBE
Idoia ZAMORANO IBARROLA DONEZTEBE
Ana SARRATEA ARREGI DONEZTEBE
Ana MINDEGIA IRIBARREN DONEZTEBE
Oihana OTXANDORENA DORREGARAI DONEZTEBE
Entrenatzailea: Victoria MENDIBURU MARTIN
Laguntzaileak: Javier GAGO BALDA eta Unai GARTZIARENA HUALDE

Silvia BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Amaia ZUGARRAMURDI MENTA DONEZTEBE
Arantxa AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Iratxe AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Adriana MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Olaia SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Elena EZKURRA ZABALA DONEZTEBE
Maider OMAR PORROY DONEZTEBE
Jaione SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE

Sara OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Joana BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Idoia TELLETXEA SALGADO ELGORRIAGA
Uxua IRATZOKI ERASO DONEZTEBE
Ainhoa GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Maialen ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Entrenatzailea: Maria OTERMIN LEITZA

ERREKA ALEBIN NESKAK
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SARAKO URTXINTXAK
Mikela GERARD SARA
Marina GOIENETXE SARA
Elodie GARAT SARA
Aurelie HIRIGOYEN SARA
Laetitia IMAZ SARA
Marion IRAMUNO SARA
Anais GOROSURETA SARA
Laura HALTY SARA
Lorena JOSIE SENPERE
Aline DUBACQUIE SARA
Arantxa ORDOKI SARA
Emilie IRAMUNO SARA
Rosine ST MARTIN SARA
Fanny LASTRA SARA
Amaia ETCEHELEKU DONIBANE LOHIZUNE
Claire GRILLARD SARA
Entrenatzailea: BERGARA

ESKUBALOIA

Urte aunitz darama
Sarako Urtxintxak tal-
deak eskubaloia lantzen
Saran. Urteotan hainbat
neska pasatu dira tal-
detik. Zenbait denbo-
ralditan maila ezberdi-
neko hainbat talde kan-
txaratu zituzten, baina
aurten talde bakarra da,
neska gazteena. Ber-
gara entrenatzailearen
erranetara, «sailkape-
naren erdialdeko pos-
tuetan ibiltzea»dute hel-
buru, bertzelako kirol ar-
morik gabe. Hori bai, el-
garrekin ongi moldatzen
direnez, eskubaloian jo-

katuz ongi pasatu nahi
dute. Horretarako ha-
masei jokalari izanen di-
tuzte denboraldi hone-
tan, 14 Sarakoak eta
Senpere eta Donibane
Lohizuneko bana.

Beraien multzoan,
Euskal Herriko, Biarno-
ko eta Landetako tal-
deak bildu dira: Lescar,
Angelu, Kanbo, Irisarri,
Laruns, Lons, Gan, Or-
thez, Lasseube, Lucq
de Bearn eta Baiona.
Beraz, hiri handietako
taldeak ere izanen di-
tuzte arerio, baina ez di-
ra errex kikilduko.

Sarako Urtxintxak 
eskubaloi taldeko
neskak erdiko
postuen bila
Euskal Herriko taldeez gain,
Biarno eta Landetakoak dituzte
beraien multzoan

UTZITAKO ARGAZKIA

Sarako Urtxintxak taldeko neskek erdi
aldeko postuetan ibili nahi dute denbo-
raldi honetan.
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Joan den urteko emaitzak
hobetu nahi ditu Sarako Iza-
rra errugbi taldeak. Lehen tal-
dearekin Iparralde eta Biar-
noko finalera ailegatu nahi du-
te guttienez, eta bigarren tal-
dearekin bigarren fasera pa-

satu. Bi entranatzaileak bai-
kor dira taldeak izan duen ja-
rrerarekin, eta joan den urte-
an ongi lan egin eta gero, emai-
tzak biltzeko denboraldia de-
la uste dute. Jokalarien tal-
dea gutti aldatu da. Gutti ba-

tzuk gelditu badira ere, taldea
bere horretan segitzen du. Le-
hen taldean egonkortasuna
da nagusi, eta bigarrenean
hasiberri anitz, baina entre-
natzaileen erranetan “gogo
handiarekin”. 

Sarako Izarra errugbi taldeak
finalera ailegatu nahi du
Bigarren taldeak bigarren fasera pasatu nahi du

ERRUGBIA

UTZITAKO ARGAZKIA

Sarako Izarra errugbi taldean jokalari ainitz bildu dir aurten ere.

SARAKO IZARRA RUGBY TALDEA
Pantxoa MOKORENA ZIBURU
Sebastien GOROSURRETA SARA
Vincent BLOND SARA
Nicholas LARRONDE ITSASU
Fabien NARBAITZ URRUÑA
Patxi BARANDIARAN SARA
David BASAKU KANBO
Mathieu SALABERRY SARA
Matias JORAJURIA ZURAIDE
Patxi JAUREGUI SARA
Fabrice IPARRAGIRRE SARA
Pascal SATHICQ SARA
Jerome SALHA SARA
Beñat BERROUET SARA
Pantxo ORGOGOZO URRUÑA
Christophe ICHURIBEHERE SARA
Jerome PRADERE SARA
Michel ETCHEVERRY SARA
Manu SEREIN ZIBURU
Nicholas AIZPURU KANBO
Jean Philippe AMORENA SARA
Loic WOSTERA BIDARTE
Alain ALBISTUR SARA
David NESPRIAS SARA
Nicholas PERRY SARA
Thomas LASTRA SARA
Jon ETXEBESTE SARA
Jeremy IPARRAGIRRE SARA
Mathieu ALBISTUR SARA
Eric BOUCHER ZIBURU
Jon PATERNE SARA
Christophe CLAUDIO DONIBANE
Beñat LARRALDE SARA
Nicholas ETXENIKE SARA
Olivier TORRES SENPERE
Sebastien LOPEZ AHETZE
Beñat BLANCO SARA
Philipe MOKOREA ZIBURU
Joel DARQUANT BAIONA
Antton ETXEGARAI SARA
William MOUEZA BAIONA
Mathieu NOUHIZ BAIONA
Claude ETXEBERRI SARA
Entrenatzaileak: 
Stephane BARNEIX eta Eric BOUCHER
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Baztan Rugby Taldea
izanen da Nafarroako
ordezkari bakarra lehen
maila nazionalean. Baz-
tango taldearekin bate-
ra, Kantabria, Euskadi
eta Aragoiko taldeak ari-
tuko dira lehian. Joan
den urteko taldearekin
konparatuz, Jose Miguel
Iribarren beteranoak tal-
dea utzi du, baita Jose-
ba Zoko, Koldo Oteiza,
Arturo Landa, Jon Fran-
zesena, Pablo Maritxa-
lar, Eneko Jaurena eta
Sergio Navarrok ere.

Azken urteetan Or-
dizian aritu den German
Terreros lesakarra da
aurtengo berrikuntza na-
gusia. Iñaki Bengoe-
txea, taldeko jokalari eta
teknikoaren ustez, fi-
txaketa hau garrantzi-
tsua da, «ez bakarrik tal-
deari ematen dion kali-

tate eta esperientzia-
rengatik, baita Bortziriak
eta Malerrekan taldea
ezagutzera emateko».
Mariano Iribarren ere tal-
dera itzuli da, iaz ez bai-
tzuen jokatu belauneko
lesio baten ondorioz.

Jean Bordagarraiek
zuzentzen duen talde-
ak etxeko emaitza one-
kin segitu nahi du, den-
boraldi bat baino gehia-
go baitute Lekarozen
galdu gabe. Ligago le-
hen partida irabazi zio-
ten Kantabriako Inde-
pendienteri. Etxetik kan-
po galdu egin zuten iaz-
ko txapeldunaren, Ei-
barren kontra, 32-25.
Halere, gustora zegoen
Bengoetxea, «iaz 43-0
galdu baigenuen zelai
berean. Talde sendoa
daukagula ikusi dugu».
Iaz 3. izan ondotik, Oho-

rezko Maila Brako igo-
era fasea jokatzea da
taldearen helburua eta
horretarako bi lehenbi-
ziko postuetan sailkatu
behar dute. Bengoe-
txearen erranetan, «ho-
ri saria litzateke».

Baztan Rugby Tal-
deak oinarrizko lanaren
aldeko apostua egiten
segitzen du eta horre-
gatik, Baigorri eta Do-
nibane Garaziko Nafa-
rroa taldearekin elkar-
lan hitzarmena sinatua
dauka, kadete eta gaz-
te mailan mugaz gain-
diko errugbi eskolak sor-
tu nahizik. Horretaz gain,
Iñaki Bengoetxeak ai-
patu digunez, «urtea aki-
tu baino lehen infantil
mailako taldea ere ate-
ra nahi genuke, hori da
gure erronka, umeekin
ere lan egitea».

Baztan Errugbi Taldea
Ohorezko Maila Brako
igoera fasea jokatu asmoz
Lekarozen urtea baino gehiago darama galdu gabe

ERRUGBIA

BAZTAN RUGBY TALDEA (2007-2008)
Unai ABANZABALEGI BASKARAN EIBAR
Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ-MUGAIRI
Xabier ALDAKO ARRETXEA ELIZONDO
Iban AMORENA URDANIZ ARIZKUN
Iñigo ARREGI JAURENA ELIZONDO
Asier ARRETXEA BIDEGAIN NARBARTE
Josetxo BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Iñaki BARBERENA IRAIZOZ IRAIZOTZ
Iñaki BENGOETXEA MARTINEZ ARRATIA
Ruben BEUNZA ERIZE LANTZ
Patxi BIDART BAIGORRI
Julio CALLEJA RODRIGUEZ IRUÑA
Jorge CAPDEVILLA ELIZONDO
Javier DEL CASTILLO ARRETXEA ELIZONDO
Pedro EZKURRA OSAKAR URRIZOLA-GALAIN
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRIZOLA-GALAIN
Josetxo GALARREGI ITURRIRIA ELIZONDO
Iñaki GARDE VILLANUEVA OLAITZ
Gil GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Kiki HIRIBARREN URDAZUBI
Joseba HUARTE UGARTE ELIZONDO
Jon IDOATE IRIGOIEN LEKAROZ
Iban IPARRAGIRRE ARBURUA ELIZONDO
Iñaki IRAIZOZ PEREZ ESAIN
Mariano IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR
Asier IZARRA NAVARRO BIANA
Gabi JUBERA VILLEGAS LANTZ
Sebastian MAWI BAIGORRI
Mikel MENDIBURU BERRUETE SORAUREN
Allande MUGIKA USTARITZE
Iban MUGIKA USTARITZE
Aitor MUTILVA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Ivan MUTILVA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Peio OBREGOZO ISTILART IRURITA
Txomin PEROTXENA PAGOAGA IRURITA
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Igor RUIZ DE LARRINAGA IDOATE ELIZONDO
Jon SANSIÑENA ZUBIETA ELIZONDO
German TERREROS LAVIN LESAKA
Miguel Mari URRUTIA ARIZTIA ARIZKUN
Xabi URRUTIA BENGOETXEA ELIZONDO
Oskar VILLABONA CENOZ LATASA ODIETA
Jon Ander ZANGITU TORRONTEGI NOAIN
Entrenatzaileak: Jean BORDAGARRAI eta Kiki HIRIBARREN
Delegatua: Javier INBULUZKETA LUKIN
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UTZITAKO ARGAZKIA

Aurtengoan Ohorezko Mailara igotzeko promozioan
sartzea lortu nahi luke Baztan Rugby Taldeak, «hori
saria litzateke» Iñaki Bengoetxea jokalari eta tekniko-
aren erranetan. Igoera lortuz gero, ez daki Baztanek
aukera izanen zuen kategoria horretan aritzeko, «az-
piegitura eta diru aldetik, arras ezberdina delako», bai-
na kirol arloan, lorpen handia lizateteke, doike. La Uni-
ca-Baztan rugbi taldeko neskak eta Baztango jubeni-
lak ere denboraldi polita osatzen saiatuko dira.

BAZTAN RUGBY TALDEA JUBENILAK
Mikel ALDAKO ARRETXEA ELIZONDO
Urki ALDAKO BERTIZ ELIZONDO
Julen ANZIZU MERCKERP
Iker ATXA URBELTZ
Joanes ERREA IRIBARREN ELIZONDO
Iñigo ETXEPARE LEZAUN
Hasier IRATZOKI ALTZUGUREN
Javier IRIGOIEN URRUTIA ERRATZU
Jagoba JUANIKORENA IDIART BERROETA
Haritz MUÑOZ BAHILLO ELBETE
Ruben OZKARIZ MARTINEZ OLAGUE
Ander PEREZ NUÑEZ ELIZONDO
Ander SAN MARTIN IABEN BURUTAIN
Juan Antonio SOBRINO ARTAZKOZ ELIZONDO
Ander URIA ZENOZ
Mattin ZUBILLAGA ETXEBERRIA
Iñaki ZUBIRI AZANZA
Entrenatzailea: 
Pello OBREGOZO ISTILART                 IRURITA

LA UNICA-BAZTAN R.T. EMAKUMEAK
Agurtzane OBREGOZO
Amaia BERASAIN
Ana RUIZ
Arantxa URSUA
Arrate LEIZEAGA
Elene URKIJO
Eli LIZARTZA
Haize GOÑI
Isabel GARCÍA
Itziar OTAZU
Maitane ETXEBERRIA
Maitane EZKER
Maitane MARTÍNEZ
Maitane ZUBILLAGA
Marta LARRAIOZ
Martika MORENO
Oihana IRIARTE
Rakel GOIENETXE
Saioa JAURENA
Sara LIZARRAGA
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Leitzako Aurrera fut-
bol talde nagusiak Pre-
ferentera igoltzea lortu
zuen joan den denbo-
raldian eta badirudi aur-
ten neurria ongi hartu
diola kategoria berriari.
7 partida jokatu ditu eta
lehenbizikoa gol bakar
batez galdu bazuen ere,
ondoko biak berdindu
eta azkeneko lauak se-
gidan irabaztea lortu du.
Honek sailkapenaren hi-
rugarren postura era-
man ditu leitzarrak. Hau
idazterakoan liga buka-
tua egonen balitz, hiru-
garren mailara igotze-
ko promozioa jokatuko
luke Aurrerak. Halere,
jokalariak eta entrena-

tzaileak hankan lurrean
dituzte. Unai Olano tal-
dekideak aipatu digu-
nez, «denboraldia oso
luzea da. Egia da lau
partidu erreskadan ira-
bazi ditugula eta hori,
Preferenten, ez zuen
inoiz lortua Aurrerak.
Baina egia esan, gure
helburua kategoria sal-
batzea da. Orain atera-
tako puntuak hor dau-
de eta ongi etorriko di-
ra bukaeran».

Ez dago batere gaiz-
ki leitzarren liga hasie-
ra, kontuan hartuz den-
boraldia zalantza asko-
rekin hasi zutela: «lau
jokalari beste talde ba-
tera joan ziren –dio Unai

Olanok– eta talde txi-
kiagoa gelditu zaigu.
Deialdiak egiteko labur
xamar ibiltzen gara, bai-
na momentuz suertea
daukagu lesio eta zigo-
rrekin. Horiek ailegatzen
direnean, ikusi beharko
nola moldatzen garen!».

JUBENILEN TALDERIK EZ
Gazte taldetik pasa-

tutako jokalariak maila
ona ekarri dutela uste
du Olanok. Halere, ju-
benilen taldea desa-
gertu egin da eta aur-
ten areto-futbolean ari-
tuko dira gazteak. «13-
14 fitxa besterik ez zu-
ten eta hori gutxi da den-
boraldi osorako. Horre-

gatik futbitoan hasi dira
eta beti izango dugu hor-
tik futbolera pasatzeko
aukera».

Taldean oso giro ona
dagoela nabarmendu du
Olanok eta hori entre-
namenduetan nabari da,
jende asko biltzen bai-
ta. Prestakuntza fisikoa
beste urteetan bezala-
tsu egin dute eta horixe
izanen zen leitzarren ar-
lorik indartsuena:«Tek-
nikoki Aurrera baino tal-
de hobeak badaude,

baina fisikoki ongi gau-
de, indarrez eta kastaz
aurrera ateratzen ditu-
gu zenbait partidu».

Talde gaztea dute eta
horrek hasieran zalan-
tzak sortu zituen: «Pre-
ferenten 3. mailatik jau-
tsitako jokalari asko dau-
de, beteranoak, eta es-
perientzia hori ez dau-
kagu. Horrekin dudak
genituen, baina taldea-
ren ilusioarekin eta go-
goekin gainditu deza-
kegula ikusi dugu».

Leitzako Aurrerak bikain
hasi du Preferenteko
ibilbide berria
Zazpi partiduren ondotik hirugarren da sailkapenean,
Hirugarren mailarako promozio postuan

FUTBOLA

AURRERA F.T.: NAFARROAKO PREFERENTE
Antton ABRUZA PEREZ LEITZA
Iñigo ASTIZ ZUGARRAMURDI HUARTE-ARAKIL
Aritz ELIZONDO IRUÑA
Unai OLANO ETXABARRI LEITZA
Iker AIZAGIRRE LASARTE LEITZA
Mikel AZPIROZ HERNANDORENA LEITZA
Iban URTIAGA MUNARRIZ IRUÑEA
Iñigo DE CARLOS LAZKANO LEITZA
Iker BENGOETXEA PERURENA LEITZA
Luis LASARTE BIKUÑA LEITZA
Joseba MUTUBERRIA ARREGI LEITZA
Garikoitz ETXEGARAI MIGELTORENA LEITZA
Eden GASTEARENA ERREGERENA LEITZA
Xabier URTIAGA MUNARRIZ IRUÑEA
Hegoi BENGOETXEA PERURENA LEITZA
Joanes CEBALLOS LEITZA
Eneko ANDUEZA ARAMENDIA LEITZA
Imanol URKIOLA OLANO LEITZA
Dani ALVAREZ ZABALETA LEITZA
Jon ARANGOA ABADIA LEITZA
Antton URKIOLA GORDOBIL LEITZA
Iñaki GALAÑENA OTXANDORENA LEITZA
Entrenatzaileak: Mikel BIKUÑA eta Jose Luis ARRIZURIETA

ARGAZKIA: JOSEBA URKIOLA
Leitzako Aurrerak espero baino denboraldi hasiera hobea egin du Preferenten eta hau idazterakan, hirugarren da sailkapenean.
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AURRERA ARETO FUTBOLA: EMAKUMEAK
Itsaso ESTANGA LEITZA
Arrate BEGIRISTAIN LEITZA
Edurne ETXEBERRIA LEITZA
Arantxa IPARRAGIRRE LEITZA
Judit MARIEZKURRENA LEITZA
Birginia MARIEZKURRENA LEITZA
Irati BARANDIARAN LEITZA
Oihana ZABALETA LEITZA
Edurne GOMEZ LEITZA
Oihana SAENZ LEITZA
Arantxi SUKUNTZA LEITZA
Saioa SAGASTIBELTZA LEITZA
Ainhoa OTERMIN LEITZA
Garazi ZABALETA LEITZA
Irati IPARRAGIRRE LEITZA
Entrenatzailea: Iñaki ZABALO

AURRERA ARETO FUTBOLA: KADETE MUTILAK
Mikel ORONOZ
Unai URKIOLA
Jokin BAUCIS
Ekaitz ASTIBIA
Aritz LEZEA
Joritz OIARTZABAL
Jon Ander BENGOETXEA
Mikel OLAETXEA
Xabier IPARRAGIRRE
Entrenatzailea: Josu TOLEDO

AURRERA ARETO FUTBOLA: INFANTIL MIXTOA
Olaia ZABALETA
Aiuri BELOKI
Julen CEBALLOS
Jon IPARRAGIRRE
Iraitz ASTIZ
Arkaitz LANDETA
Iñaki ZABALETA
Unai ARISTETA
Marco HERNANDORENA

Ibai AZURMENDI
Asier GIL
Aitziber AZPEITIA
Xabi ZESTAU
Martxel KALONGE
Gaizka LEIZA
Entrenatzailea: Jose Mari CEBALLOS

AURRERA ARETO FUTBOLA: JUBENIL MUTILAK
Garikoitz EIZMENDI
Andoni ZABALETA
Ekaitz ASTIBIA
Jon Denis KALONJE
Eneko ZABALETA
Iker URKIOLA
Joseba LAZKANO
Mikel ARISTETA
Iñigo ALDUNTZIN
Inaxio PERURENA
EZ DUGU TALDE HONETAKO ARGAZKIRIK ESKURATZERIK IZAN.

ARETO-FUTBOLA (LEITZA)

ARGAZKIAK: ARANTXA ARSUAGA
Goitik behera, Leitzako Aurrerako areto futboleko emakumeen, mutiko ka-
deteen eta infantil mailako talde mixtoaren argazkiak. Jubenil mailako mu-
tikoen argazkirik ez dugu eskuratu.
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Gan den urtean pun-
tu batengatik igoera fa-
setik kanpo gelditu zen
Baztan Futbol Taldea.
Horrek, kopan aritzeko
aukera eman zien eta
Nafarroako Kopa iraba-
zi zuten. «Titulu ttikia-
goa da hori, baina titu-
lua azken finean» erran
digu Xabi Maiak. Jose-
ma Osakarrekin batera,
talde nagusia zuzendu-
ko du aurten Maiak. Bi-
kote hau gazte mailako
taldea entrenatzen ari-
tu da, baina denboraldi
honetan talde nagusira
salto egin du. «Jokala-
riei partiduz partidu gan
behar dela erraten die-

gu, baina egia da igoe-
ra fasean sartzea dela
gure helburua» dio
Maiak. Horretarako mul-
tzo gogorra egokitu zaie,
seguru aski Erregiona-
leko lehen mailan da-
goen gogorrena. «Zor-
tzi taldetik sei igoera fa-
serako sailkatzeko mo-
dukoak gara eta hiruk
bakarrik lortuko dute».
Orai arte emaitza onak
lortu ditu Baztanek, bai-
na sailkapena arras es-
tu dago.

Lehenbiziko fase hau
abenduaren 23rako aki-
tzen dela kontuan har-
tuz «aurrendeboraldi go-
gorra egin genuen»

ad ie raz i  d igu  Xab i
Maiak. «Iaz jende es-
kasia somatzen zen en-
trenamentuetan, baina
aurten lan talde handia
osatu dugu. Izan ere,
entrenamenduetan egi-
ten dena gero emaitze-
tan somatzen da».

Doneztebe futbol tal-
dera gan diren jokala-
riak dira aurtengo baja
nagusiak. Aldiz, entre-
natzaileekin batera ju-
benil taldeko lau joka-
lari pasatu dira talde na-
gusira eta futbola utzia
zuten Pello Urrutia, Xa-
bi Barberena, Aritz Go-
ñi eta Mikel Torres ere
bueltatu dira zelaietara.

Baztan talde
nagusiak
Preferentera
igo nahi du
Lehen fasean multzo gogorra
egokitu zaioa baina emaitza onak
lortu dituzte

BAZTAN F.T.: ERREGIONALEKO 1. MAILA
Juan Antonio AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Oier AMIANO ERASO ELIZONDO
Borja ARRAZTOA GOMEZ IRURITA
Josu ARTETA MITXELENA ELIZONDO
Patxi BARBERENA IBARRA ZIGA
Xabier BARBERENA URROZ IRURITA
Endika EUGI GOÑI ELIZONDO
Gabriel GARMENDIA MIGELTORENA AMAIUR
Aritz GOÑI MAIA ORONOZ-MUGAIRI
Xabier GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Xabier IRIGOIEN ELIZETXE ELIZONDO
Xabier IRURETA TRANTXE ELIZONDO
Borja JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Tomas LABORRA BARRAU ELIZONDO
Mikel LARREGI GOÑI ELIZONDO
Iñigo MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Miguel Jose PLAZA ETXENIKE IRURITA
Koldo RUIZ MIHURA ELIZONDO
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Agustin SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Mikel TORRES LETONA ELIZONDO
Pello URRUTIA BARBERENA IRURITA
Jokin URTIZBEREA GOÑI LEKAROZ

Entrenatzaileak:
Xabier MAIA eta Josema OSAKAR

ARGAZKIA:JOSE MARI TELLETXEA
Baztan Futbol taldea
Preferentera igateko go-
gotik ari da lanean.

FUTBOLA
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BAZTAN F.T: NAFARROAKO JUBENILAK 1. MAILA
Imanol ARRETXEA GOÑI ELIZONDO
Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Alejandro ARRONDO MUÑOZ ELIZONDO
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Imanol GAMIO IRUNGARAI IRURITA
Jokin GARMENDIA IRIARTE ELIZONDO
Adrian GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Tomas GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Pablo GAZTELUPE GARAIKOETXEA DONOSTIA
Imanol GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Josu GOÑI ONTSALO DONAPALEU
Jorge JAUREGI SOBRINI IRUÑA
Agustin JUANBELTZ MALLARINI URUGUAI
Asier LIZARTZA ESPARTZA ARIZKUN
Julen LIZARTZA ESPARTZA ARIZKUN
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Jon MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Jose Maria SALABURU MATXIÑENA IRURITA
Mikel UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Entrenatzaileak: Agus MITXELENA eta Eduardo URTXEGI

BAZTAN FUTBOL TALDEA: KADETEAK 
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Iraitz ERNETA IEREGI ELIZONDO
Xuban EUGI GOÑI ELIZONDO
Beñat GARMENDIA AMIANO ELIZONDO
Javier GARMENDIA BELASKOAIN ELIZONDO
Urko GARTZIA ALEMAN LEKAROZ
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Estebe GOÑI ONTSALO DONAPALEU
Xabier GIL ZIAURRIZ
Dylan INBERT MORO Cagnes sur Mer (Fr)
Xabier IRURETAGOIENA IRATZOKI ELIZONDO
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Alfredo LAFUENTE SERRANO TELDE (Esp.)
Ekaitz LAMAIRINHAS MUTUBERRIA ELIZONDO
Imanol OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Iñigo PACHECO BENGOETXEA ELIZONDO
Egoitz PRIM AGERREBERE IRURITA
Andoni SALABERRI PRADOS
Iñigo SANZ URIZ ELIZONDO
Jokin URREAGA ETXENIKE ELBETE
Xabier URROZ ALEMAN ELIZONDO
Jabier URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Ekaitz URTIZBEREA ERAUSO DONOSTIA
Entrenatzaileak: Juanan AGERREA eta Iñigo MORENO

Braulio Iriarte, 16
ELIZONDO
948 581 807

www.antxitonea.com

UTZITAKO ARGAZKIA

Infantil mailako taldea da Baztan Futbol taldearen harrobiko lehen harria.

BAZTAN F.T: NAFARROAKO INFANTILAK 1. MAILA
Ander ARREGI ARRETXEA ORONOZ-MUGAIRI
Beñat ARREGI ARRETXEA ORONOZ-MUGAIRI
Iñigo BERHO SANTOS BAZTAN
Joseba DE BLAS SESMA IRUÑA
Beñat ESCUDERO IRURUETA ELIZONDO
David GAGÑAY QUINCHE EKUADOR
Julen GARMENDIA IRIARTE IRUÑA
Andoni GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Ganix INTZIARTE ARIZTEGI ORONOZ-MUGAIRI
Joseba Anton INDA ELIZEGI ERRATZU
Oinatz JAUNTSARATS ERKIZIA IRURITA
Antton LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Iñigo LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Francisco MANOSALVAS CALERO
Jon MARITORENA ZENOZ GARTZAIN
Jorge MAYLIN LARRUY ELIZONDO
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Asier OLABE LETONA ELIZONDO
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Ion OSAKAR ITURRIA ELIZONDO
Gaizka OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ-MUGAIRI
Kevin ROIZ ALVAREZ IRUÑA
Victor SOULE GARCIA ARIZKUN
Xabier URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Isidro Xabier URRUTIA MEOKI Celaya (Mex.)
Jaime ZALBA LARRUI ELIZONDO
Entrenatzaileak: Agus MITXELENA eta Eduardo URTXEGI

Gazte eta kadete mai-
lako taldeen argazkirik
eskuratzerik ez dugu
izan.
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Aurten aurredenbo-
raldia lehenxeago hasi
zuen Lesakako Beti
Gazteko talde nagusiak,
«liga hobeki hasteko as-
moz», Joxe Mari Erki-
ziaren erranetan. Hale-
re, lehenbiziko partidu
horietan futbolean ongi
aritu baziren ere, emai-
tzak ez zuen lagundu.
Azkeneko jardunaldie-
tan, aldiz, jokua ez ezik
emaitzak ere hobetu di-
ra. «Igandero irabazten
saiatu eta talde bezala
sendotu», horiexek di-
ra Erkiziak jartzen di-
tuen helburuak. Igan-
deroko martxa horrek
erakutsiko omen du Le-
sakako taldea non ego-

teko gai izanen den, bai-
na entrenatzaileak us-
te du «lesio aunitz ez
baditugu, goi xamarre-
an» ibiliko direla. Bide
onetik doazenaren era-
kusgarri, etxean jokatu-
tako azken partida pa-
ratu du Erkiziak: «Aur-
ten Preferentetik jautsi
den Pasajesen kontra
aritu ginen, talde han-
dia. Berdintzea lortu ge-
nuen, baina erritmo han-
diko partida jokatu ge-
nuen eta bigarren zati
osoan gure menpe izan
genituen».

Doneztebera joan di-
ren bizpahiru jokalari
kenduta, ez du baja au-
nitz izan aurten taldeak.

Jubeniletatik, berriz,
bost jokalari pasatu di-
ra eta «gehienak talde
nagusian ongi aritzeko
modukoak, maila one-
koak»direla uste du mis-
terrak. Gazteen taldea
Ohorezko Mailan aritzea
mesedegarria da Erki-
ziaren ustez, baina ha-
lere saltoa somatzen da:
«Iaz eroso aritu ziren,
baina handietan lan
gehiago egin behar da».

Gure Txokoaren kon-
trako derbia prestatze-
ko denbora badela us-
te du Erkiziak: «Beran
irabaztea gustatuko li-
tzaidake, aspaldian ez
baigara ongi egokitzen
zelaira».

Lesakako Beti
Gazteko talde
nagusia goitiko
postuen bila
«Lesioek errespetatzen badute,
hor ibiliko gara» dio Erkiziak

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko talde nagusiak goitiko postuetan ibili nahi du denboraldian.

FUTBOLA

BETI GAZTE (GIPUZKOAKO PREFERENTE)
Joseba TELLETXEA ZAMORA LESAKA
Iñigo ALTZUGARAI EGOZKUE LESAKA
Jon TELLETXEA ZOZAIA LESAKA
Gotzon Mirena ARENAS SALAZAR ARANTZA
Jon OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Jon OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Beñat IRAZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Xabier MARITXALAR ERRANDONEA LESAKA
Jabier LARRUY LARRAÑAGA ETXALAR
Joseba PIKABEA BALEZTENA LESAKA
Imanol ALMANDOZ UBIRIA LESAKA
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Jon ALBERRO RETEGI LESAKA
Peio ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel IRIGOIEN IRIGOIEN LESAKA
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Beñat MAIA ARAKUES LESAKA
Jon Andoni LARRALDE ETXARTE LESAKA
Mikel IRIARTE PIKABEA LESAKA
Mattin GONZALEZ VAHL LESAKA
Xabier FAGOAGA MAIA LESAKA
Pablo TABERNA ESTONBA LESAKA
Joanes IRIGOIEN PEREZ ETXALAR
Ibai MITXELENA MARITXALAR LESAKA
Entrenatzailea: Joxe Mari ERKIZIA OTXOTEKO
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BETI GAZTE: JUBENILAK (GIP. OHOREZKO MAILA)
Jon IRATZOKI GUIMON BERA
Andoni MITXELENA DANBORIENA ARANTZA
Iker TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Aritz TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Frand RAMOS LASAGA LESAKA
Ladis CABALLERO LANZ LESAKA
Markel SUAREZ ANTXORDOKI LESAKA
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Lander ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Kimetz ODRIOZOLA ONDARRA ORIO
Iagoba MANTEROLA IRURETA ORIO
Jon JUBERA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Gorka ORDAX INBULUZKETA DONEZTEBE
Fred RAMOS LATASA LESAKA
Josu LARRETXEA LARRALDE ARANTZA
Borja ITURRIA TARAZONA ARANTZA
Mikel Aitor FLORES COMPAYNS LESAKA
Asier BIURRARENA UBIRIA LESAKA
Entrenatzailea: Kotte IANTZI AIERTZA LESAKA
2. entrenatzailea: Juan Joxe IRATZOKI ZOZAIA LESAKA

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko gazteen taldeak ez du denboraldi hasiera ona egin Gipuzkoa-
ko Ohorezko Mailan. Jokalari aunitz talde nagusira pasatu dira eta hori so-
matzen da taldean. Zaila izanen du jautsiera fasea saihestea, baina horre-
tan saiatuko dira.

ARGAZKIA: J.J. GUERRERP
Beti Gazteko emakumeek taldeak entrenatzaile berriak ditu aurten, Miren
Egues eta Mikel Oiartzabal. 

BETI GAZTE: EMAKUMEAK (GIPUZKOAKO LIGA)
Izaskun ZUBIETA ALBISTUR BERA
Aitziber ZABALETA IRATZOKI BERA
Jone ZELAIETA LAZKANO BERA
Goretti ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Itsasne OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Ixone TELLETXEA URANGA BERA
Alaia ALTZUGARAI LEGAZKUE LESAKA
Garazi MITXELENA TOLOSA ETXALAR
Miren ZUDAIRE AJONA LESAKA
Lorea FLORES COMPAINS LESAKA
LIZETH CONDORI MARTINEZ LESAKA
Loraine ARRIZABALAGA URREAGA ASTIGARRAGA
Ainhoa RETEGI ERRANDONEA BERA
Erika TXOPERENA ALDANONDO BERA
Naiara TRIGUEROS TOMASENA BERA
Iranzu ETXEBESTE IANTZI BERA
Amaia ENETERREAGA ETXEGIA LESAKA
Entrenatzailea: Miren EGUES eta Mikel OIARTZABAL
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ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko infantilek Nafarroako infantilen lehen mailan ari dira.

BETI GAZTE: INFANTILAK (NAFARROAKO 1. MAILA)
Jon PIKABEA LARRALDE LESAKA
Mikel GURUCHET BARROSO LESAKA
Xabier ZUBIRI IRIGOIEN LESAKA
Rodrigo SUSPERREGI DE JESUS LESAKA
Jokin BENGOETXEA OLAETXEA LESAKA
Unai ZAMORANO DUARTE LESAKA
Joseba SEISDEDOS LARRAINZAR LESAKA
Julen SUAREZ ANTXORDOKI LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Mikel TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Mikel SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Mikel LEIZA IGARZABAL LESAKA
Kepa TXOPERENA KONDE LESAKA
Josu MENTABERRI MITXELENA URDAZUBI
Eneko ARIZTIA IRIBARREN URDAZUBI
Mattin ARBELAITZ HERAS LESAKA
Entrenatzailea: Miguel TXOPERENA

BETI GAZTE: KADETEAK (GIPUZKOAKO 1. MAILA)
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Jon MIGELTORENA LEITZA LESAKA
Javier CARRION LUKANBIO LESAKA
Ander ORDOKI AYNETO LESAKA
Miguel OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Ander ABUIN YEPES LESAKA
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Mikel MAIA MADARIAGA LESAKA
Josu SANJURJO ALTZURI LESAKA
Julen ASTIBIA MITXELENA LESAKA
Daniel QUESADA GONZALEZ ETXALAR
Eñaut IPARRAGIRRE ZINKUNEGI ETXALAR
Entrenatzaileak:
Endika MENDEGIA IANTZI eta Xabi MARITXALAR ETXABIDE

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko kadeteen taldeak denboraldi hasiera ona egin du eta igoera fa-
serako sailkatzea du helburu.

FUTBOLA

BETI GAZTE: NESKA KADETEAK FUTBOL-7
Haizea IRIGOIEN URTXEGI LESAKA
Olaia IANTZI ORDOKI LESAKA
Maddi ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Amaia ZAPIRAIN MARIEZKURRENA LESAKA
Ioar TAINTA NOBLE LESAKA
Itziar TELLETXEA IGUZKIAGIRRE LESAKA
Amaia TELLETXEA MENDIGUTXIA LESAKA
Maddi TABERNA ETXEBERRIA LESAKA
Ainara MARTIN IRIGOIEN LESAKA
Nahia ESNAOLA URKIA BERA
Maddi SESE AGARA BERA
Nahia GARCIA IRATZOKI BERA
Miren MAIA ELIZONDO LESAKA

ARGAZKIA: J.J GUERRERO
Kadete mailako neskak futbol-7an ari dira Nafarroako Kirol Jolasetan.
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Gure Txokoako fut-
bol talde nagusiak joan
den urtean baino arazo
guttiagorekin mantendu
nahiko luke kategoria,
izan ere Erregionaleko
lehen mailan segitzeko
promozioa jokatu behar
izan zuen Berako tal-
deak. Baina Angeltxo
Aranibar entrenatzaile-
ak ez du erraz ikusten
afera. «Inoiz ez dakizu,
baina iruditzen zait az-
kenera arte sufritu be-
harko dugula». Hori
errateko arrazoiak ere
baditu Aranibarrek: «Jo-
kalari batzuk futbola utzi
dute, tartean Mikel Al-
tzurik eta Mikel Larre-
txeak, eta horiek talde-

aren ardatza zirela erra-
ten ahal da. Jubenileta-
tik salto egin dute joka-
lari batzuk, teknikoki
onak direnak, baina irre-
gularrak eta esperien-
tzia falta dutenak. Aur-
ten kalitate guttiagoko
taldea dugula iruditzen
zait eta azkenean hori
nabarituko dugu». Izan
ere, Erregionaleko le-
hen maila kategoria
«izugarria»ez bada ere,
«jubenilen lehen maila-
tik salto handia» dela
uste du Berako entre-
natzaileak. «Jende ona-
rekin denboraldi kaxka-
rra egitea suertatzen
ahal da, baina kasik ezi-
nezkoa da kalitate hori

ez dutenekin denboral-
di dexentea egitea».

Hainbat urtez joka-
laria izan da Aranibar
eta iaz jubenilen taldea
gidatu zuen. Orain, le-
hen taldera salto egin
du «inor ez zegoelako
entrenatzeko prest».An-
geltxok garbi dauka jo-
kalari aritzea nahiago
zuela. «Jubenilak entre-
natzea errazagoa da,
handietan kezka han-
diagoa izaten da, denak
talde nagusia begira-
tzen baitute». Beti Gaz-
teren kontrako derbiak
ez dio burukominik era-
giten: «Bertze partida
bat izanen da, badut
kezka handiagorik» dio.

Berako Gure
Txokoa taldeak
ez luke azkenera
arte sufritu nahi
Joan den urtean promozioa jokatu
behar izan zuen mailari eusteko

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Berako Gure Txokoako futbol talde nagusiak aldaketak izan ditu. Angeltxo
Aranibar entrenatzaile berriak maila mantentzeko helburua dauka.

FUTBOLA

GURE TXOKOA ERREGIONALEKO LEHEN MAILA
Xabier ALTZURI ASTONDOA BERA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Xabier GARMENDIA IRIZAR BERA
Eduardo ETXEBESTE IANTZI BERA
Joseba PETRIRENA ANSALAS BERA
Ibai MUJIKA MAIA BERA
Xiker KORTARI GOIKOETXEA BERA
Pello ELGORRIAGA OIARTZABAL BERA
Asier IRATZOKI ZUBIETA BERA
Andoni LASAGA ARBURUA ETXALAR
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Jon ERRANDONEA MARTIN BERA
Txomin ELGORRIAGA ASTONDOA BERA
Jokin IANTZI IRIGOIEN BERA
Ibai ITURRIA GARMENDIA BERA
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Gwendal LARQUE SANJURJO BERA
Unai OTAZO MARTIKORENA ETXALAR
Iñaki IRATZOKI OHARRIZ BERA
Beñat IRATZOKI ISASI BERA
Entrenatzailea: Angel Mari ARANIBAR ALMANDOZ
Ordezkaria: Luis IRAZOKI ETXEGARAI
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GURE TXOKOA: JUBENILAK (GIP.KO 1. MAILA)
Julen LATORRE GOIA BERA
Aitor IANTZI GOIENETXE BERA
Beñat ITURRIA CUARTERO BERA
Andoni MARTINEZ GUERRA BERA
Asier GARCIA ERRANDONEA BERA
Jonatan GOIENETXE BALDA BERA
Iñigo ERKIZIA IRATZOKI BERA
Mikel MORCILLO ARTIEDA BERA
Iñigo ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Imanol MORENO ALUNDA BERA
Mikel GOIENETXE PIKABEA BERA
Andoni RIOPEDRE UITZI BERA
Imanol GOIENETXE ITURBIDE BERA
Gorka TOLOSA BURLADA BERA
Jeremias PEREZ CONTELL BERA
Entrenatzailea: Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Entrenatzailea: Aitor LASAGA CALVO BERA

FUTBOLA

GURE TXOKOA: KADETEAK (GIP.KO 1. MAILA)
Patxi CASTILLO GRAZIARENA BERA
Imanol OIARTZABAL DOS SANTOS BERA
Bittor TXANTRE IRATZOKI BERA
Asier ANDUEZA OSTOLAZA BERA
Mikel MARTINEZ AGIRRE BERA
Aitor GARMENDIA IPARRAGIRRE BERA
Julen ERRANDONEA MARTIN BERA
Asier GARCIA OHARRIZ BERA
Fernando ITURRIA CARRILLO BERA
Kevin IBARBURI LOMPRI ARGENTINA
Luka REMIRO BLANCO BERA
Imanol ENDARA IRIGOIEN BERA
Ruben PEDROSA MEDINA BERA
Julen BALEZTENA RUDI BERA
Unai IGOA MIKELTORENA BERA
Shamal VAZQUEZ TARAZONA BERA
Echaman MACHADO BRASIL
Entrenatzailea: Patxi RODRIGUEZ LOPEZ LESAKA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako jubenilek liga hasiera polita egin dute eta hau idazterakoan
sailkapenaren buruan daude.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako kadetek iaz ez zuten lortu, baina aurten igoera faserako sail-
katzen saiatuko dira.
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GURE TXOKOA: INFANTILAK (GIP.KO 1. MAILA)
Javier PIKABEA MOLINERO BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Joseba MARTINEZ GUERRA BERA
Kepa REMIRO BLANCO BERA
Ibon ERDOZAIN GOÑI BERA
Jon Eneko ITURRIA CUARTERO BERA
Javier ESCAGUES DOZAGARAT BERA
Pablo MONCAYOLA ETXARRI BERA
Mikel ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Ander CORRAL NAVES BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
Felix PEREZ CONTELL BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Jokin PINATXO OLAZIREGI BERA
Ismael PEREZ CONTELL BERA
Antonio PRIETO DEL PUERTO BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Ibai BLANCO PEREZ BERA
Entrenatzaileak: Eduardo MATXIKOTE GOÑI, Alvaro NAPAL BARRENA  
eta Marcos CERRADA MERCADAL. ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako ligan ari dira.
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Nafarroako Erregio-
naleko Lehen Mailak or-
dezkari berria du: Do-
neztebe Futbol Taldea.
Lehen aldia da Donez-
tebek senior mailako tal-
dea zelairatzen duela,
baina horrek ez du erran
nahi futbolarekin lehen
harremana duten joka-
lariak dituenik. Gehie-
nak, Lesakako Beti Gaz-
ten eta Baztanen espe-
rientzia hartutako joka-
lariak dira.

Espero bezala, liga
hasiera zaila izan da eta
bosgarren jardunaldira
arte esperatu behar izan
dute lehen garaipena
lortzeko. Gainera, or-
dura arte partidurik gal-

du ez zuen Beti Onak
taldea menperatu zu-
ten. Honela, azken pos-
tua uzteaz gain, animoa
hartu du Doneztebeko
taldeak.

Mikel Maia, entrena-
tzaile sunbildarra gus-
tora dago taldearekin
eta aurtengo helburua,
«jokalariek elkar eza-
gutu eta zelai gainean
lekua ongi hartzen ikas-
tea» dela aipatu digu.
Izan ere, sailkapeneko
estuasunik ez dute: «ez
dugu presiorik, ezin ga-
ra jautsi eta honela, ikas-
ten eta maila hartzen jo-
an behar dugu». Biz-
pahiru urtetan, Prefe-
rentera igotzeko modu-

ko taldea osatzen ahal
dela ere uste du Maiak.

Donezteben neurriak
eta arauak betetzen fut-
nol zelairik ez daukate-
nez, etxeko partidak Ata-
rrabian jokatu behar iza-
ten dituzte. Beharbada
horixe da gainditu be-
har duten arazorik han-
diena, etxekoen animo-
ekin partida aunitz ira-
bazten ahal baitira.

Harrobia ere indar-
tsua dute: infantil eta
alebin mailako taldee-
kin batera, Lesakako
txapelketan ari dira tti-
kiagoak. Orain, 17 nes-
ka entrenatzen hasi di-
ra, heldu den urtean ze-
lairatzeko asmoarekin.

Doneztebek
Erregionaleko
taldea zelairatu
du lehen aldiz
Etxeko partidak Atarrabian jokatu
behar izaten dituzte

FUTBOLA

DONEZTEBE F.T. NAFARROAKO ERREG. 1. MAILA
Iker IRATZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Ander BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Aitor BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Jaime SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Aritz BALEZTENA BELARRA DONEZTEBE
Iñigo OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Iban LOPEZ CLEMENTE NARBARTE
Andoni BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Garikoitz URROZ GELBENZU DONEZTEBE
Eduardo BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Javier OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Ibai ORDAX OLABE DONEZTEBE
Iban SANTESTEBAN BERGARA DONEZTEBE
Liborio ARIZTIA ZENOZ DONEZTEBE
Urko LOIARTE ETXEKOLONEA ZUBIETA
Josu SANTESTEBAN GRAGIRENA ZUBIETA
Jon Mikel ASENSIO SANTESTEBAN ZUBIETA
Mikel TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Asier HERNANDORENA LIZASO LEGASA
Mikel IBARRA IBARRA SUNBILLA
Aritz ARRIOLA CAPDEQUI SUNBILLA
Joseba ELIZAGOIEN ARRUTI NARBARTE
Mikel ARRIETA GELBENZU SUNBILLA
Eneko LARRAIOZ HERRANZ ELTZABURU
Jon MARITXALAR ETXENIKE SUMBILLA
Entrenatzailea: Mikel MAIA
Laguntzaileak: Jabier JABALERA eta Juan Carlos ARREGI

ARGAZKIA: LEGARRA
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DONEZTEBE F.T.: INFANTILAK
Jon SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Beñat LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Daniel GARCIA OTXANDORENA DONEZTEBE
Ander OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Aide TXOKARRO EZKURRA NARBARTE
Emilio ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Ander BASTERRA GARTXITORENA DONEZTEBE
Borja ARREGI MUÑOZ DONEZTEBE
Unai AROTZENA MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Ander ANDUEZA ETXEBESTE DONEZTEBE
Lander MINDEGIA ARES OITZ
Xabier OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA
Ibon LEIZA GARRIDO DONEZTEBE
Iñaki SAN MIGUEL ESCUDERO DONEZTEBE
Alberto OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Jon JAEN ARIZTEGI OITZ
Joxe APEZTEGIA LOIARTE DONEZTEBE
Emanuel GONZALVES FONSECA DONEZTEBE
Flavio GONZALVES FONSECA DONEZTEBE
Aimar LASTIRI  ARANBARRI SUNBILLA
Entrenatzailea: Jaime SEIN

DONEZTEBE F.T. (ALEBINAK A)
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Iñigo OSKOZ GAGO DONEZTEBE
Beñat MARTIARENA ADURIZ DONEZTEBE
Jon INDA IRIGOYEN DONEZTEBE
Unai JUANENA IRIARTE DONEZTEBE
Javier APEZTEGIA ITURRIA DONEZTEBE
Unai APEZETXEA IRIBARREN DONEZTEBE
Andoni IRATZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Modesto ORDOKI ARBURUA DONEZTEBE
Mathias URIOSTE PEREZ DONEZTEBE
Ivan JUANENA EZKURRA DONEZTEBE
Endika LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Beñat ETXEKOLONEA DIEZ ZUBIETA
Entrenatzaileak: Joseba BENDOIRO eta Fermin ETXEKOLONEA

ARGAZKIA: ZALDUA
Donezteko infantil mailako taldeak emaitza onak lortu ditu denboraldi ha-
siera honetan.

ARGAZKIA: ZALDUA
Doneztebeko alebinak ere ari dira lanean.
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Duela 7-8 urte hasi
zen Beran saskibaloia
lantzen Toki-Ona Bor-
tziriak taldea. Orain de-
la bi denboraldira arte
senior mailako mutilak
izan zituen eta Nafarro-
ako bigarren mailatik le-
hen mailara igotzea ere
lortu zuten. Baina lehen
mailan ez zen aritu tal-
de nagusia, desagertu
egin baitze. Jesus Ala-
cid entrenatzaileak ai-
patu digunez, «maila ho-
rretan aritzeko nahiko
fitxarik ez zegoen, se-
guruak 7 jokalari baka-
rrik genituen eta hori ez
da aski». Joan den ur-
tean aritu zen kadete
mailako mutilen taldea
ere desagertu da aur-
ten. Honela, gehien bat
neskak ari dira Toki-Ona
Bortziriak taldeetan, 52
jokalarietatik 7 bakarrik
baitira mutikoak, mini-
basket mixto taldean ari

direnak. Talde horretan
eta bertze hiruetan (ka-
dete, aurreinfantil eta
aurreminibasket) ari di-
ren gainerako guziak
neskak dira.

Jesus Alaciden erra-
netan, futbolak mutil au-
nitz kentzen die eta nes-
kei dagokienez, «10 eta
16 urte artean, por-
tzentai handi bat bada
kirolik deus egiten ez
duena».Saskibaloia, ki-
rol egiteko eta lagunar-
tean ongi pasatzeko au-
kera polita dela uste du
Alacidek. «Hasieran be-
ti zaila izaten da, baina
pixkanaka jokua hobe-
tu eta emaitzak ailega-
tzen hasten dira. Horren
erakusgarri da kadete
mailako nesken taldea.
11 urte zutenetik elka-
rrekin ari dira eta gero
eta hobekiago jokatzen
dute. Segida handia izan
duen taldea da».

Dena den, saskiba-
loi taldeen helburu na-
gusia ongi pasatzea eta
ariketa egitea dela ai-
patu digu Jesus Alaci-
dek. Halere, kirolean ho-
betzen segitu nahi du-
te,«talde-lana landuz
taktikoki, baina baita in-
dibidualki ere, entrena-
menduetan nahiz parti-
duetan». Guraso eta
gazteei laguntza ere es-
katu die Alacidek, «be-
ti behar izaten da jen-
dea mahaian, arbitra-
tzen edo entrenatzeko».

Berako Toki-Ona
Bortziriak lau
talderekin hasi
du denboraldia
Kadete mailako neskena izanen
da talde nagusia

ARGAZKIAK: AITOR AROTZENA
Kadete mailako neskak, bigarren mailan ari dira Nafarroako Kirol Jolasen
barrenean.

TOKI-ONA BORTZIRIAK: AURREINFANTIL NESKAK
Dunia ATABAL BERA
Hegoa TELLETXEA BERA
Alaitz AGUILAR BERA
Adriana ZANDIO BERA
Irati ERRANDONEA BERA
Jaione ETXABE BERA
Maddi ORDOKI BERA
Maria BERGARA BERA
Idoia MARTINEZ BERA
Entrenatzailea: Roger BERGMAN
2. entrenatzailea: Mikel IRATZOKI

SASKIBALOIA

TOKI-ONA BORTZIRIAK: KADETE NESKAK
Begoña TAPIA BERA
Clara ZIA DANBORIENA BERA
Maialen TXANTRE IRATZOKI BERA
Leire ZIA DANBORIENA BERA
Elixabet IRATZOKI ZELAIETA BERA
Leire ELTZAURDIA MENDIBERRI BERA
Itxaro ERRANDONEA ARANIBAR BERA
Andrea IRATZOKI GUIMON BERA
Ainhoa ZELAIETA BERA
Amaia IZQUIERDO BERA
Marian MUSGO BERA
Maria IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Cristina BERGMAN
Entrenatzailea: Unai ALACID ORTEGO
2. entrenatzailea: Imanol ETXEBERRIA GARCIA
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TOKI-ONA BORTZIRIAK: MINIBASKET MIXTO
4. Mikel ESNAOLA BERA
5. Naroa TOLOSA BERA
6. Jenni ZELAIETA BERA
7. Ibai ROS BERA
8. Ramuntxo ALBISTUR BERA
9. Iker SANTAMARIA BERA
10. Iratz UDAETA BERA
11. Julene ALTZUGUREN BERA
12. Ana ELTZAURDIA BERA
13. Egoitz EIZAGIRRE BERA
14. Julen VELEZ BERA
15. Manex ZAPIAIN BERA
Entrenatzailea: Jesus ALACID

TOKI-ONA BORTZIRIAK: PREMINIBASKET NESKAK
1. Irati GARAIAR BERA
2. Maider FAGOAGA BERA
3. Nahia FAGOAGA BERA
4. Izaskun REKARTE BERA
5. Janire DE ANDRES BERA
6. Ane BERASAIN BERA
7. Oihana ELTZAURDIA BERA
8. Maite ALTZUGUREN BERA
9. Rakel BERA
10. Ainhoa AGUILAR BERA
11. Uxue ZELAIETA BERA
12. Uxue ANTZIZAR BERA
13. Arantxa SESE BERA
14. Iratxe MIKELARENA BERA
15. Haizea AYUSO BERA
Entrenatzailea: Antonio AGUILAR
2. entrenatzailea: Jose Mari ETXABE

Lekarozko bi saskibaloi talde ari dira Baztanen
Infantil eta junior mailako mutikoak Nafarroako Kirol Jolasetan ari dira

KILENIUM LEKAROZ: JUNIORRAK
Ibai de BLAS ELIZONDO
Joseba ESCALADA ELIZONDO
Daniel SALDIAS ELIZONDO
Daniel RUIZ ELIZONDO
Zuhaitz AZURMENDI ELIZONDO
Mikel ALMAKO LEKAROZ
Jon URRUTIA AMAIUR
Egoitz GAMIO NARBARTE
Hasier DONEZTEBE
Eneko DONEZTEBE
Jon SAGASETA DONAMARIA
Entrenatzaileak: 
Jose Agustin MINDEGIA OITZ
Jose de BLAS ELIZONDO

BM LEKAROZ: INFANTILAK
Joseba DE BLAS, Liher, Xabier eta Miguel 
(ELIZONDO); Gorka DELGADO, Aide TXOKARRO 
eta Unai (NARBARTE); Lander Mindegia eta Alex 
(DONEZTEBE) eta Unai SAGASETA (DONAMARIA)

ARGAZKIAK: TOTU ITURZAETA
Lekarozko junior eta infantil mailako saskibaloi taldeak Nafarroako Kirol Jolasetan ari
dira.
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Berako Gure Txoko-
ako areto-futbol talde-
ak liga hasiera bikaina
egin du. Hau idaztera-
koan, jokatutako lau par-
tidak nahiko erraz ira-
bazi ditu eta sailkape-
naren buruan da. Hale-
re, Jon Altzuguren jo-
kalariak aipatu digunez,
«ezin izanen dugu le-
hen mailara igo, kate-
goria horretan, taldean
titulua duen entrena-
tzailea izatea eskatzen
dutelako eta guk ez du-
gu horrelakorik. Horre-
tarako astia behar da
eta guk ez dugu horre-
tarako jenderik». Beraz,

igotzeko asmorik gabe,
ahalik eta hobekien jo-
katzea eta ahalik eta goi-
tien gelditzea izanen da
Berako taldearen asmo
nagusia.

Joan den urteko tal-
dearekin alderatuta, aur-
ten Lino Zamora bete-
ranoak taldea utzi du.
Taldekide berriei dago-
kienez, Hondarribiako
Ibon Bereau eta Lega-
sako Jose Luis Telletxea
hasi dira eta Beñat Ta-
berna ariko da atepean.
Azken denboraldian
atea zaintzen aritu den
Patxiku Artieda, berriz,
jokalari gisara arituko

da. Jon Altzugurenen ai-
patu digunez, «taldeki-
de berriak ongi egokitu
dira eta momentuz ha-
gitz ongi ari gara, en-
trenamenduetan jende
aunitz gara eta hori ge-
ro partiduetan somatzen
da». Halere, denboral-
dia luzea da eta urte oso-
an konpromezu hori
mantentzea da zailta-
sunik handiena Altzu-
gurenen ustez:«Taldea
ongi dabilenean denak
gustora etortzen gara
entrenatzera, baina gal-
tzen hasten garenean
ere taldea mantentzea
izanen da helburua».

Gure Txokoako
areto-futbol 
taldeak indartsu
hasi du liga
Halere, ez dute lehen mailara
igotzeko modurik, ttitulua duen
entrenatzailea eskatzen dutelako

ARETO-FUTBOLA

GURE TXOKOA ARETO-FUTBOL TALDEA
Jon ALTZUGUREN ERRANDONEA BERA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Sabino GOMEZ RODRIGUEZ BERA
Aritz PEREZ ARTIEDA BERA
Patxiku ARTIEDA APEZTEGIA BERA
Jabier IRIARTE SANSIÑENA ETXALAR
Jose Luis TAPIA IGUZKIAGIRRE BERA
Iñaki ENDARA PETRIRENA BERA
Aritz ARBELAITZ IGOS BERA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Ibon BEREAU BARCA HONDARRIBIA
Iñigo TELLETXEA ETXEBERRIA IGANTZI
Iñigo ZELAIETA ALONSO BERA
Carlos PONBAR SAINZ BERA
Beñat TABERNA TELLETXEA BERA
Fernando GOMEZ COLINA BERA
Jose Luis TELLETXEA SARRATEA LEGASA
Entrenatzailea: Jabier IRIARTE SANSIÑENA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako areto-futbol taldeak ongi hasi du denboraldia, jokatutako lau
partidak nahiko erraz irabazi baititu.
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ARGAZKIA: GURUTZE PIKABEA

Gurutze PIKABEA
Zazpi hilabeko lanaren ondotik, zein
balorazio eginen zenuke?
Balorazioa oso baikorra da. Nahiz eta
martxoan hasi, urtero egiten ziren
proiektu guztiak antolatu eta berri ba-
tzuk ere aurrera atera ditugu: Done-
jakue Bidea landuz ibilaldiak, bizikle-
ta martxa trenbidean, Landa Turismo-
aren Jaialdia, natura eta artisautza
azoka... Bertizko parkea turistei gure
kultura erakusteko leku aproposa de-
la ikusi dugu. Orain gastronomia jar-
dunaldiekin ari gara. Ekonomia eta
eguraldi txarragatik ez da urte ona
izan turismoarentzat, baina jendea es-
kualdera erakartzea lortu dugu.  
Sei Udalek Partzuergoa utzi ondo-
tik sartu zinen kudeatzaile...
Dagoeneko haietatik bat itzuli da, Sun-
billa eta Donamaria, Elgorriaga eta
Doneztebe ere itzuliko direla uste du-
gu. Lesaka eta Bera ere bueltatzea
gustatuko litzaiguke. 
Hasieratik bultzatu duzu «eskual-
deko filosofia». Horregatik Dona-
mariako Dorrera bisita gidatuak?
Donamariakoa tokiko baliabidea da.
Ez da eskualdeko ekimena, baina be-

rezia denez, dorrearen aitzakiarekin
kanpoko jendea eskualdera erakar-
tzea lortzen dugu. Telefonoa jo eta jo
ari da egunero, eta dorreaz galde-
tzean guk lau bailarak aurkezten diz-
kiegu: Baztan, Bortziriak, Malerreka
eta Urdazubi-Zugarramurdi.
Zer eskaintzen du Jauregiak?
Eraikina bera eskaintzen du, Euskal
Herriko zaharrenetarikoa da. XIV-XV.
mendekoa da, baina XII eta XIII. men-
deko aztarnak ditu. Nafarroako Go-
bernuak eraberritu zuenean, harriz-
harri eta egurrez-egur desegin eta be-
rriro eraiki zuen. Barrutik hutsa dago,
baina berritzeko erabili diren ele-
mentuak ikusgarriak dira: eskailera
politak, zutabeak burdinezko zatiekin
sendotuak... Hutsunea ikustea ere in-
teresgarria da, eta batez ere goiko bi
egurrezko solairuak. Goiko egitura be-

rezia da, baita beheko harrizkoa ere,
haitz baten gainean dagoelako erai-
kia dorrea eta hori ikus daiteke. Bi-
garren solairuan tximini haundi bat da-
go. Elementuak ez daude museotan
bezala, baina eraikina berezia da. 
Zein da bere historia?
Artxiboko agirietan ez dago asko ja-
soa eta gutxi ezagutzen da. Dena den,
defentsarako dorrea izan zen. Dorre-
tik Donejakue bidea pasatzen zen,
Belatetik honat Donamariatik pasa-
tzen zen adar bat baitzegoen. Jen-
dea pasatzen zelako segurtasun erai-
kinak beharrezkoak zirelako eraiki zen.
Horregatik ditu kanoi-zulo horiek, kan-
pokotik etor zitekenetik babesteko,
eta altua izanik urrutitik zetorrena ikus-
teko. XVI. mendean, ordea,  etxebi-
tza bihurtu zen. Ordurarte ez zegoen
ez leihorik ez aterik, baina etxebizitza
bihurtzean atea eta leiho txiki batzuk
ireki ziren, eta atera sartzeko eskai-
lerak egin.
Inguruko jendearengan ere sortu
du jakin-mina?
Lehen egunetan batez ere kanpotik
etorri ziren bisitariak, baina orain he-
mengo jendea ere hurbiltzen da. 

• Martxoaz geroztik Bertiz
Turismo Partzuergoko
kudeatzailea da Izaskun Goñi.
Sortzez iruñearra, orain
Sunbillan bizi da.

• Abian paratu duten azken
proiektuen artean, Donamaria-
ko Jauregira antolatu dituzten
bisita gidatuak daude.
Interesatuek Partzuergora
deitu behar dute.

• XIV-XV. mendeko eraikin
berezia da Donamariakoa, XII
eta XIII. mendeko aztarnekin.
Bisitak Maite Urroz herritarrak
gidatzen ditu. 

«Euskal Herriko zaharrene-

tarikoa da, XIV-XV. mendekoa, 

XII eta XIII. mendeko aztarnekin.

Barrutik hutsa dagoen arren,

eraikina bera berezia da»

«Dorrearen aitzakiarekin eskualde
osoa aurkezten diegu turistei»
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Izaskun GOÑI Bertizko Partzuergo Turistikoko kudeatzailea
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ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Erdiz Bizirik-ek proposatutako herri-galdeketaren aldeko apostuarekin bat eginez Arizkun, Amaiur, Oronoz-Mugairi,
Irurita eta Berroetako alkateek prentsaurrekoa eskaini zuten urriaren 23an Iruritan.

Gurutze PIKABEA
Erdiz Bizirik plataformaren egi-

tasmoarekin bat egin, eta Arizkun,
Amaiur, Oronoz-Mugairi, Irurita eta
Berroetak herri galdeketaren aldeko
jarrera azaldu dute. Horretarako, or-
dea, Baztanen erroldatutako herrita-
rren %10aren sinadura bildu behar-
ko da. Ondotik, herri-kontsulta egi-
teko erabakia gehiengo osoz hartu
beharko du osoko bilkurak; Hori era-
bakitakoan Nafarroako Gobernuko
Toki Administrazioaren Departa-
mentura joanen da eskaera eta hor-
tik Espainiako Gobernura. Baimena
jaso eta hurrengo bortz egun balio-
dunetan, alkateari dagokio herri-kon-
tsulta deitzea. 

15 ordezkaritako bortzek hartu du-
te erabakia. Baina bertze gainera-

koetan, kontu honek urduritasuna sor-
tzen du. Batzuk ez dute galdeketa-
ren inguruan euren ikuspuntua azal-
tzeko asmorik. Hori da, hain zuzen,
Jon Alkasena (Azpilkueta) eta Rafa-
el Olaizola (Elizondo) alkateen ka-
sua. Bertze batzuek, ordea, argi du-
te herritarren iritzia bildu gabe ez du-
tela deus azalduko. Almandozko al-
katea den Luis Roldanek, erratera-
ko, herritarrei eskaintzeko proposa-
mena, edozein dela ere, Batzar Oro-
korrak onartzea nahi du. Bide bere-
tik, Santiago Ibargaraik (Erratzu), he-
rriarentzako proposamena Batzar
Orokorrean onartu ondotik bidera-
tzea nahi du. Arraiozko Pedro Age-
rreberek ongi deritzo herri galdeke-
ta egiteari, baina Udalak asmoa ba-
bestean eginen omen du hori. 

Arrazoi bat edo bertze bat
tarteko, Erdizen egin nahi den
harrobiaren inguruan erantzun
eskaka daude alde desberdinak.
Enpresak interes ekonomikoak
dituelako, eta Erdiz Bizirik
plataforma harrobiaren kontra
dagoelako. Plataformak herri
galdeketaren aldeko apostua
egin du, eta egitasmo horrekin
bat egin dute 15  herrietatik
bortz herrietako alkatek.
Gainerakoen artean denetariko
iritziak aurkitu ditugu; gauzak
ez daude hain garbi.

ERDIZEN EGIN NAHI DEN HARROBIA EZTABAIDAN

Harrobia bai ala ez: hurbiltzen ari
da zirt edo zart egiteko tenorea
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Egitasmo berri bat sortzen
denean, aldekoak eta kontra-
koak egoten dira, eta jaki-
na, alde bakoitzak arrazoia
duela erakusteko mila han-
ka ateratzen dizkio proiektu-
ari. Bitartean, herritarren na-
hasmena bertzerik ez da sor-
tzen. Horixe bera da Bazta-
nen gertatzen ari dena Erdiz-
ko parajean harrobia egite-
ko proiektuarekin. Batek
arrazoia duela, bertzeak due-
la, politika, etorkizuna... Bai-
na egun zenbat lagun bizi
dira Baztanen abeltzaintza
eta nekazaritzatik? Batzuen-
dako lanpostu batzuk bertze-
ek baino balio gehiago du-
te? Guretzat denak berdinak
dira. Herrietako ordezkariak
gara eta 8.000 lagun baino
gehiagok osatzen dugu bai-
lara. Herriak erabaki deza-
la eta behingoz baztandar
guztien nahia agertu dadila.
Ez al dute merezi baztan-
darrek errespetua beren iri-
tzia azaldu dezaten horrela-
ko gai serio baten aitzine-
an? Hortaz, herri galdeketa.
Hori da gure proposamena,
gure ustez garbiena eta de-
mokratikoena, baztandar
guztien onerako. Guk atera-
tzen den emaitza errespe-
tatuko dugu eta Udalari
errespetatzea eskatzen dio-
gu eta bitartean gestio guz-
tiak gelditzea. Baztan ez da
Udalarena, Udala da Baztan-
goa». M.J. Ariztia (Amaiur),
Patxi Larralde (Arizkun), Bi-
ttor Elizagoien (Oronoz),
Peio Obregozo (Irurita) eta
Arantxa Zelaia (Berroeta).

«Ez al dute merezi
baztandarrek
errespetua iritzia
azaltzeko
horrelako gai serio
baten aitzinean?»

Gure proposamenean ze-
hatz eta garbi babesten du-
gu herriaren nahia bildua
izan dadin. 
Horretarako hiru osagai be-
harrezkoak erabiliz: bilera
informatiboak (aurka ala al-
de direnak saio hauetan  par-
te hartzera gonbidatuak iza-
nen dira), alegazio propo-
samenak, adituak diren en-
presa baten bitartez jasoko
dira eta azken batean, Baz-
tango herri guzietan kon-
tsulta egingo da batzarre eta
bozketa  pertsonala  eginez
herriaren erranetara  biltze-
ko gehienen proposamena.
Alegazioak argumentuz osa-
tuak eta herriaren gehiengo
nahia Magnak proiektua aur-
kezten badu behar bezala
eta tenorez bideratuko dira
Batzar Nagusiaren bitartez
Nafarroako Gobernura, ha-
rat zuzentzen baita, azken
batean, proiektuaren era-
bakia. Gure ardura da aur-
ka direnak nola proiektua
onerako diotenek izan de-
zaten informazioa, babesa
eta eskubidea. Ezin dugu
ere ahaztu, proiektua aur-
keztuz geroz bere bidea egin
behar duela, legeak eragi-
ten duen arabera. Guk az-
kenean ezetz erraten ahal
dugu, baina enpresak ingu-
rumen txostena aldeko bal-
din badu helegitea aurkez-
tu dezake.       

«Gure
proposamenean
zehatz eta garbi
babesten dugu
herriaren nahia
bildua izan dadin».

Alkate batzuk presionatuta
ikusten dira, batetik Udala,
bertzetik. Erdiz Bizirik plata-
forma, bertzetik jendea... Ba-
tzuk beldurra dute eta gure
ustez garbiena batzarrak egi-
tea da, herriaren iritzia bil-
tzea. Badakigu alkate ba-
tzuk horren alde daudela,
bertzeak kontra, bertzeek ez
dakitela zer egin... Hemen-
dik alkate horiek animatu
nahi ditugu, herri galdeketa
bultzatu dezaten. Hala, gal-
deketaren alde manifesta-
zioa eginen da azaroaren
10ean, 16:30ean. Aurreko
manifestazioa oso jendetsua
izan zen eta nahiko genuke
hau ere izatea, Udalak eta
kasu honetan Batzar Nagu-
siak jendearen artean zer
nolako ardura dagoen ikusi
dezan. Guk herriak hitza iza-
tea eta erabakitzea eska-
tzen dugu, eta horretarako
garbiena herri galdeketa da.
Badakigu jendea proiektu
honen alde ere badagoela,
baina gure ustez gehiengoa
ezezkoa da, eta hori plaza-
ratzeko manifestazioa egi-
tea pentsatu dugu. Udalak
herri galdeketaren inguruan
ez du deus jakin nahi eta
bertze proposamenak ditu,
alegazio moduan aurkeztuz
herritarren hitza. Uste dugu
horrek ez duela indar berdi-
na. Herri galdeketa egiteko
Baztanen erroldatuak dau-
den 18 urtetik goitiko jende-
aren %10en sinadura behar
da. Gero Udalak eta Batzar
Nagusiak bere gain hartzea
eskatzen dugu.

Baztango Udalean proiek-
tua azaldu dugu, eta bada-
ki nolakoa den proiektua eta
nolakoa izanen den. Doku-
mentazioa bera, ordea, guk
ez dugu Baztango udale-
txean utzi, legeak erraten
duena egin nahi dugulako
eta horrela, lehendabiziko
gauza paperak Nafarroako
Gobernuko Ingurumen De-
partamentura eramatea iza-
nen da. Nafarroako Gober-
nuko teknikari adituak dira
proiektua ongi dagoen edo
ez dagoen adierazteko es-
kumena eta ardura dutenak,
eta ez Baztango Batzar Oro-
korra. Guk Baztango Batzar
Orokorrari eskatzen diogu-
na zera da, eta hori izan zen
urriaren 1eko bilkuran atera
zena: proiektua aurkeztuz
gero, —eta horrek ez du esan
nahi emanez gero— eta in-
gurumenaren eta industria-
ren aldetik, ekonomikoki eta-
sozialki ekarriko lituzkeen
aberastasunak azaldutako-
an, interesgarria den ala ez
den adieraztea, hau da, be-
re iritzia agertzea. Oraindik
ez dugu Nafarroako Gober-
nuan aurkeztu proiektua, bai-
na proiektuaren nondik nora-
koak ezagutzen dituzte Uda-
lean. Magnesitas Navarras-
ek ulertzen du, gauzak on-
gi egiteko, modu batera egin
behar direla, eta hainbat pau-
so egin behar direla. Batzar
Orokorrak zeozer egiteko
denbora behar duela pen-
tsatzen dugu. Alde horreta-
tik, enpresan malguak iza-
ten ari gara. 

«Herriak hitza
izatea eta eraba-
kitzea eskatzen
dugu. Horretarako
garbiena herri
galdeketa da»

«Ulertzen dugu
gauzak ongi
egiteak denbora
eskatzen duela,
eta malguak izaten
ari gara»

M. Jose ARIZTIA    Amaiurko alkatea Virginia ALEMAN    Baztango alkatea Jaione IRISARRI    Erdiz Bizirik José Antonio YEREGI    Magna
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Beintza-Labaiengo

aretze-jatearen

inguruan

Aurtengoan, beste
urte batez, arrakasta
handikoa izandu da are-
tze-jatea. Lerro hauen
bidez, eskerrak eman
nahi dizkiegu egun hau
antolatzen lanean ibili
diren guztiei. Izan ere,
batzuk lanean pasatzen
dute egun guztia, goiz-
goizetik hasita, besta on-
gi ateratzeko. Afaria ez
ezik, herri kirol eta arti-
sauen erakustaldia ikus-
garriak izan ziren eta Zu-
bietako joaldunak ere
hor ibili ziren herria alai-
tzen. Azken urte haue-
tan ohitura bihurtu den
egun hau galdu ez da-
din, segi ezazue horre-
tan, herriak eskertzen
dizue eta!

Herritar batzuk

Alcoko akordioa

sinatu duen LABeko

ordezkariaren

inguruan

LAB-metalgintzan,
Manufacturas Alcon si-
natu den akordioa dela
eta, idatzi honen bitar-
tez gure ez adostasuna
adierazi nahi dugu. Ho-
rregatik diogu, ez dugu-
la zer ikusirik LABeko
ordezkari eta Komiteko
kide den horrek eman
duensinadura horrekin,
ez baitugu inolako eza-
gutzarik izan, eta sindi-
katuaren aholku eta bai-

menik gabe jokatu du. 
LAB-metalgintzan,

adostu den akordioaren
emaitza ikusita, langile
murrizketa eta soldaten
jaitsiera, LABen joka-
tzeko modutik urrun eta
kontra datozela ikusten
dugu. LABen ekintza sin-
dikala beste bat da, be-
ti ere, langileen lan bal-
dintzak hobetuz joatea. 

Kontutan eduki be-
har da, lantegiak ez due-
la Alcoren etorkizuna
zein izango den adiera-
ziko lukeen plan indus-
trialik mahai-gaineratu. 

LAB sindikatua

Baztango

Batasunaren

prentsa oharra

Gan den astean Ba-
tasuneko hainbat kidek
egindako batzarraren
ondorio bezala, hau
adierazi nahi diogu Baz-
tango herriari. 

• Nahiz eta polizia,
epaile eta bertze indar
errepresibo espainolak
gure kideak detenitu eta
kartzeleratu, Batasune-
ko kideok ziurtatzen du-
gu ez dutela gure lan po-
litikoa baldintzatuko,
Baztan eta Euskal He-
rriaren alde lanean se-
gitzeko konpromiso fir-
me eta sendoa baitugu. 

•Nahiz eta estatu es-
painola eta frantsesak
bake proposamenei
errepresioarekin eran-
tzun, guk iniziatiba poli-
tiko gehiagorekin eran-
tzunen dugu gure anto-
lamendua indartuz eta

erasoei erantzunez, gu-
re herria defendatuz. 

• Nahiz eta Udaleko
NaBaik eta UPNk 676
baztandarren aukera po-
litikoa isilarazi eta in-
dargabetu nahi, Bata-
suneko kideok 676 ho-
rien eta baztandar gu-
zien ahotsa udaletxean
aditu dadila, lanean se-
gitzeko erabakia hartu
dugu, bereziki orain gu-
zien ahotan den Erdi-
zeko aferan. Gure he-
rriaren alde antolakun-
tza eta borroka.  

Baztango Batasuna

Goizuetako Gazte

Asanbladaren

oharra

Goizuetako Gazte
Asanbladak aur ten
16.urteurrena ospatzen
duen honetan, aukera
ona ikusi du beraien be-
harrak eta gustoak au-
rrera eramateaz gain,
herritarren nahiak ere
zein diren jakiteko eta
kontutan hartzeko. Ho-
rregatik, edonork edo-
zein proposamen, kez-
ka, iritzi, kritika egin nahi
izanez gero, iradokizu-
nen kutxa jarri du Amaia
Kafetegian. Modu ho-
netara, gaztetxetik ate-
ra eta herritar guztion
parte-hartzea bultzatu
nahi dugu. Beraz bada-
kizue! Hartu papera eta
boligrafoa, buruari buel-
tatxo pare bat eman eta
aprobetxatu aukera hau!
Bide batez, aipatu, gaz-
teok asteburuetarako
autobus publikoaren be-

harra ikusten genuela
herrian eta horregatik
Udalari eskaera hori egin
genion, asteburu edo la-
runbatetan behintzat ga-
rraioa jartzea. Batez ere,
alkohola edan eta autoa
hartzea saiestearren,
parrandan lasaiago ibil-
tzeko…Baina horreta-
rako zuen laguntza be-
har dugu: Zein astebu-
rutan jarriko zenukete
autobusa Hernanira?
Aztertu Hernanira joa-
teko ohitura duzuen egu-
nen bat, egun bereziren
bat edo sagardo garai-
ko egun zehatzen bat
eta lehen aipatu beza-
la, eman diezaiogun era-
bilera iradokizunen ku-
txari. Garraio publikoa
herri guztiarentzako zer-
bitzu bat da, beraz, guz-
tiok parte har dezagun!
Orain ez daukazu ai-
tzakiarik! Besterik gabe,
zure ekarpena luzatuko
duzulakoan edo Gazte
Asanbladako ekintzen
batean elkar ikusiko du-
gulakoan, ea guztion
partehartzearekin bes-
te hainbeste urte lane-
an jarraitzen dugun!!!  

Goizuetako 
Gazta Asanblada

Energia sobera

Nafarroan

Hainbat atzerapenen
ondotik (sakela-bete-
tzailen interesak direla
medio, seguraski) ema-
ten du aurten martxan
dagoela Eraikuntzako
Kodigo Tekniko Berria.
Arautegi horrek erai-
kuntza berriko etxebizi-
tza eta zaharberrittuta-

ttipi-ttapa
H A M A B O S T E K A R I A
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koetan, guttineko eguzki
indar erabilera  agintzen
du ura berotzeko. 

Azken boladan gaine-
ra, maiz leitu eta aditu dut
inguruan (Xorroxin, Ttipi
Ttapa...), eta kanpotik iku-
sita ematen du gauza ai-
tzinera doala, alegia, po-
liki-poliki energia berriz-
tagarrik ari direla sartzen.
Gezurra! Ez behinik behin
partikularren artean.

Nik neronek bai para-
tu dut ura berotzeko sis-
tema, baino gutti gehia-
go paratuko dire gure in-
guru honetan. Zergatik?
Norbaitek ez badaki edo,
azalduko dut.

Lehen aipatu bezala,
Kodigo Berri horrek ura
berotzeko eguzki indarra
erabiltzera behartzen du,
beti ere, babes historiko-
artistikoa arautzen duen
erakunde batek ez badu
bertzerik agintzen.

Orduan, gure agintari
astakilo, ignorante eta en-
txufatu horietako batzuk,
hain zuzen, Ondare His-
torikoaren Zerbitzukoek,
zera erran dute: kontrae-
rrana dagoela Kodigo Be-
rriko arautegiaren eta Na-
farroako pirineotako ara-
netako herri eta eskual-
de prepirenaikoetako ba-
lio historiko ta arkitektoni-

koen babestearen arte-
an. To! Ze jakintsuak di-
tuken trajedun jauntxoak!

Zein ondare historiko-
arkitektoniko eta zer
arraio? Ez adarrarik jo me-
sedez, hori aitzakia da, ez
benetako arrazoia!

Ez al zen aspaldi urra-
tu babes hori, gaur egun
modan dagon eraikuntza
moduarekin? Gure ingu-
ruko mendi magal guzie-
tan barra-barra ari dira
agertzen,  sekulako des-
monte eta eskoilerak egi-
nez, palaziotxo dotoreak,
batzuk haundigoak, ber-
tzeak ttikiagoak, zein bai-
no zein horteragoa. Ho-
rrek zer ikustekorik du gu-
re ondare eta «memoria
visual colectiva»rekin,
ebazpen horretan dioen
bezala?

Eta kotxez betetako
karrikak ez al dute ingu-
ru historiko-arkitektoniko
hori hausten? Eta planifi-
kaziorik gabe eta sakelak
betetzeko eginiko urba-
nizazioek? 

Ondorioz, Nafarroko
iparralde guzian ez da be-
harrezkua eguzki indarra
paratzea ura berotzeko,
segi lasai gasa eta ga-
soila erretzen, eta eguz-
ki instalazioa ez paratze-
arekin aurrezten den di-

rukin (lau bat mila euro,
i t x i a  kos tako  den
300.000rendako, aunitz
baita) erosi todo-terreno
haundigoa edo plasmaz-
ko telebista erraldoia,
energia aurrezteak espe-
ratu dezake... 

Gainera, zenbait he-
rritan, horrekin aski ez de-
la, debekatu egin dute
eguzki sistema paratzea,
hor dago! Navarra siem-
pre palante!

Orduan zer kristo?  Ba-
da aldaketa klimatikorik
eta energia aurreztu be-
harrik? Rajoyek dion be-
zala, ez! Nafarroan behi-
nik behin ez! Nahiz  eta
estatuko kontaminazio
mediaren gainetik egon.

Saiatzen naiz ez ha-
serretzen, ez du merezi,
irri eginen dut, zirku ba-
tean paiasoak ikusiko ba-
nitu bezala, kar kar kar! 

Bakoitzak bere itzala...

Joseba Urrotz
Urrotz

Berako Aralarren

salaketa

Aralarrek Berako al-
kateak aholkularia kon-

tratatu izana, eta gorde-
ka egitea, salatzen du.

ANVko alkate Josu Ira-
tzokik, gainerako alderdi
politikoei informaziorik
eman gabe, ezkutuan, eta
aurrekontuetan aurreiku-
si gabe, aholkulari per-
tsonala kontratatu duela
jakin du Berako Aralarrek.
Horren aitzinean ondoko
gogoeta plazaratu nahi du
Berako Aralarrek: 

1. Alkateak aholkulari
pertsonal baten beharrik
ez duela uste dugu. Uda-
laren aholkulari legala
Idazkaria da. Horrez gain,
hirigintza gaietarako ahol-
kularia dago eta baita auzi-
tegietan defentsa egiten
denerako abokatua ere. 

2. Guztiz salagarria iru-
ditzen zaigu aholkulari ho-
nen kontratazioa ezku-
tuan egin izana, inolako
publizitaterik gabe, gai-
nerako alderdiekin kon-
trastatu gabe, eta larrie-
na, informatu ere egin ga-
be, eta gordeka. 

3. Aholkulari honen ur-
teko kostua Udalarentzat
5.684 eurokoa da. Udal
aurrekontuak ez du ho-
rretarako partidarik eta ez
da partidarik gaitu horre-
tarako. Aitzineko lege-
gintzaldian alkateordeak
Udaleko hautetsi liberatu

bakarrak urteko 23.452
euroko soldata gordina
paratu zuenean (urteko
KPIaren igoera izan due-
na urtez urte), neurriz kan-
poko kritikak eginez eta
diru publikoa xahutzea le-
poratuta gogor egin zu-
ten gure kontra orain al-
katetzan daudenek, %60
baino gehiagoko igoera
izan duenean bere sol-
datak, eta inorekin kon-
trastatu gabe aholkulari
pertsonal bat izendatu
duenean. 

4. Alkateak edo honen
ordezkoak liberatuta egon
behar duela defenditu du-
gu beti, soldata duin bat
behar duela, eta horre-
gatik defenditu genuen al-
kateak egun duen solda-
ta. Baina diru publikoare-
kin garden jokatzea eta
gainerako taldeei zor zai-
gun begirunea eta erres-
petua ezinbertzekoak di-
rela uste dugu. Eta gai-
nerakoei debaldeko kriti-
kak egin baino, gogoeta
egin dezatela eskatzen
diegu ANVko kideei, eta
erabakiarekin atzera egin
dezala. 

Berako Aralar
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Urriaren 6az geroztik %25
guttiago kobratzen dute Alcon
Egun horretan zuzendaritzak eta langileek akordioa sinatu zuten

ttipi-ttapa
Berako Manufactu-

ras Alco enpresaren
egoeraren harira, zu-
rrumurruak ugariak eta
jendearen jakin-mina
haundia izan da azken
hilabete hauetan, batez
ere, zuzendaritzak irai-
laren 3an Enplegua
Erregulatzeko Espe-
dientea (ERE) aurkez-
tu zuenetik. Prentsan
eta hedabideetan lan-
tegiaren inguruko infor-
mazioa era egokian ez
eman izana ere kritika-
tu dute langileek. 200
orriko txostenak bi zati
zituen, eta azken zati
horretan hiru neurri au-
rreikusten ziren: langi-
leen soldatak %25 mu-
rriztea, 30 langile kale-
ratzea eta 40 bat langi-
leri aldi baterako kon-
tratatua etetea (langa-
bezira joan denbora ba-
tez, baina berriro lante-
gira bueltatzea). Neurri
horien gainean, nego-
ziatzen aritu dira hila-
bete batez zuzendari-
tzarekin eta azkenean
urriaren 6an sinatu zu-
ten hitzarmena. Horren

arabera, hauek dira in-
darrean sartu diren neu-
rriak: batetik urriaren 6az
geroztik langileen sol-
datak %25 jautsi dira
(soldaten inguruko ne-
goziazioa duela urte bat
hasi zen); bigarrenik, he-
mendik abuztua bitarte
zazpi langile aitzinetik
erretiratzea aurreikusi
dute; azkenik, hiruga-
rren neurrian, 38-40 lan-
gile aldi baterako en-
plegu-etena izanen du-
tela erraten da. Orain
oporretan daude gehie-
nak, baina urriaren 26tik

abenduaren 10era en-
plegu-etena izanen du-
te. Halere, lanik gabe
daudenean, lanean ba-
leude bezala kobratuko
dute, horretarako gehi-
garria enpresak ordain-
duko baitie. 

Langilego kopuruan
ere gaizki-ulertuak izan
dira. Alcok, afera hau
hasi aitzinetik, 77 langi-
le zituen; gaur egun, be-
rriz, 60 bat lagun ditu.  

LABEN ERANTZUNA

Zabaldutakoaren il-
dotik, LABek ageriko utzi

du bere «desadostasu-
na». Alco lantegiko lan-
gile batzordean ordez-
karia duen sindikatu ba-
karra LAB da, gainera-
ko ordezkariak ez dira
sindikatuetakoak. Hala,
LABeko ordezkari eta
langile batzordeko kide
denak emandako sina-
durarekin zer ikusirik ez
duela nabarmendu du-
te LABen, horren ingu-
ruan «inolako» ezagu-
tzarik izan ez dutelako,
eta «sindikatuaren ahol-
ku eta baimeik gabe jo-
katu duelako».

LANTEGIAK

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Gaur egun 60 bat langile enplegatzen ditu Berako Manufacturas Alcok

FLASH
Teknolgia
berriei buruzko
ikastaroak
Leitzan eta
Lesakan

Cederna-Garalur El-
karteak berriro ere Hur-
bildu IKTetar@ progra-
ma paratu du abian
emakumeentzako eta
adinekoentzako. Kasu
honetan, Leitzan eta Le-
sakan eginen dira, Ama-
zabal institutuan eta Ce-
dernak Alkaiagan duen
egoitzan, hurrenez hu-
rren. Guztiak ere do-
hainik izanen dira. Lei-
tzan bi ikastaro eskain-
ko dira eta Lesakan, be-
rriz, bakarra. Lesakan
eta Leitzan bietan ema-
nen direnak tailer te-
matikoak izanen dira eta
azaroaren 26tik 30era
eginen dira. Interesa-
tuek 11 tailer izanen di-
tuzte aukeran eta izena
ematean horietatik hiru
aukeratu beharko di-
tuzte. Hiru hautatuenak
aste horretan emanen
dira. Lesakan emaku-
mezkoei bideratuak
09:30etatik 11:30era iza-
nen dira, eta adinekoen-
t zakoak ,  be r r i z ,
11:30etik 13:30era. Ize-
na emateko eta infor-
mazio gehiago jasotze-
ko 948 625122 telefo-
nora deitu beharko du-
te Bortziriak aldekoek.
Leitzan, berriz, arra-
tsaldez eskainiko dira
eskolak: adinekoentza-
ko 16:30etik 18:30era
eta emakumeentzako
18:30etik 20:30era. Za-
lantzarik izanez gero
edo izena emateko,
639900318 telefonora
deitu behar da.

Horrez gain, Leitzan
bertzelako eskolak ema-
nen dira azaroaren 12tik
23ra. Informatikaren
hastapenaren inguruan
izanen dira: 16:30etik
18:30era adinekoentzat
eta 18:30etik 20:30era
emakumezkoentzat.



Amaia eta Ainhoa
Berako Euskara Ba-

tzordeak, Bortzirietako
Euskara Mankomunita-
tea eta Berako Kultur
Batzordearen laguntza-
rekin, IX. Kafe Antzerki
Zikloa antolatu du. Aza-
roaren 2an hasi eta 16ra
bitartean luzatuko da.
Lehenbiziko egunean,
Giltxaro taldeak Hono-
lulu, leku bat antzezla-
na eskainiko du Ikuilu
ostatuan 22:00etan.
Azaroaren 9an, Txirene
taldearen Ogiyik etzun
semia izeneko antzes-
lana ikusteko aukera iza-
nen da Errekalde osta-
tuan 22:00etan. Azke-
neko ikuskizuna Jon
Urrazak irailaren 16an
eskainiko du Kondaira
ostatuan 22:00etan, Ez
haiekin... ezta haiek ga-
be ere izenekoa.

Toki Ona
Institutuak
‘Konpromisoen
Gutunak’-ekin
bat egin du

Bigarren hezkuntza-
ko Nafarroako beste be-
deratzi zentroekin ba-
tera, Toki Ona Institu-
tuak kalitatezko kudea-
keta hobetzeko ekintzak
zehazten dituzten Kon-
promisoen Gutunak be-
re gain hartuko ditu.
Tresna honek helburuak

zabaltzen laguntzen du,
ikaslegoa eta beraien
familien  fideltasuna ho-
betzen du, datu neur-
garriak eskaintzen ditu
eta etengabeko hobe-
kuntzari jarraitzea be-
hartzen du. Gutunak hel-
buruak adieraziz hasten
dira, heziketa eskaintza,
planak, proiektuak, oi-
narrizko zerbitzuak eta
instalazioak definituz.
Ondotik, erronka edo
konpromisoak zerren-
datzen dira, bakoitza-
ren ekintza edo indika-
doreekin, zerbitzuen
erabilera arduratsua de-
finitzen duten eskubide
eta betebeharrak ze-
hazten dira, baita zen-
troa eta parte-hartze ka-
nalen komunikazio me-

kanismoak ere. Kalita-
te konpromiso espezifi-
koak ere badaude: el-
karrizketa pertsonalen
eskariak hartzea, ira-
dokizun eta erreklama-
zioen kudeaketa era-
ginkorra, orientazio eta
tutoretza pertsonaliza-
tua, pertsonen formazio
integrala eskaintzea... 

Haur eta
gazteentzako
ipuin lehiaketa

Iaz bezala, Berako
Kultur Batzordeak eta
Berako Liburutegiak
Bortzirietako haur eta
gazteentzako ipuin
lehiaketa antolatu dute.
Oraingoan ere, irudi-
mena, originaltasuna
eta hizkuntzaren abe-

rastasuna baloratuko du
epai-mahaiak. Lehiake-
ta lau mailatan sailka-
tuko da adinaren ara-
bera: A maila (LHko 3.
eta 4. maila), B maila
(LHko 5. eta 6. maila),
C maila (DBHko 1. eta
2. maila) eta D maila
(DBHko 3. eta 4. mai-
la). Denboraren maki-
nan sartu zara... izanen
da gaia eta ipuinak gu-
ttienez orri batekoak eta
gehienez lau orrikoak
izanen dira. Ipuinak aza-
roaren 30a baino lehen
Berako  liburutegira edo
Kultur Etxera bidali be-
har dira. Sari banaketa,
berriz,  abenduaren
14an  eg inen  da
18:00etan, Berako Li-
burutegian. 
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BERA

Kafe Antzerki Zikloaren IX. edizioa
eginen da azaroaren 2tik 16ra
Ikuskizunak Ikuilu, Errekalde eta Kondaira ostatuetan izanen dira

FLASH
Singapurreko
abesbatza
igande honetan

Berako Abesbatzak,
Kultur Batzordearen la-
guntzarekin Singapu-
rreko SYC Ensemble
Singers abesbatza gon-
bidatu du azaroaren 4an
20:00etan Kultur Etxe-
an abesteko. Lehen Sin-
gapore Youth Choir be-
zala ezaguna, herrial-
deko abesbatzarik za-
harrenetakoa da eta
atzerriko jaialdietan par-
te hartu zuen lehena. 

Euskararen
inguruko
hitzaldiak

Bortzirietako Euska-
ra Mankomunitateak bi
hitzaldi antolatu ditu aza-
rorako. Lehendabizikoa
azaroaren 6an izanen
da eta Lionel Joly Eus-
kararen bilakaera Bor-
tzirietan gaiaren ingu-
ruan arituko da Kultur
Etxean 19:30ean. Hu-
rrengoa azaroaren 8an
izanen da eta toki eta
ordu berean Mario Za-
patak Euskararen nor-
malizazioa eta kultura
aniztasuna gaiak jorra-
tuko du. 

Haurrentzako
txontxongilo
ikuskizuna

Berako Kultur Ba-
tzordearen laguntzare-
kin,  Labiaga ikastolak
3 eta 10 urte bitarteko-
entzako txontxongilo
ikuskizuna antolatu du.
Heldu den azaroaren
11n 17:30ean Txon-
txongilo taldea Kultur
Etxean izanen da eta
Ku-ku, aitonaren erlo-
jua izeneko ikuskizuna-
eskainiko du.

ARGAZKIA: TOKI ONA INSTITUTUAK UTZITAKOA

Toki Ona kalitatezko kudeaketa hobetzeko egitasmoan barneratu da.
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LESAKA

Aitor AROTZENA
Lesakako Eusko Al-

kartasunak, Juan Fer-
min Mitxelena EAJ-
PNVko alkate ohiak Cor-
nelia Lecuona Funda-
zioko lurren salmenta
kontratuaz komunikabi-
de ezberdinetan egin-
dado adierazpenei bu-
ruz zenbait zehaztapen
egin zituen urriaren
23an, Alkartetxean egin-
dako prentsaurrekoan.
Bertan izan ziren Koldo
Erkizia alkatea, Sebe-
riano Txoperena EAko
batzordeko kidea eta
Juan Carlos Ayala, EA-
ko zinegotzia eta aitzi-
neko legealdian hirigin-
tza batzordeko burua
zena. Hain zuzen, le-
hengo alkateak adiera-
zitakoaren kontra, Aya-
lak eta Eusko Alkarta-
sunak Fundazioaren lu-
rren salmenta kontra-
tuaren eta proiektuaren
inongo berririk ez zeu-
katela garbi utzi nahi
izan zuen Seberiano
Txoperenak. «Gainera-
ko udal korporazioak be-
zala, Ayalak Fundazioa-
ren terrenuen inguruan
egindako balorazio eko-
nomikoaren jakitun zen,
balorazio hau batzorde
informatibotik pasatu ze-
lako. Denbora berean,
Juan Fermin Mitxelena
eta ikastolaren artean

izandako bilera batzuen
berri zeukan, bilera
hauen inguruan akta ba-
zegoelako».

Seberiano Txopere-
naren ustez, «afera ho-
netan gauza aunitz na-
hasi dira, baina EAk ka-
rrikan zegoen informa-
zioa bakarrik zuen eta
kontratuen berri, PNV-
ren hauteskunde-pro-
grama hartzerakoan
izan genuen».

Juan Fermin Mitxe-
lenak egindako adie-
razpenetan, arazoa

onez on moldatzen saia-
tuko zela aipatu zuen,
baina Cornelia Lecuo-
na Fundazioa kudea-
tzen duen Patronatuko
kide bezala, hori zail
ikusten du Koldo Erki-
ziak. «Izan ere, hiru hi-
labete pasa dira eta
oraindik gauzak zeuden
bezala daude, ez da
deus berririk». Gauzak
honela, bertze bideak
jorratu beharko direla ja-
kinarazi zuen Erkiziak
eta epaitegien bidea ere
ez zuen baztertu.

Ikastola inguruko lurren salmentari
buruz deus ez zekiela dio EAk
«Proiektuaren berri PNVren hauteskunde programan izan genuen»

ARGAZKIAK: AITOR A.

Seme-alaben sexualitate eta afektibitateari buruz
Urriko lau astelehenez, gurasoei zuzendutako Gure seme-alaben sexua-
litatea eta afektibitatea hitzalde-tailerrak izan dira Antoiuko erabilera ani-
tzeko aretoan, Irain eskolako Guraso Elkarteak antolatu eta Marta Aris-
tuk gidatuta. Gaia aski interesgarria izanik, pena bakarra zuten partehar-
tzaileek, «guraso gutti eta denak amak» izan direla hitzaldietan.

FLASH
Onbordiko
tunela itxia
N-121A errepideko la-
nak direla eta trenbide
zaharra, Onbordiko tu-
neletik Igantzi aldera do-
an tartean, datozen sei
hilabetetan itxia egonen
dela jakinarazi du Uda-
lak. Bide horretatik ibil-
tzea galarazi ere egin
du, bando bidez.

Su-egur loteen
eskaerak
Etxerako su-egur lote-
rik nahi duenak 012 te-
lefonora deitu behar du
abenduaren 15a baino
lehen. Deitzerakoan,
nork eskatzen duen eta
harremanetarako tele-
fonoa jakinarazi behar-
ko dira.

Javier Igoa
garaile
Beasaingo
margo
lehiaketan
Javier Igoa margolariak
Beasaingo Arrano Kul-
tur Elkarteak antolatu-
tako margo lehiaketa ira-
bazi du. 47 margolarik
parte hartu zuten lehian.

San Fermin erretiratuen elkarteak bere
eguna ospatuko du azaroaren 4an
A.A.

San Fermin erretira-
tuen elkarteak bere egu-
na ospatuko du igande
honetan, azaroaren
4ean. Goizean, aurten
hildako bazkideen ome-
nez meza izanen dute
eta gero bazkaria Irubi-
den. Bazkalondoan,
dantzan hasi baino le-
hen, aurten jokatu di-
tuzten txapelketa ez-

berdinen sari banaketa
eginen dute. Carmelo
Etxarte lehendakariak
aipatu digunez, besta
honekin akautuko dira
aurtengo ekitaldiak. Izan
ere, ez dute feria egune-
an bazkaririk eginen,
egoitza ondoko obrak
direla eta, lekurik gabe
gelditu direlako. «Leku
faltaren arazoa abudo
moldatzea espero dugu».
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Joseba eta Nerea
Denboraldiko pasa-

rik handiena izan zen
urriaren 21ean, Usate-
gietako Igandean. Egu-
raldi ederra eta ipar hai-
zea lagun, 29 dozena
uso harrapatu zituzten
sareetan. Jende anda-
na ere hurbildu zen
Iharmendiko gainera
besta eguna aprobe-
txatzera. Ez zen inor da-
mutu, paraje ederraz go-
zatzeaz gain, usazale-
ak lanean ikusteko au-
kera izan zelako –eta
guttitan izaten da ho-
rrelako aukerarik—.
Arratsaldean herrira jau-
tsi zen besta, haurren-
tzako jolas eta tailerre-
kin. Magia ikuskizuna,
musika, eta jan-edate-
ko aukera izan zen fron-
toian, Altxatak paratu-
tako ostatuan. Urteroko
zozketan, hiru sari zoz-
ketatu ziren. Lehenda-
bizika (12 uso bizirik)
Sunbillako Mikel Berti-
zentzat izan zen. Biga-
rrena (Herriko Ostatuan
bi lagunentzako afaria)
eman gabe gelditu zen,
1961 zenbakiarekin. Eta

hirugarrena (kanpin
denda) Landaburuko
Bordako Aitor Danbo-
rienak eraman zuen.
Antolatzaileak gustura
gelditu ziren egunak
izandako martxarekin.

PATATA TORTILLA

TXAPELKETA

ARRAKASTATSUA

20 taldek parte har-
tu zuten III. Patata Tor-
tilla txapelketan, 13 tal-
de helduetan eta zazpi

gazteetan. Arratsalde
partetik giro polita izan
zen frontoi bazterrean,
eta partehartzaileen in-
gurura kurioso parras-
ta hurbildu zen, zer gi-
sako tortillak egiten zi-
tuzten ikustera. Epaile
lanetan Anttonio, Paki-
ta eta Julen aritu ziren.
Eurek erabaki zuten tor-
tillarik hoberenak eta
txarrenak zein izan zi-
ren. Nesken Txaranga
batek bazterrak alaitu

zituen afaldu aitzinetik.
Afaria frontoian bertan
egin zen, txapelketako
tortillekin.

Izaskun eta
Lurdes
arpanlariak

Nafarroako txapel-
dun izan ondotik, Eus-
kal Herriko Nesken Ar-
panlari Txapelketa jo-
katu zuten Basaurin Pi-
larika Egunean. Ez zu-
ten hagitz saio ona egin,

eta laugarren postua es-
kuratu zuten, txapeldu-
nek baino 24 segundu
gehiagoko denborare-
kin. «Orain atsedena
hartuko dugu, heldu den
irailera arte ez dagoe-
lako txapelketarik. Uda-
berri aldera hasiko ga-
ra berriz entrenatzen»
aipatu digute.

Aldaketak
Guraso
Elkartean

Urriaren 15ean Lan-
dagain Eskolako Gura-
so Elkarteko bilera egin
zen. Hainbat aldaketen
artean, Ana Mari Inda-
buru eta Arantxa Peru-
gorria ateri egin ziren
eta Nuria Baiona, Ma-
ria Jesus Perugorria eta
Mireia Martinez sartu.
Horrela, kide bat gehia-
go izanen du elkarteak,
lan gehiago izanen du-
telako. Orain arte Altxata
Kultur Elkarteak era-
maten zituen Andre Ma-
ri Dantza Taldearen eta
Pilota Eskolaren ardu-
ra, baina orain Guraso
Elkartearen esku utzi
dute.

348 uso harrapatu zituzten usazaleek
Usategietako Igandean
Arrakasta handiz egin zen Patata Tortilla Txapelketa urriaren 13an

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

Patata Tortilla txapelketako irabazle guztiak elkarrekin. Aurten 10 sari eman
ziren: lehenbiziko hiru tortilla hoberenei, tortilla txarrenari, eta janzkerarik
onenari, kategoria bakoitzean. Saria zen guttien inporta zuena. 

ETXALAR
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Nerea ALTZURI

Aitzineko alean ai-
patu bezala, hilabetea
akautzeko eta azaroari
ongi etorria egiteko
udazkeneko kultur eki-
taldiak antolatu ditu Eus-
kara Batzordeak, Uda-
laren laguntzarekin. Al-
di honetan ere kultural-
diaren egitaraua oroita-
raziko dizuegu.

Urriruko udal
informazioa

Duela bi aste, urri-
roari dagozkion Udale-
ko berriekin osatutako
txostena jaso genuen
herriko etxe guztietan.
Txosten informatiboan
lau hilabete hauetan au-
rreko legealdian zeuden
egitasmoak aitzinera
eramaten eta proiektu
berriak prestatzen ari di-
rela ere azaltzen da aur-
kezpenean. Tarte ho-
netan zenbait puntu ai-
patuko dizkizuegu eta
oraingo honetan azal-
tzen ez direnak hurren-
goan idatziko ditugu.

MAIATZEKO UHOLDEAK

Uholdeek kalte haun-
diak eragin zituzten es-
kualdeko zenbait herri-
tan, batzuetan bertzee-
tan baino gehiago. Ha-
la, Nafarroako Gober-
nutik kaltetutako bidee-
tan moldaketa lanak egi-
teko gastu osoa or-
daintzeko dirulaguntza
lortu du Udalak. Lan

hauek abendua baino
lehen egin behar dira:

1.Beraskundik Txer-
tadi aldeko pistan zola
berdindu eta ur-bideak
egin.

2.Ixenbordako lube-
rritik Entzelkara doan
pistan zola berdindu eta
ur-bideak egin.

3.Tuanekobordatik
Amekurrunera doan pis-
ta berdindu, ur-bideak
egin eta bi hodi paratu.

4. Zerradotik Itsas-
zelaietarako pista ber-
dindu eta 200 metro hor-
migonatu Zerradoko
borda ondoan.

5. Zerradotik Unanua
alderako pista berdindu
eta ur-bideak egin.

6. Ekaitzako pistan
errekako tubo batzuk
garbitu.

7. Azkilarreko En-
tzelka parajean pareta
edo eskoilera egin eror-
tza gelditzeko.

Udan, berriz, Iturritzatik
Txolberro aldera doan
bidean eskoilera bat
egin zen; eta Eguzkial-
deko Gastelenekobor-
dako bidegurutzean, az-
pikaldeko eskoilera ere
egin zen.

BULATSIKIKO PISTA

Bulatsikiko pistaren
gaiak herritarren artean
nahasmena sortu du. Ai-
tzineko Udalak obra egin
zuen herritarrekin ados-
tu gabe, eta bi urteren
buruan, obra finantza-
tzeko familia bakoitzari
100 euro eskatu zizkion.
Batzuek ordaindu zuten
eta bertzeek ez. Hala,
joan den abuztuan herri-
tar batzuek dei anoni-
moak jaso zituzten etxe-
etan pista hau ordaindu
ez zutelako, beuren pi-
nadiak erreko zituztela
mehatxu eginez. Ger-
takaria zinez larria da.

Udalaren egoera
ekonomikoa txarra da
eta hondar urte haue-
tan eginiko zenbait la-
nek defizita areagotu du-
te. Egoera hau molda-
tzeko nahiarekin, Uda-
lak obra honetarako  fa-
milien ekarpena bolun-
tarioa izatea proposatu
du. Horrela, bere ga-
raian ordaindu ez zute-
nak, orain 100 euroak
ordaintzea, hala nahi
izanez gero; edo lehe-
nago ordaindu zutenak
dirua itzultzea eskatzea
Udalari, nahi badu. Be-
raz, aukerak hortxe dau-
de. Aurrekoan ez beza-
la, oraingoan ez da jen-
daurrean zerrendarik
paratuko.

Ur depositua, auzo-
etako aurtengo eta hu-
rrengo ikasturteko lanak
eta abar hurrengo al-
dean luze eta zabal
emanen ditugu.

Asteazkenetik
larunbatera kultur
egunak eginen dira
Maiatzeko uholdeek eragindako

kalte guziak konpontzeko

dirulaguntza lortu du Udalak

ARGAZKIA: WWW.ARANTZA.NET

Udazkeneko koloreak nabarmen dira tenorea hala dugulako.

Urriak 31, asteazkena
17:00etan Zine eman-

kizuna eskolan. 
Azaroak 1, ortzeguna
Baserritarren Eguna.
Azaroak 2, ortzirala
17:00etan karaokea Iñi-

go Etxepareren es-
kutik, eskolan.

21:00etan bertso afa-
ria Ekaitza elkarte-
an, Fredi eta Xabier
Paiarekin.

Azaroak 3, larunbata
20:00etan fanfarrea
00:00etan kontzertua

DEUS taldearekin
eta ondotik dan-
t za l d i a LAKET
taldearekin.

ARANTZA
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ttipi-ttapa
Bidasoaldean turis-

moarekin lotuak dauden
hiru proiektu inaugura-
tu zituzten urriaren 17an
Nafarroako Gobernuko
Kultura eta Turismo De-
partamentuko ordezka-
riek Urrotz, Etxalar eta
Lesakan. Nafarroako
Gobernuak guzt i ra
100.392,36 euroko in-
bertsioa egin du.

Leurtzako urtegian
ezinduei ingururako sar-
bide errazteko egin da
lana. Hala, beheitiko ur-
tegira doan bidea mol-
datu da, zola hobetu,
baranda jarri eta bidax-
ka konpondu. Lan ho-
rietarako, Urrozko Uda-
lak 25.048 euroko diru-
laguntza  har tu  du ,
39.000 euroko aurre-
kontuaren %64,22a.

Lesakako Agiñako
gune megalitikoan hain-
bat eraikinek iraun du-
te mendez mende: tri-
kuharriak eta tumuloak,
harrespilak, borobilean
ezarritako menhir edo
iruinarriak... Erromata-
rren inbasioak baino le-
hen, Agiñako kaxkoan
harresi bat ezarri zen,
egurrezko etxebizitzak
eta burdina egiteko era-
biltzen zituzten lekuak
babesteko. Bidasoal-
dean topatu den indou-
ropearren aztarna ba-
karra da Agiñakoa.
Orain, berriz, mendi bi-
zikletaz edo oinez egi-
teko zenbait bidaxka
moldatu dira bertan. Le-
hena zirkularra da, eta
burdina oinarri hartuta,
Lesaka, Bidasoako tren-
bidea eta Agiñako his-

toriaurreko estazioa lo-
tzen ditu. Bigarren bi-
daxka Agiña inguruan
dago eta historiaurreko
aztarnak ikusteko au-
kera eskaintzen du. Pa-
golleta eta Burnaizti ar-
tean, ibilbidea Iruña eta
Bordele lotzen zituen
erromatarren bideare-
kin gurutzatzen da lau
aldiz. Hirugarrena laua
da eta lasaiagoa, kilo-
metro  eta erdi inguru-
koa. Halere, historiau-
rreko aztarnak eta Aran-
zadi Zientzia elkartea-
ren eskariz, Vallet eta
Jorge Oteizak Aita Do-
nostiari egindako es-

kultura eta arkitektura
lanak ikus daitezke. Lan
hauetarako 44.958 eu-
roko laguntza jaso du
Lesakako  Uda lak ,
70.000 euroko aurre-
kontuaren %64,22a.

Etxalarko eskaintza
turistikoa sendotzeko,
azkenik, bi bidaxka te-
matiko eta kultural ego-
kitu dira, Zentinelako bi-
daxka arkeologikoa eta
Usategietakoa. Lehen-
bizikoa Zentinela ingu-
ruan dago, iratze eta la-
rre artean, eta oinez, bi-
zikletaz nahiz zaldiz egin
daiteke. Lakain auzotik
eta Zugarramurdira do-

an bidetik du sarbidea
eta marra txuri eta urdi-
nez seinalizatua dago.
Usategietako ibilbideak
marka txuri eta gorriak
ditu, GR-11rekin bat egi-
ten baitu. Lizarietako
kaxkoan eta Usategie-
ta jatetxeko aparkale-
kutik hasi daiteke eta
usategien azpiegiturak
ikus daitezke. Dena den,
ehiza garaian, urria eta
azaroan, ibilbidearen
erabilera mugatuko da.
Proiektu hau egiteko
30.385 euroko laguntza
jaso du Udalak, 47.309
euroko aurrekontuaren
%64,22a.

Turismoarekin lotutako
proiektuak inauguratu
dituzte Lesaka, Etxalar
eta Urrotzen
Gobernuak 100.000 euro
bideratu ditu lan hauetara

BORTZIRIAK - MALERREKA

ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Gobernuko eta eskualdeko udal eta entitateetako ordezkariak urriaren17an.
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Bortzirietan euskara
indartzeko jardunaldiak
datozen asteetan
Bortzirietako Euskara

Mankomunitatearen ekimena da,

azaroaren 6tik 17ra bitarte 

ttipi-ttapa
Euskara: atzo, gaur

eta bihar izenburupean
lau hitzaldi eta gogoeta
saio bat antolatu ditu
Bortzirietako Euskara
Mankomunitateak. 

Hilaren 6an emanen
zaio hasiera ekimenari.
Lionel Joly Soziolin-
guistika Kluster-eko ki-
deak Euskararen bila-
kaera Bortzirietan hi-
tzaldia emanen du. Bor-
tzirietan euskararen in-
guruko datuak aztertu

ditu eta horien inguru-
ko irakurketa eginen du.
Berako Kultur Etxean
izanen da, 19:30ean.

Mario Zapatak har-
tuko dio txanda, euska-
raren normalizazioa eta
kultura aniztasunari bu-
ruz solastuz. Hitzaldia
hilaren 8an izanen da,
19:30ean, hau ere Be-
rako. Helburua kultura
aniztasunaren inguruko
hausnarketa egin eta
euskaltzaleen inplika-
zioa lortzea izanen da.

Euskara berreskura-
tzeko langintza: hitza eta
ekintza. Horixe izanen
da Dabid Anautek es-
kainiko duen hitzaldia,
euskara berreskuratze-
ko egin beharrekoari bi-
deratua. Hilaren 13an
izanen da Lesakako
Udalak Antoiu karrikan
duen aretoan, 19:30ean.

Laugarren eta azken
hitzaldia Juan Carlos

Etxegoienek eskainiko
du, gure hizkuntzaren
historia, gure historia-
ren hizkuntza izenburu-
pean. Euskarak histo-
rian izan duen bilakae-
rari buruz arituko da, eta
hau ere Antoiu karrikan
izanen da, azaroaren
15ean, 19:30ean.

Hitzaldiak interesa
duen edozeinentzat ire-
kiak dira. Halere, man-

komunitateak dei bere-
zia egin die euskara ba-
tzordeetan edo era ba-
tera edo bertzera, eus-
kalgintzan ari diren era-
gile eta euskaltzaileei.
Azken gogoeta saioa
Etxalarko Kultur Etxean
eginen da hilaren 17an.
Gai nagusia Bortzirie-
tako euskalgintza in-
dartzeko bideak ezta-
baidatzea izanen da. 

ARGAZKIA: J. IRIGOIEN

Aurtengoa iazko jardunaldien segida izanen da.

BORTZIRIAK

2007an eta 2008an laguntza, presta-
kuntza eta ikerketa modalitateetako
garapenerako lankidetza teknikorako
proiektuak egiteko dirulaguntzetara-
ko deia egiten duen Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 127 zk., 2007/10/10
222/2007 Foru Agindua, irailaren 21ekoa,
Familia, Kirol, Gazteria eta Gizarte Gaie-
tako kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/127/Anuncio-
17/
2007an garapenerako lankidetzarako
urte batzuetako programak egiteko
dirulaguntzetarako deia egiten duen
Foru Agindua.
Non argitaratua: NAO 127 zk., 2007/10/10
224/2007 Foru Agindua, irailaren 21ekoa,
Familia, Kirol, Gazteria eta Gizarte Gaie-
tako kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/127/Anuncio-
19/

Nafarroako udal eta kontzejuei 2006.
urtean egin diren errepideko hiriar-
teko bidaiari-garraio kolektibo zerbi-
tzuak finantzatzeko dirulaguntzak
emateko deialdia egiten duen Ebaz-
pena.
Non argitaratua: NAO 127 zk., 2007/10/10
241/2006 Ebazpena, irailaren 26koa,
Garraio zuzendari nagusiak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/127/Anuncio-
21/
2007an eta 2008an garapenerako hez-
kuntzarako proiektuak egiteko diru-
laguntzetarako deia egiten duen Fo-
ru Agindua.
Non argitaratua: NAO 127 zk., 2007/10/10
223/2007 Foru Agindua, irailaren 21ekoa,
Familia, Kirol, Gazteria eta Gizarte Gaie-
tako kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/127/Anuncio-
18/

Atarrabiako Udaleko Amalur Haur Es-
kolaren zerbitzuan hezitzaile euskal-
dun izateko hiru lanpostu oposizio-
lehiaketa bidez betetzeko deialdia egin
da.
Non argitaratua: NAO 125zk., 2007/10/05 
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/125/Anuncio-
19/

Nafarroako nekazaritzako elikagaien
industriaren trazabilitateari laguntzak
emateko arauak ezarri eta 2007. ur-
teko deialdia onesten duen Foru Agin-
dua.
Non argitaratua: NAO 124 zk., 2007/10/03
348/2007 Foru Agindua, irailaren 20koa,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
kontseilariak emana.
http://www.navarra.es/home_eu/Actuali-
dad/BON/Boletines/2007/124/Anuncio-
4/
Epe amaiera: 2007/11/27

LAGUNTZAK ETA SUBENTZIOAK
Laguntza eta subentzioei buruzko informazioa astero eguneratua www.ttipi.net eta Ttipi-Ttapa telebistan ere aurkituko duzu

Informazioa hau Cederna-Garalur Elkartearen Europe Direct Europari buruzko informazio zerbitzuak emana da. 
Kontsultatu www.cederna.es webgunea, “laguntzak eta subentzioak” atalean
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Jaione OTXANDORENA
Urriaren 13an ate-

raldia antolatu zen he-
rriko haurrentzat, 3tik 12
urte bitartekoentzat,
hain zuzen.  Goizean
zaharrenak bakarrik jo-
an ziren autobusez
BKZk Narbarten duen
aterpera, eta bertan be-
harrezkoak ziren jantzi
eta materialak hartu on-
doren, berriro ere auto-
busez, Arraiozera joan
ziren. Arraioztik Bertiz-
ko natur parkeraino raf-
tingean jautsi ziren, tal-
deka banatuta gidari ba-
ten laguntzaz. Eguerdi
partean berriro ere Nar-
barteko aterpera joan zi-
ren eta bertan bazkal-
du zuten. Arratsaldean,
gazteenak elkartu zi-
tzaizkien eta Bertiz
Abentura Parkera joan
ziren guztiak tirolina egi-
tera. Arratsaldeko zaz-

piak aldera berriro he-
rrira itzuli ziren, guztiak
pozik abenturaz bete-
tako eguna pasa egin
baitzuten elkarrekin.

Ezbeharra
Urriaren 23an  urte-

ro urriruan egin ohi zuen
bezala, Jose Manuel Zu-
garramurdi Xako Pare-
tazaharrera joan zen
uso ehizara. Goiza ber-
tan pasa zuen, uso ehi-
zarako giro askorik ez
bazegoen ere, lagune-
kin hizketan. Eguerdi
partean etxera zetorre-
la, bere autoa bidetik
atera eta amildegi ba-
tetik erori zen. Arratsal-
dean etxekoak bere fal-
ta somatzen hasi ziren
eta bere sakeleko tele-
fonoan inork erantzuten
ez zuenez, berarekin
zeuden ehiztari lagunei
deitu zieten eta iluna-

barrean, herriko jende
talde haundi bat atera
zen bere billa. 23:00ak
aldera,  bi herritarrek  ha-
rrapatu zuten bere au-
toa eta bera barruan hil-
da.  Xako herrian aunitz
inplikatzen zen gizona
genuen: duela urte ba-
tzuk herriko alkate izan
zen, baita ehizako jun-
tako presidentea ere.
Gaur egun herriko abes-
batzako partaidea zen.

Eskolako 
jangelako
prestakuntzak 

Eskolan jangela bat
martxan jartzeko beha-
rra somatu zuten zen-
bait gurasok, eta azke-
nean, Udalarekin hartu
emanean hasiak dira la-
nean. Sukaldaria bila-
tzeko deia ere egin da.

Izen ematea udaletxe-
an egin beharko da hi-
laren 16a baino lehen.

Sukaldaritza
ikastaroak 

Bertizko partzuergo-
ak, Udalak eta Ulibel-
tzak elkarteak antolatu-
ta, sukaldaritza ikasta-
roak egiten ari dira he-
rrian. Urrian hasi eta

abendurarte luzatuko di-
ra. Otzegunero Ulibel-
tzak Elkartean izaten di-
ra. Irakasleak Haizea
Luzuriaga eta Lourdes
Montoia dira, Donama-
riako Bentako sukalda-
riak. Guztia ondo joaten
bada, patzuergoaren
esanetan, urtarrilletik ai-
tzinera berriro ikastaroa
martxan jarriko da.

Antzakaitz Kultur Taldeak
antolatuta egun ederra
pasatu zuten herriko
haurrek BKZn
Zaharrenak Arraioztik Bertizera
jautsi ziren rafting eginez

SUNBILLA

ARGAZKIAK: J. OTXANDORENA

Eskolako gaztetxoak ederki ibili ziren BKZrekin.

TTIPI-TTAPA TELEBISTA 32. kanalean ikusten da orain

Donezteben eta inguruko herrietan
Antena partikularra dutenek telebista bersintonizatu beharko dute eta, pazientzia pixka
batekin, telebista aparatuak bilatuko ditu etxeko antenatik hartzen diren frekuentziak. 

Antena kolektiboa duten etxeetan, ordea, nahitaezkoa izanen da anplifikadore berria jartzea.
Horretarako, antena instalatzaileari deitu beharko zaio.

Argibide gehiago behar izanez gero, deitu 948 63 54 58 telefonora. 



Ortzeguna 8
Besten hasiera
16:30ean txupina-

zoa. Segidan herriko
txistulariekin kalejira.
17:00etan haur joko-
ak, eta ondotik txokola-
tada. 20:30ean tortila
patata lehiaketa Aurtiz-
ko pilotalekuan. Ondo-
tik berendu-afaria egi-
nen da tortilekin eta sa-
ri banaketa lehenengo
hiru tortila hoberenen-
tzat. Afalondoan mus
txapelketa Aurtizko el-
kartean eta jarraian tri-
ki-pandero-joare-ber-
tso-poteoa.

Ortzirala 9
Herritarren Eguna

Goizeanargisoinuak
herriko txistulariekin.

12:00etanAurtizko gaz-
teen arteko herri kirol
desafioa. 14:00etanhe-
rri bazkaria Angel Mari
Peñagarikano eta An-
doni Egaña bertsolarie-
kin eta Joxe Angel akor-
deoilariarekin. 00:00eta-
tik aurrera REYES DE
JALISKO mariatxiak, eta
jarraian JOXE ANGEL
akordeoilariarekin dan-
tzaldia.

Larunbata 10
San Martin bezpera

Goizean argisoinuak
herriko txistulariekin.
8:30ean pilota partidak
Burriñene I eta Burriñe-
ne II, Mixeltene eta
Errandeneren aurka.
17:00etan trikitixa jaial-
dia. 18:30ean aizkora
apostua: A. Erasun-

A.Mindegia/ A. Olano-
R. Castro. Miel Minde-
gia kanako egurra moz-
ten eta Kenari Erasun
bi 35 ontzakoa mozten.
00:30etik aitzineragau-
pasa IZOTZ taldeare-
kin. 

Igandea 11
San Martin Eguna

Goizeanargisoinauk
herriko txistulariekin.
11:00etan Meza Nagu-
sia San Martin Donea-
ren ohorez. Ondotik

dantzariak eta gero lun-
txa herriko elkartean. 
Atsaldean txintxon
lehiaketa Aurtizko el-
kartean. Ondotik dan-
tzaldia JOXE ANJELe-
kin bestei akabila ema-
teko.
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Aurtizko
San Martin
bestak
azaroaren
8tik 11ra
Larunbat arratsaldean aizkora
apostuak izanen dira

MALERREKA

ARTXIBOA

Joan den urtean bezala, aurten ere jokoekin gozatzeko aukera izanen dute
ttikienek, eta ondotik txokolatada. Behean iazko trikitixa jaialdiko partaide-
ak ageri dira. Besta hauetan ere euren saioa eskainiko dute, larunbatean.
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ttipi-ttapa

Maiatzeko uholdeek
eragindako azpiegitura
kalteak moldatzeko di-
rulaguntza jasoko dute
Ezkurra, Eratsun eta
Saldiasko Udalek. Na-
farroako Gobernuko To-
k i Admin is t raz ioak
emandako laguntzak
gastuak bere osotasu-
nean ordainduko ditu.

Ezkurrako Udalak
15.371 euroko dirula-
guntza hartuko du, Olal-
detik Oletara doan bi-
dea eta Baztanea etxe-
aren ondoko pareta mol-
datzeko. Eratsungo

Udalak 19.661 euro ja-
soko ditu, Iruñarriko
errepikagailua eta bidea
moldatzeko, alde bate-
tik, eta Asurako bidea
konpontzeko, bertzetik.
Saldiasko Udalak, az-
kenik, 13.956 euroko la-
guntza hartuko du, Urru-
tiña eta errotako bide-
ak moldatzeko.

Auritz arrazako
txapelketan
Indar Anaiak
jaun eta jabe

Altsasun jokatutako
Auritz edo Burgete arra-
zako V. Lehiaketa Mor-

fologikoa, eta Legasa-
ko Indart Anaiek ez zu-
ten hutsik egin aurten
ere. Nafarroako 25 us-
tiategitako 95 buruk par-
te hartu zuen, sari na-
gusia Indart Anaien Sal-
vaje zaldiak jaso zuen
aurten hirugarren aldiz
segidan. Horrez gain,

bertze hainbat sari jaso
zituzten legasarrek. 11
sari ezberdin banatu zi-
ren, eta horietako ha-
marretan lehen saria es-
kuratu zuten Indartarrek;
baita bigarren postuak
ere zazpi alditan, eta hi-
rugarren postua aldi ba-
karrean. Lehen saria es-

kuratu ez zuen kasu ba-
karra bi eta hiru urteko
zaldi gazteen mailakoa
izan zen, bigarrena lor-
tu zuen. 

Bertzalde, Barlome
Etxaide zigarra bosga-
rren sailkatu zen ume-
ak dituzten 3-7 urteko
behorren mailan.

Maiatzeko uholdeen
kalteak moldatzeko
laguntza jasoko dute
Ezkurra, Eratsun eta
Saldiasek 
15.371, 19.661 eta 13.956 euro

jasoko dituzte, hurrenez hurren
ARGAZKIA: JOANA ESTANGA

‘Urriruko besta’ arrakastatsua Beintza-Labaienen
Bertze urte batez giro ederrean joan zen urriaren 6anBeintza-Labaiengo
Itturrondo elkarteak Udalaren laguntzarekin antolatutako Urriruko besta.
Inguruko artisauen lanen erakusketa, herritarren arteko arpan apostua
eta aizkora apostua, Zubietako joaldunen joan-etorriak... Zer ikusi eta ze-
rekin gozatu izan zuten herritarrek eta bertara hurbildutakoek. Ilunaba-
rreko aretze-jateak ere jende andana erakarri zuen. Afalondoa nahiko lu-
zatu zitzaien zenbaitzuei Jalisko Band taldearekin gaupasa izan baitzen,
eta ondotik ere bestak segitu baitzuen. Hurrengo urteko bestaren espe-
roan gelditu beharko orain.

MALERREKA
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Esteban AROTZENA
Herritar guztiek esti-

mu handian edukiko du-
te seguru aski suhil-
tzaileen parkeko larrial-
dietarako anbulantziak
betetzen duen lana. Ba
orain, beste urrats bat
egiteko garaia ailegatu
dela dirudi, zerbitzua be-
har bezala betetzeko-
tan boluntario berriak
behar baititu hortaz ar-
duratzen den taldeak.

Hainbat arrazoi per-
tsonalen ondorioz, pix-
kanaka-pixkanaka mu-
rrizten joan omen da bo-
londresen kopurua gaur
egungo hamar lagune-
ra jaitsi den arte. Erraz
ulertu litekeen bezala,
urteko egun eta ordu
guztiak betetzeko ez du
ematen jende kopuru
horrek, eta ondorioz,
egun batzuk zerbitzurik
gabe gelditzen dira. Hu-
tsarte horietan larrialdi-
ren bat gertatuz gero,

Donostiatik edo Leitza-
tik ekarri behar izaten
da anbulantzia. 

Ibon Elizegi bolon-
dresak esan zigunez,
beste ondorio larri sa-
mar bat ere ekar omen
lezake zerbitzua bere
osotasunean ezin esta-
li honek: indarrean da-
goen araudiaren ara-
bera, 8 urtetik aldatu be-
har dira anbulantziak,
eta gureak hurrengo
martxoan betetzen di-
tuenez, berria ekarri be-
har da ordurako. Ho-
rretarako Nafarroako
Gobernua eta Udalaren
arteko hitzarmena be-
har da, eta bolondres
faltarengatik zerbitzua
ezin bete honek, Iruña
finantziazioa ukatzera
eraman lezakenaren
beldur da Ibon. Honek,
jakina, anbulantziarik
gabe utziko luke herria.

Egoera honen au-
rrean aipaturiko bolon-

dres taldeko kide izate-
ko prest dauden herri-
tarrek Angelekin edo
Ibonekin hitz egin be-
harko dute. Dena den,
deialdi publikoa ere lu-
zatuko da ondorengo
asteetan. 

Azaro kulturala
Ekitaldiz bete dute

aurten ere azaroa Kul-
tur Taldeak eta Udalak.
Kalendarioan hurbilen
dauzkagunak aipatuz
esan, larunbat hone-
tan,hilak 3, Jaione Ola-

zabal aresoarraren kan-
taldia izanen dela Gan-
baran, 20:00etatik au-
rrera. Hurrengo aste-
buruan, berriz, hilak 11
igandea, Heriz magoa-
ren emanaldia izanen
da 17:30etik aurrera.

Boluntarioak behar
dira larrialdietarako
anbulantziaren
talderako
Iruñetik datorren laguntza

galtzeko arriskua egon liteke

UTZITAKO ARGAZKIAK

Zaldi martxa herrian eta Zaharren Eguneko sarituak 
Ikusmin haundia sortu zuen urriaren 20ko eguerdian herriratu zen zaldi
martxak —goiko argazkian–. Herriko kaleetan paseotxoa emandakoan,
bazkaltzera joan ziren: zaldiak “Klaudion belasora” eta zaldunak Umore
Ona Elkartera. Beheko argazkian, berriz, Zaharren Eguneko mus eta truk
txapelketetako saridunak ageri dira.

GOIZUETA
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Juana Mari SAIZAR

Udazkena eta natur
zienziaren arloan, ikas-
gai praktiko egitea bu-
ruratu zitzaien Aresoko
irakasleei, eta horreta-
rako mendialdera irtee-
ra antolatu zuten. Bi tal-
de egin zituzten ikaslee-
kin: txikieneek gaztai-
nak bildu zituzten eta
zaharragoek, berriz,
onddo mordoa, 46 kla-
se desberdin. Alajaina!

Erakusketa jarri zu-
ten eskolan eta guraso
guztiak gonbidatu zi-
tuzten ikustera. Geroa-
go jangarriak ziren on-
ddoekin eta gibelurdi-
narekin tortilla egin eta
dastatzera ere guztiak
gonbidatu zituzten. Ogia
ere bertan egin zuten
Aresoko irinarekin.

Teknologia
berriak

Teknologi berriak
kanpainaren barnean,
Nafarroako Gobernuak
kamioi ibiltari bat bidali
zuen herriz herri lau or-
denagailuarekin; tarte-
an gure herria bisitatu
zuen. Helburu nagusia
adinekoak hurbiltzea
izan da eta teknologia
berriei beldurra kentzea.
Nonbait, gerora ikasta-
roak eskaini nahi dira
eta horretarako bidea
nolabait egina eduki nahi
zuten antolatzaileek.
Parte hartu duten herri-
tarrek zalantzak argitu
eta kuriosidadeak ase-
tzen joan direla aipatu
digute, baina gazteak
eta umeak izan dira
gehien erabili dutenak.

Eskolako ikasleek
bildutako gaztain eta
onddoekin erakusketa
egin dute
Onddo eta gibelurdin jangarriekin

egindako tortillak dastatu zituzten

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR

Goian ikasleek egindako erakusketa ageri da. Ikasleek 46 mota onddo aurkitu
zituzten. Behean, berriz, teknologien kamioia ageri da. Arrakasta izan zuen.

ARESO
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Herriko etxebizitza beharrak aztertzeko
kanpaina abiatu du Udalak
Ikerketa soziologo batek eginen du eta bildutako datuekin txostena kaleratuko du

Joseba URKIOLA
Le i tzako Uda lak

urriaren 18an hasi eta
azaroaren 10a bitarte,
etxebizitzen inguruko
galdetegi kanpaina bat
garatuko du. Helburua
Leitzan bizi nahi duten
orok zer-nolako beha-
rrak dauzkaten argitzea
da. Udalaren esanetan,
herria txikia izan arren,
behar desberdinak dau-
de. Beraz, ondo legoke
herritarrek eduki ditza-
keten kezkak eta nahiak
zein motatakoak diren
jakitea.

Proiektuaren ardu-
raduna soziologo bat
izanen da. Interesatuak
berarekin bilduko dira
dagokion inkesta buru-
tzeko. Aipatu, egoera
desberdin bakoitzaren-
tzat, galdetegi ezberdi-
na egituratu dutela, la-
nean ari den baten edo-
ta ikasketetan murgil-
duta dagoen herritarra-
ren egoerak ez baitira
inolaz ere alderagarriak.
Behin galdetegiak egi-
teko epea amaituta, so-
ziologoak txostena egin-
go du eta orduan jakin-
go dugu, Leitzak etxe-
bizitzei buruzko nolako
beharrak dituen.

Azterketan parte har-
tzeko 012 zenbakira dei-
tu beharko da eta ber-
tan ikerlariarekin biltze-

ko hitzordua emanen da.
Programa 16 urtetik go-
rako herritarrei zuzen-
dua dago. 

Jesusen
Bihotza 
Santa Kruzen

Udalak bere laikota-
sun izaera argudiatuz,
Jesusen Bihotzaren iru-
dia udaletxetik kentzea
erabaki zuenean, kez-

ka handiak sortu ziren
herriko fededunen arte-
an, ez baitzegoen oso
garbi zein izango zen
irudiaren leku berria.

Hipotesien artean,
irudia babestuko zuen
elkarte edo sozietatea
sortzearen plantea-
mendua bolo-bolo egon
zen. Dena den, urriaren
hasieran elizganbaran
eginiko bilera baten os-

tean, Jabier Azpiroz
Mendialdeko gotzain-bi-
karioak hala gomenda-
tuta, Jesusen Bihotza
Santa Kruzera erama-
tea erabaki zen, urtean
zehar fededun asko bai-
tira ermita honetara ibil-
bidetxoa egiten dutenak. 

Txertoa hartzeko
kanpaina zabalik
2007-2008 ikasturteko

gripearen aurkako kan-
paina zabalik dago. Ha-
siera urriaren 15ean
eman zitzaion eta aza-
roaren 31 bitarte esku-
ragarri izanen du edo-
zeinek. Urtero moduan
txertoa hartu ahal iza-
teko Leitzako Osasun
Etxera joan beharko da. 

Nieve
amateurrik
onena

Orbea taldeko txi-
rrindularia izango den
Mikel Nieve leitzarrak
2006-2007 denboraldi-
ko estatu espainiarreko
amateurrik onenaren
izendapena jaso du. Ai-
pamen hau Espainiako
Txirrindulari Federazio-
ak amateur mailan ku-
deatzen duen progra-
ma batetik atera ohi da.
Urte osoan estatu mai-
lan egindako lasterke-
ten errepaso zehatza
egiten da eta onenei
puntuazio jakin bat ema-
ten zaie. Lasterketa guz-
tiek ez dute puntuazio
bera, itzuli batean hiru-
garren gelditzeak edo-
ta egun bateko saio ba-
tean txapela janzteak
kopuru desberd ina
eman baitiezaioke kiro-
lariari. Edozein kasutan,
au r t engoan  pun tu
gehien poltsikoratu di-
tuena Nieve izan da.

LEITZA

ARTXIBOA

Gustura ibili dira Aurrera Perra Taldekoak 
Lehengo urteko emaitza ona errepikatu nahian, Aurrera Perra Taldekoak
zaldiak lagun urriaren 20an mugaz-mugako beste abentura bat egin zu-
ten. Aurtengoan, Goizuetarantz bideratu zuten egun-pasa, eta horretara-
ko nahiko bidaia entretenigarria antolatu zuten. Leku aipagarrien artean,
Aizan, Mendibilgo lepoa, Galbano eta Arrimiako Lepotik igaro ziren. 
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Turista eta eskualdeko
jendearentzako
sukaldaritza ikastaroak
Abenduaren 20a bitarte luzatuko

dira eta Sunbillan eginen dira

ttipi-ttapa
Negu garaian, egu-

raldi kaskarragoarekin,
turistei aukera berriak
eskaintzeko asmoz, su-
kaldaritza ikastaroa an-
tolatu eta abian paratu
dute Bertizko Partzuer-
go Turistikoak, Sunbi-
llako Udalak eta Ulibel-
tza elkarteak eta Dona-
mariako Benta jatetxe-
ak. Ekimenaren helbu-
rua hemengo jendeare-

kin hartu-emanean, tu-
ristei gure gastrono-
miaren produktuak eza-
gutarazi eta dastatzeko
aukera ematea da.

Hala, Donamariako
Bentako sukaldaria eta
Ttipi-ttapako Eltze be-
roa saioko kolabora-
tzailea den Haizea Lu-
zuriaga eta Lourdes
Montoia bere lankidea
irakasle lanetan ari di-
ra, Sunbillako Ulibeltza

elkartean. Ikastaroak
urriaren 18an hasi ziren,
eta ortzegunero izaten
dira, 17:30etik 19:30ea-
ra. Azken eskola, aben-
duaren 20an izanen da.

Ikastaroa, ordea, ez
da turistei begira baka-

rrik antolatua. Interesa
duen eskualdeko edo-
zeinek parte hartu de-
zake, eta Bertizko Par-
tzuergo Turistikoan ize-
na emanez gero, zortzi
eguneko ikastaroan par-
te hartuko du. Turistek,

berriz, egun bateko ikas-
taroan edo tarteka par-
te hartzeko aukera du-
te. Ikasi nahi duenak
Bertizko Partzuergo Tu-
ristikoan eman beharko
du izena ikastaro egu-
na baino lehen.

ARGAZKIA: EDURNE ZUBIETA

Haizea Luzuriaga eta Lourdes Montoia dira ikastaroko irakasleak.

ESKUALDEA
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Erdiz Bizirik-ek herri
galdeketaren aldeko
manifestazioa deitu du
azaroaren 10erako
16:30ean abiatuko da Elizondoko

plazatik

ttipi-ttapa
Erdiz Bizirik plata-

formak herri galdeketa-
ren egitasmoari bultza-
da emateko, manifes-
taziorako deialdia egin
du azaroaren 10erako.
16:30ean paratu dute
hitzordua eta Elizondo-
ko plazatik abiatuko da.

Alkatearen
«jarrera
irregularra»
salatu dute
udaleko goi
teknikariek

Irailaren 20an Baz-
tango Udaleko idazka-
riak eta kontu-hartzai-
leak alkatetzan «behin
baino gehiagotan legez
kanpoko jokaera eta ja-
rrera irregularrak» an-
tzeman zituztela salatu
zuten erregistroan ida-
tzi baten bidez. Alkate-
ak hainbat obra eta la-
nen esleipena legezko
prozedura segitu gabe
egin zuela kritikatu zu-
ten idatzian. 

«JUSTIFIKATUAK DAUDE»
Virginia Aleman al-

kateak, ordea, lehiake-
tara atera gabeko es-
leipen horiek «justifika-
zioa»dutela adierazi du,
konponketak eta obrak
«lehenbailehen amai-
tzekoak» zirelako. Gai-
neratu duenez, «admi-
nistrazioan ari garen
guztiok badakigu le-
gezko administrazio pro-
zedura jarraitzea dela
egokiena, baina kasu
honetan obrak pre-
miazkoak ziren». Gisa
berean, «ikasturtea ha-
si baino lehen eskole-
tako konponketek bu-
katuak egotea nahi ge-
nuen, eta hala ere, zen-
baitetan ez dugu lortu
hala izatea, Erratzun
edo Arizkunen, errate-
rako. Pilotalekuetako
obrak ere premiazkoak
ziren, eta maiatzeko
uholdeen kalteei buruz,
zer erranik ez».Haueta-
ko batzuk orain obratan
daudela erran du alka-

teak, eta lehenbailehen
bukatu behar direla.

Baztango UPNk, be-
re aldetik, alkatearen ja-
rrera «eskandalosoa,
kezkagarria eta onarte-
zina» dela erran du.

Saioan bi men-
dizale galduak

Bi mendizale iruindar
Saioa mendian galdu zi-
ren urriaren 20an. Arte-
siagatik abiatuz, Saioa-
ra igo ziren, baina ilun-

du zuenean galdu eta
larrialdi telefonorat dei-
tu behar izan zuten. Az-
kenean suhiltzaileekin
komunikazioa galdu ga-
be, euren kabuz Aritzu
herrira ailegatu ziren.

ARTXIBOA

Kirikotearen Eguna izanen da igande honetan
Igande honetan, hilak 4, Arizkungo Gamioxarrea etxean Kirikoketa egu-
naren edizio berria eginen da Jo ala Jok antolatuta. Hala, Gamioxarrea
inguruan eta herrian garatuko den egitaraua prestatu dute. 10:00etan ha-
siera emanen diote egunari, sagardoa egiteko prozesua hasiko da: sagar
bilketa eta garraiatzea, sagar-jotzea, patsa-estutzea eta gainerako lanak.
10:30etik aitzinera, herrien barnat txistulariak, erraldoiak, Sasternea etxe-
an pintura erakusketa, artisauak, marrakuluak… izanen dira. Aldi berean
Gamioxarrean hiru atal bereizi dituzte: beheitian, kupeletegian, barra pa-
ratuko da eta pintxoak zerbitzatu eta pantalla haundi baten bidez sagar-
dogileen lana segitu ahal izanen da; lehenbiziko pisuan dolarea eta hiru-
garren toki batean erakusketa izanen da, eta Nafarroako sagardoa das-
tatzeko aukera. Haurtzaindegi zerbitzua ere izanen da. 14:00etan bazka-
ria eginen da Iñigo Izagirre, Jon Barberena eta Jon Elizegi bertsolariekin.
17:00etan txalaparta emanaldia izanen da, mota desberdinetako txala-
parta hotsak adituko dira: Baigorrikoak, Donapaleukoak, Ziburukoak, Ga-
llartakoak, Errotxapeakoak... Ilunabarrean dantza herrikoiak izanen da;
19:00etan bokatak eta akitzeko kontzertua Kalapite taldearekin.

BAZTAN
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Baztan-Bidasoako Gazte
Eguna eginen da
azaroaren 10ean Elizondon
Bortzirietatik eta Malerrekatik

joateko autobusa antolatu dute

ttipi-ttapa
Aitzineko urtean Le-

sakan egindako bestak
izan zuen arrakasta iku-
sirik, aurten bigarrenez
Baztan-Bidasoako Gaz-
te Eguna eginen da Eli-
zondon,  azaroaren
10ean. Ekimen honen
helburua eskualdeko
gazteak elkartzea da,
eta antolatzaileek adie-
razi digutenez, aldi be-
rean, «gazteok antola-
tu eta gure eskubideak
borrokatzeko beharra
eskualdean zabaltzea».

Hala, egun osoko
egitaraua prestatu du-
te. 10:00etan hasiera
ekitaldia eginen da;
11:00etan Erdiz-Bizirik!-
en inguruko hitzaldia;
eguerdian bazkari he-
rrikoia trikitixa eta eus-
kal kantuekin Gaztetxe
parean. Arratsaldean,

berriz, Erdizen aldeko
manifestazioa eginen
da. 19:00etan kalejira
fanfarre eta bertsolarie-
kin. Egunari segida
emateko, 22:00etan
Sexty Sexers, Ufestuek
eta Kaskezur taldeek
kontzertua eskainiko du-
te Gaztetxe parean. 

Bazkarirako txarte-
lak 12 eurotan salgai pa-
ratu dituzte Beran, Le-
sakan, Arantzan, Sun-
billan, Donezteben, Eli-
zondon eta Erratzun.
Herri herri joan-etorria
egiteko jai busa egonen
dela ere iragarri dute an-
tolatzaileek. 08:30ean
abiatuko da Beratik, eta
Lesaka, Igantzi, Aran-
tza, Etxalar,Sunbilla eta
Doneztebetik pasatu on-
dotik ailegatuko da Eli-
zondora. Itzulera ordua
07:00etan izanen da. 

ARGAZKIA:ALICIA DEL CASTILLO

Amaiurko monolitoaren 25. urteurrena 
25. urteurrena ospatzeko (1982-2007), urriaren 12a ospakizun eguna izan
zuten amaiurtarrek. Herriko plazan bildutakoak Gaztelu mendirat abiatu
ziren, txistu eta atabal soinuen laguntzarekin. 12:00etan txalaparta eta
txistua soinuarekin, Iban Dufurrena dantzari erratzuarrak aurreskua dan-
tzatu zuen eta Mª Eugenia Urrutiak lore sorta utzi zuen momumentoaren
oinetan. Amaiurko Gaztelu taldearen kantuak aditu ziren eta Jesus Urru-
tiak sarrera egin ondoren Amaiurko alkate Miguel Jose Ariztiak hartu zuen
hitza. Alkateak Nafarroaren defendatzaileak gogoan, goratu diren bi mo-
numentoen historia gogoratu zuen (lehenengoa 1932an desegina izan
zen) eta gaur egungoa, 1982an eraikia, amaiurtarren, Baztango Udalaren
eta lau herrialdeetako Diputazioen laguntzarekin eraiki zela oroitarazi
zuen. Alderdi politiko eta elkartetako ordezkariak ere ez ziren falta izan:
Virginia Aleman alkatea eta zenbait zinegotzi, Eusko Jaurlaritzako Miren
Azkarate, EAko Maiorga Ramirez, NaBaiko Koldo Amezketa, Aranzadi El-
karteko Juantxo Agirre, Pedro Mª Esarte historialari elizondarra… Guz-
tiek gazteluaren errestoak ikusteko aukera izan zuten. Aranzadi elkartea,
Udalbideren bidez, eta Baztango Udala eta amaiurtarren laguntzaz, azken
bi udatan lanean ari da, historiaren pasarte bat iraganean ez gelditzeko.

BAZTAN
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Kantu Zaharren Eguna azaroaren 24an
eginen da Dantxarineako Lugarana jatetxean
Egun osoko egitaraua prestatu dute antolatzaileek

ttipi-ttapa
Aitzineko urteetako

arrakasta ikusita, Kan-
tu Zaharren Eguna egi-
nen da heldu den aza-
roaren 24an Dantxari-
nean, Benta Peion, Lu-
garana jatetxean. Due-
la bi urte Elizondoko Lur
dantzalekuan egin zen,
eta joan den urtean Lu-
garana jatetxean. Aur-
ten ere hala erabaki du-
te antolatzaileek. Kan-
tua euskal kulturaren za-
ti garrantzitsua eta orain-
dik hagitz zabaldua den
ohitura dela iritzita, An-
gel Mariezkurrena Sun-
billan bizi den eratsun-
darrak egun osoko egi-
taraua antolatzen ibili da
burubelarri. 14:00ak al-
dera bildu eta bazkaria
eginen da. Bazkalon-
doan, berriz, mahain-
guruan kantatzeko ohi-
tura galdu ez dadin, kan-

tu zaharrekin hasiko di-
ra, eta 20:00etan be-
rendu-afaria eginen da.
Egun horretarako pro-

pio kantu zaharrekin
egindako liburuxkak ere
banatuko dira, kantua
ezagutu ala ez guztiek

kantatzeko aukera izan
dezaten. Liburuak do-
hainik banatuko dira hur-
bildutakoen artean bai-

na bakoitzak bere bo-
rondatea utzi ahal iza-
nen du. 

Urriaren 22az ge-
roztik txartelak salgai
daude, eta lehenbaile-
hen eskuratzea aholka-
tu du antolatzaileak. Ai-
patutako jatetxean 350
bat lagunentzako lekua
egonen da bazkaltzeko.
50 euro ordaindu be-
harko dute parte hartu
nahi duten guztiek, eta
prezio horretan bazka-
ria, bazkalondoko kan-
tu giroa eta afari-ber-
dendua sartuak daude.
Autobusak ere paratu-
ko dira, 10 eurotan.
Txartelak Dantxarinea-
ko Benta Peio harate-
gian (948 599400), Sun-
billako kanpinean (948
450540) eta Elizondo-
ko Antxitonea trinkete-
an (948 581807) daude
salgai. 

URDAZUBI

ARTXIBOA

Orain dela bi urte Elizondoko Lur dantzalekuan egindako Kantu Zaharren
Egunak arrakasta haundia izan zuen. Tartean aurpegi ezagun andana ikusi
ahal izan genituen; argazkian, bertzeak bertze, Pantxoa eta Peio ageri dira,
mahainguruan kantari
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Franck DOLOSOR
2008ko martxoaren

9an eta 16an herriko bo-
zak eginen dira. Mo-
mentuz, hiru talde lehia-
tuko dira: Christine Bes-
sonart, 2001ean hauta-
tua izan zen andere au-
zapeza berriz presen-
tatuko da. Lagun berriak
izanen ditu bere ze-
rrendan. Aurtengo bu-
ruila arte bere lehen or-
dezkaria izan zena al-
diz ez da taldean iza-
nen. Mixel Lahet Juza-
nek bere dimisioa zer-
gatik eman zuen espli-
katu du berriki Herriko
Etxe guzietarat igorri
duen eta prentsan argi-
taratu duen gutunaren

bidez. Bessonartek dio
ez duela ulertzen zer-
gatik idatzi duen gutun
hori Lahet Juzanek, ba-
naketa egitea biek ados-
tu omen baizuten. 

Bertzalde, Pierre-
Marie Nousbaum, az-
ken 15 urteetan Sen-
peren bizi denak eskui-
neko zerrenda zuzen-
duko du lehen aldiz.
2001ean, Christ ian
Fourgeauren listan zi-
ren kide batzuk eta la-
gun berriak izanen ditu
inguruan Nousbaumek.
Gizon hau ezaguna da
Michèle Alliot Marie
Frantziako barne mi-
nistroaren hurbilekoa
baita. Diputatu idazka-

ria da Parisko asanbla-
da nazionalean eta
MAM gobernurat deitu
baitute; gaurko egune-
an Daniel Poulou La-
purdiko diputatuarekin
ari da lanean. 

Azkenik, abertzale
talde bat prestatzen ari
dira, bertzeak bertze,
Jef Bederede gaztea-
ren inguruan. 2001ean,
talde abertzaleak bi aul-
ki eskuratu zituen bai-
na arrazoi desberdi-
nengatik legealdi hone-

tan bi aulki horietan egon
diren Pierre Ithourria eta
Serge Harisgain Gaxin-
to ez dira berriz pre-
sentatuko. 

2008ko  martxoko
hautagaiak ez dira, be-
raz, 2001eko berak iza-
nen lehiatuko diren hi-
ru zerrendetan. Gaia
hurbiletik segituko du-
gu ttipi-ttapan, egune-
roko bizitzan hartu be-
har diren erabaki fran-
go Herriko Etxeak har-
tzen baititu.

Herriko bozen egun
berean, Uztaritzeko kan-
tonamenduko kontseila-
ri nagusia hautatuko da.
Bernard Auroy zentris-
ta berriz aurkeztuko da
eta lege berria segituz
bere sexukoa ez den or-
dezko bat beharko du.
Hau Christine Bessonart
izanen da. Biek ikuspe-
gi bera, elkar ongi adi-
tzen dutela eta harre-
man onak dituztela erran
du berriki Bessonartek
Euskal Herriko kazetan.

Nousbaum eskuindarra
eta abertzale talde bat
lehiatuko dira
auzapezarekin martxoko
bozetan
Udaberrian, herriko auzapeza eta
kantonamenduko kontseilari
nagusia hautatu beharko dira

ARGAZKIA: STUDIO DE LA NIVELLE

Auger eta Teresitak 50 urte elkarrekin
Auger eta Teresitak Urrezko Ezteiak ospatu dituztenez, berriki Herriko
Etxearen oroitarria errezebitu dute.

SENPERE
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Asier
TELLETXEA TELLETXEA

(ZUBIETA, 1979/12/09-2005/10/29)
II. URTEURRENA

Zure parre ta alaitasuna
oraindik hemen daude

lagun guztiek beti
gogoan zaituzte

famili osoan asko
zaituzte zu maite
bi urte pasa arren
gure artean zaude

FAMILIA ETA LAGUNAK.

Xan HARRIAGUE
Euskal Herriko La-

borantza Ganbarak an-
tolaturik, hemengo ar-
di-arrazekin lan egiten
duten artzainak herrian
bildu ziren duten jardu-
nari buruz eztabaida-
tzeko. Hiru gai aipatu zi-
tuzten nagusiki: lehenik,
haien arteko harrema-
na bultzatzea eta lu-
rralde bakoitzeko anto-
lamendua eta funtziona-
mendua ezagutzea, on-
dotik, lurralde bakoitzak
dituen problemak azal-
tzea, eta azkenik, ar-
tzaintzaren egoera az-
tertzea, eta etorkizuna-
ri begira hastapeneko
norabide komunak fin-
katzea. Mintegia buka-
tzean, lan talde iraun-
kor bat sortu zuten lotu

zituzten harremanez eta
egitasmoez arduratze-
ko. Agerian gelditu zen
arazo nagusietakoa ar-
tzaintzaren segida eta
belaunaldi berrien era-
kartzea izan zen.

Sinadura bilketa
Batera plataformak

kanpaina berria abiatu
du euskal departamen-
duari buruzko errefe-
rendumaren aldeko si-
nadurak biltzeko. Orain

arte 30.000 bildu ditu,
baina herri galdeketa-
rako bertze 16.000 be-
har ditu. Otsaila arte, eta
beraz, herriko hautes-
kundeak arte, hainbat
lekutan sinatzen ahal-

ko da, adibidez, heldu
den asteburuan, Baio-
nan egiten den Lurra-
ma, Iparraldeko labo-
rantzari buruzko ferian.
Saratarrek herriko etxe-
an egin dezakete. 

Objektu-
antzerkia eta
txotxongiloak

Heldu den azaroaren
7an objektu-antzerkiaz
eta txotxongiloez goza-
tzen ahalko dute herri-
ko haurrek. Lur Berri ge-
lan, goiz-arratsaldez,
10 .00e tan  e ta
15:00etan, Bouffou
Theâtre taldeak Vaches
à plumes fantasian oi-
narritzen den emanali-
da eskainiko du. Tarte-
an, behiak hegan ikus-
ten ahalko dituzte.

Tokiko ardi-arrazei buruzko mintegia egin
zen urriaren 18 eta 19an
Lotutako akordioez arduratzeko lan talde iraunkor bat sortu zen

SARA

ARTXIBOA

Artzaintzaren segida kolokan dagoela ondorioztatu zuten mintegian.
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SORTZEAK
Urko Isuskitza Aranburu, Amaiurkoa,
urriaren 5ean.
Kitzia Balberde Felix, Berakoa, urriaren
3an.
Ana Latasa Perez-Santana,Sunbillakoa,
urriaren 10ean. 
Aitor Agerre Etulain, Urdazubikoa, irai-
laren 29an.

HERIOTZAK
Genuina Rodrigez Balbuena, Lekaro-
zen, urriaren 10ean, 73 urte.
Marcelino Larretxea Lizardi, Arantza-
koa, urriaren 9an, 45 urte.
Fermina Avelina Barrenetxe Goiene-
txe, Erratzukoa, urriaren 14an, 86 urte.
Romana Lastiri Dorremozea, Erratzu-
koa, urriaren 19an, 91 urte.
Mª Anastasia Errandonea Errandonea,
Berakoa, urriaren 16an, 82 urte.
Mª Cruz Indart Sarratea, Legasakoa,
urriaren 16an, 68 urte.
Antonio Lorka Bello, Leitzan, urriaren
10ean, 48 urte. 
Josetxo Oiartzabal Igoa, Lesakakoa,
urriaren 10ean, 71 urte.
Carmen AIestaran Iratzoki, Lesakakoa,
urriaren 12an, 79 urte.
Pedro Iturria Martikorena, Etxalarkoa,
urriaren 14an, 74 urte.
Mª Jesus Arriaga Etxenike,Arizkungoa,
urriaren 21ean, 81 urte.
Miguel Mutuberria Elizalde, Eratsun-
goa, urriaren 12an, 67 urte.
Eusebio Kanflanka Kortajarena, Lei-
tzakoa, urriaren 14an, 74 urte.
Teresa Ansorena Billanueba, Alman-
dozkoa, urriaren 19an, 88 urte.

EZKONTZAK
Jorge Gurutxarri San Martin eta Mª An-
geles Sarratea Azkarraga, Iruñekoa eta
Elizondokoa, urriaren 13an Elizondon.
Iñaki Iantzi Mitxelena eta Beatriz Irigoien
Cordoba, Igantzi eta Elizondokoa, urria-
ren 13an Gartzainen.
Serafin Lopez Florez eta Idoia Agirre
Oteiza, Brusela eta Iruñekoa, irailaren
22an Oronoz-Mugairin.
Ignacio Angel Azkona Gartzia eta Mª
Asuncion Eraso Danboriena, Iruña eta
Oronoz-Mugairikoa, ekainaren 23an Oro-
noz-Mugairin.
Juan Luis Saharrea Maisterrena eta Mª
Dolores Masanet Masanet, Berakoa eta
Alacantekoa, urriaren 6an Beran.
Jose Manuel Bezino Barrena eta Jiao-
ne Azkona Iratzoki, Getxokoa eta Bera-
koa, irailaren 29an Beran.
Jose Ignacio Iratzoki Agirre eta Mª Lui-
sa Eizagirre Telletxea, Berakoa eta El-
gorriagakoa, urriaren 13an Beran. 
Jon Azkarate Ugalde eta Elena Eraso
Arregi, Iruritakoa eta Doneztebekoa, irai-
laren 1ean Legasan.
Jose Angel Gaztelumendi Iriarte eta Ain-
hoa Iartzabal Errazti, Oiartzun eta Erren-
teriakoa, urriaren 6an Lesakan.

Ane
GONZALEZ VAHL

Zure begien dizdira
eta ezpainetako irria

beti gurekin egonen dira.

ANE MAITAGARRIA, 
EZ ZAITUGU AHANTZIKO

IRU & BIDEKO FAMILIA

Jose Mari 
BERRUETA ZUBIETA

(ETXALAR 2004/10/31)
III. URTEURRENA 

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA

Anastasia 
ERRANDONEA ERRADONEA

Beran hil zen 2007ko urriaren 16an, 82 urte zituela

Gure bihotzak penaz beteak
hemen dituzu utzi,

gure artetik joan zarela
ezin dugula sinetsi,

horrelakorik ez genuela
ezta zuk ere merezi.

Agurrik ez dizugu erranen
gero arte bai amatxi maitea.
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Goizalde URDANPILLETA
Bere lehen pilotakadak AEBetan

eman zituen Tony Huarte amaiurta-
rrak. 12 urterekin Amaiurrera bizi-
tzera etorri eta afizio horrekin segitu
zuen. Pilotan hemen ikasi omen zuen
baina AEBetan jaiotzeak hango se-
lekzioarekin nazioarteko txapelkete-
tan parte hartzeko aukera ematen
dio eta ez du alferrik galtzen: «nik us-
te ongi aprobetxatzekoa dela». Due-
la zazpi urte jokatu zuen lehen aldiz
AEBetako selekzioarekin eta beti
haiekin aritu da. Mexiko, Bartzelo-
na... Munduko txoko andana bisita-
tu ditu Huartek baina halako txapel-
ketak nazioartean jokatzera ohituta
dagoen galdetuta zera erantzun di-
gu: «esperientzia guztiak desberdi-
nak dira. Orain dela zazpi urte Afri-
kako irla batzuetan jokatu nuen eta
ederra izan zen; joan den urtean Me-
xikon ibili ginen eta hura ere arrunt
polita izan zen. Duela gutti, berriz,
Bartzelonan emaitza onak lortu ditu-
gu eta kontent nago». Ez da guttia-

gorako, ez horixe. Izan ere, Bartze-
lonan bigarren izan zen munduko ko-
pan, Espainiaren gibeletik eta Fran-
tziaren aitzinetik. Horri buruz ere gau-
za kuriosoa kontatu digu Tonyk: «hi-
ru selekziotan aritu ginenak hagitz
hurbilekoak ginen».Espainiarekin ari-
tu zena lesakarra da eta Frantziaren
izenean joan zena «nire etxetik 20
kilometrora bizi da». Halakoetan,
Tonyren ustetan, «politika alde ba-
tera utzi eta pilotaz gozatu egin be-
har dugu».

Banaka zein binaka. Bietan mol-
datzen da baztandarra. Eta txapel-
keta berean bietara jokatzea ere to-
katu izan zaio. «Espainia eta Fran-
tzia bezalako selekzio haundiek ba-

naka eta binaka aritzeko adina joka-
lari dituzte. AEBetan, ordea, lau ka-
tu gara eta bietan parte hartu behar
dugu». Bartzelonan ere banaka eta
binaka jokatu behar izan zuen. Bi-
nakakoan lehendabizikoan kanpo-
ratua izan zen, eta banaka jarraitu
zuen. «Lau selekzio ginen, baina Es-
painiak gu baino gorago dago, gure
gainetik. Horregatik lehia gainontze-
koen artean egon zen. Mexiko eta
Frantziaren kontrako partidak ez di-
tut ahaztuko ez».

Pilota mundua nola dagoen ikusi-
ta, Tonyk argi du txapelketak buka-
tzean zer egin behar izaten duen:
«Bartzelonan galdu ala irabazi, nik
banekien astelehenean lanera joan
behar nuela». Ez da erraza profe-
sionaletarako jauzia ematea, ez ho-
rixe. Nahiz eta pilotari aunitzen ame-
tsa izan gutti batzuk baitute horreta-
rako aukera. Tonyk 25 urterekin zai-
la ikusten omen du profesionaletan
aritzea, baina hala ere garbi dauka
«ateak ez direla inoiz itxi behar».

• Tony Huarte 25 urteko
amaiurtarrak AEBetako
selekzioarekin jokatzen du
pilotan. 

• Bera aita artzain joan zen
AEBetara eta bertan sortu zen
Tony. Hala, han jaiotzeak
AEBetako selekzioarekin
jokatzeko aukera ematen dio.
Dena den, 12 urte zituenean
San Francisco utzi eta
Baztanera etorri zen bizitzera.

• Berriki Bartzelonan
jokatutako munduko kopan
parte hartu zuen eta bigarren
gelditu zen. Nazioartean
jokatu dituen txapelketa
guztiak esperientzia onak izan
direla aitortu digu.

«Bartzelonako saioan hiru selek-

ziotan aritu ginenak hurbilekoak

ginen. Espainiarekin lesakarra

eta Frantziarekin nire etxetik 20

kilometrora bizi dena».

«25 urterekin zaila ikusten dut
profesionaletarako jauzia ematea»

ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Tony HUARTE Amaiurko pilotaria
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ttipi-ttapa
Maila nagusikoa Iru-

ritan, infantil mailakoa
Donezteben. Aurtengo
infantil mailako laxoa
txapelketako txapela
Doneztebe C taldeak
jantzi zuen joan den
urriaren 20an jokatu zen
final nagusian. Deneta-
ra sei jardunaldi jokatu
ondotik, Doneztebeko
Bearzana pilotalekuan
egin zen azken saio era-
bakiorra, eta  Donezte-
be Ck 9 eta 6ko emai-
tzarekin garaitu zuen
Oizko taldea. Bi horiek
izan ziren lehendabizi-
ko bi talde sailkatuak. 

Irabazleen taldean
Aurelio Bertiz, Joseba
Grazenea, Unai Sa-
puppo eta Josu Inda ari-
tu ziren. Azpitxapeldu-
nen taldean, berriz, Oi-
tzekin, Ibai Iribarren
(Lander Mindegiaren or-

dez aritu zen), Lauren-
di Zelaieta, Jon Jaen eta
Andoni Saldias aritu zi-
ren.

Txapelketan parte
hartu duten bertze bi tal-
deak ere ez dira urruti-

koak, biak ere, donez-
tebarrak baitira: Do-
neztebe A eta B. Talde
hauetan aritu diren jo-
kalariak, ondoko hauek
izan ziren: A taldean, Jo-
setxo Ezkurra, Jon An-

diarena, Mikel Graze-
nea eta Emilio Zabala
aritu ziren. Eta Donez-
tebe B taldean, berriz,
Xabi Ibarrola, Unai
Arroz, Andoni San Mar-
tin eta Borja Arregi.

Doneztebe Ck irabazi du infantil
mailako laxoa txapelketa
9 eta 6 irabazi dio Oizko taldeari

PILOTA FLASH
Aspek ez dio
kontratua berritu
Baleztenari

Iosu Baleztena eran-
tsundarrak ez du Aspe
enpresan segituko.Jo-
an den irailaren 30ean
bukatu zitzaion sinatu-
tako kontratua, eta en-
presak ez dio kontratu
luzapenik eskaini. Az-
ken hilabeteak gogorrak
izan dira 24 urteko era-
tsundarrarentzat; iraile-
an bortz partida baino
ez zituen jokatu, eta ho-
rietatik gehienak Euskal
Herritik kanpo jokatu zi-
tuen, gainera. 

19 urte bete berriak
zituenean egin zuen de-
buta Baleztenak, 2001.
urtean. Afizionatuetan
maila ona erakutsi zuen
eta enpresak konfian-
tza jarri zuen beraren-
gan. Normalean jaial-
dietako hirugarren par-
tidak jokatu izan ditu, eta
bolada onak izan dituen
arren, ez du aukera
haund ieg i r i k  i zan .
Profesionaletan aritu
den bortz urte hauetan
guztira 257 partida jo-
katu ditu, eta horietatik
132tan irabazi egin di-
tu.

ARGAZKIA: AITZIBER LARRABURU
Final haundia urriaren 20an jokatu zen Doneztebeko Bearzana pilotalekuan.
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AGENDA
egunez
egun

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

g ERAKUSKETAK

URDAZUBI
Abuztuaren 22tik
azaroaren 11ra, Dominique
Duplantier artistaren lanen
erakusketa.

g IKASTAROAK

LESAKA
Urriaren 2tik azaroaren 8ra,
Norbera Ongizate Lantegia,
astearte eta ortzegunetan
16:30etik 18:30era.

g KONTZERTUAK

BERA
Azaroaren 4an, SYC
Ensenble Singers taldea
20:00etan Kultur Etxean.

ARANTZA
Azaroaren 3an, kontzertua
Goizuetako Deus
taldearekin, ondotik gaupasa
Laket taldearekin.
00:00etatik aitzinera Herriko
Etxeko gorapean.

ELIZONDO
Azaroaren 10ean, Sexty
Sexers, Ufestuek eta
Kaskezur taldeak Gaztetxe
parean. 22:00etatik aitzinera.

ELIZONDO
Azaroaren 24an, La
Pulqueria taldearen
kontzertua Lur dantzalekuan.

g ZINEA

LEITZA
Azaroaren 1, 2 eta 4an,
Eutsi! filma. Emanaldiak
ostiralean 22:30ean eta
igandean 19:30ean; Azaroa-
ren 1eko emanaldia
17:00etan. Sarrera 5 euro.
Azaroaren 9an eta 11n, El
violín filma. Emanaldiak osti-
ralean 22:30ean eta igande-
an 19:30ean. Sarrera 5 euro.
Azaroaren 16an eta 18an,
Bajo las estrellas filma.
Emanaldiak ostiralean
22:30ean eta igandean
19:30ean. Sarrera 5 euro.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Arantzako Kultur Egunetako
kontuak telebistan
BASERRITARREN EGUNA TARTEAN

Urriaren hondarrean hasi eta aza-
roaren 3a bitarte egitarau zabala
prestatu dute aranztarrek Kultur
Egunen harira. Zine emankizuna,
karaokea, bertso-afaria, fanfarrea,
kontzertuak... Baina guztietan ga-
rrantzi berezia izanen duena,eta
urtetik urtera gehiago hedatzen ari
dena Santu Guztien Egunean egi-
ten den Baserritarren Eguna iza-
nen da. Aurtengoa hamabigarren
edizioa izanen da, eta herriko pro-
duktu eta eskulanen erakusketa
eta salmenta herriko pilotalekuan
izanen da urtero bezala. Plazan,
berriz, aziendak ikusteko aukera
izanen da. Baserritarren Egunaz
gain, egun hauetan egiten ari di-

ren bertze kultur ektitaldien berri
ere emanen dute ttipi-ttapa tele-
bistan. Onddo, barazki, gaztain,
tarta, pintxo, sotopil edo talo go-
xoak dastatzeko aukerarik ezin
izanen dizuegu eskaini, baina ber-
tako irudiak ikusi eta harat joan-
dakoen kontuak aditzeko modua,
hori bai ikusgai izanen duzuela.

DONEZTEBEKO FERIAK
Elizondoko ferien ondotik, eta Be-
rako Lurraren eta Arantzako Ba-
serritarraren Egunaren ondotik, tti-
pi-ttapa telebisetako lankideak Ma-
lerrekara eginen dute saltoa, eta
Doneztebeko ferien berri bilduko
dute. 

BASERRIA

ZERRIKIA BEHIKIA
Zerrikumea
(19 kilo): 20,00 € (=)

Zerri gizena
0,922 € kiloa.   (-0,021)

Zerramak:
0,300€ Kg/bizirik. (-0,005)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,01 (=)
1.koa 3,70 (=)
2.koa 3,20 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,13 (=)
1.koa 3,82 (=)
2.koa 3,30 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   145,00 (=)
idixkoak  210,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 110,00  (=)
idixkoak 140,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,05/3,15
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 7,70/8,30
8-10 kilokoak: 5,90 /6,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(Irailaren 28tik urriaren 5era bitarteko prezioak)

Etorkizun zalantza-
garriak sortzen digun ar-
durak gure iraganean
garrantzia eragiten du
ezinbertzean. Urrezko
aroak gogora ekartzen
dizkiguten kanta eder
horiek, garai intentsu be-
zain zoriontsuen musi-
kazko zertzelada diren
horiek, altxorrak dira gu-
regan, bizirik irauteko
elikagai. Hala, 18 abes-
titan disko honek tera-
pia ezinhobea bildu du,
90. hamarkadaren ha-
sieratik, jarrera sendoa,
kalitate handia eta ta-
lento haundiko taldeak
eskura paratuz: Itoiz,
Hertzainak, Ken Zazpi,
The Uski’s, Gari, Kau-
ta, Lor, Fermin Mugu-
ruza, Urtz, Latzen, De-
lirium Tremens, Kero-
bia, Etxe, Sei Urte, Be-
tagarri, TTLT, Berri Txa-
rrak eta Gatibu bezalal-
ko taldeen kantu eza-
gun eta zoragarri anda-
naren bilduma da diska
hau, gaur egungo pop-
rock bizienaren bidezi-
dorretatik joz.

Gaztea The Singles

OIHUKA, 2007
EUSKADI GAZTEA

DISKAK
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Lapurretei aitzin egiteko, kreditu
txartelei txipak paratuko zaizkie
Estatu espainiarrean neurria 2008an sartuko omen da indarrean

Lau gizon, kartzela batean pre-
so, erregeren kontrako talde
iraultzaile bateko partaide iza-
teagatik: baroia, olerkaria, sol-
dadua eta ikaslea. Heriotza-
zigorra dute laurek zain, eta
sententzia bete aitzineko gaue-
an, solasean dabiltzala, isto-
rio bana kontatzea erabakiko
dute, beren azken orduak zer-
baitetan pasatzearren, bate-
tik, eta baita beren biziari zen-
tzua emanen dion laburbildu-
ma baten bila ere, gillotina jau-
si aitzineko azken unean oroi-

tzeko moduko irudi bat gor-
detzearren. Airean dabil es-
petxeko gobernariaren pro-
posamena ere, lau laguneta-
koren batek erakundeko bu-
ruzagiaren izena isil-gordeka
salatuz gero, denak libratuko
dituela… Istorioz istorio luze
doa gaua, baina aldi berean
labur, saihestezina baita
amaiera, eta ez da faltako us-
tekaberik eguna argitu aitzi-
netik. Deus ez da dirudiena,
ordea, liburu honetan ugari bai-
tira itzal-jokoak.

LIBURUAK

Gaueko gezurrak

Gesualde BUFALINO
ELKAR&ALBERDANIA, 2007

3131313131313131313131313131

AGENDA
egunez
egun

agenda praktikoattipi-ttapa • agenda praktikoa

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

g MENDI ATERALDIAK

SUNBILLA
Azaroaren 18an, Atxuria-
Peña Platara irteera
Ulibeltzak  mendi
taldearekin..

ZUGARRAMURDI
Azaroaren 11n, Aizkorri
mendira ateraldia antolatu du
Atxuria mendi taldeak.

BAZTAN
Azaroaren 11n, Auritzera
ateraldia antolatu du
Baztango Mendigoizaleak
taldeak.
Azaroaren 18an, Iparlara
mendi irteera Baztango
Mendigoizaleak-ek
antolatuta.

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

BERA
Azaroaren 11n,
haurrentzako ikuskizuna:
Kuku, aitonaren erlojua
txotxongilo taldea, 2 eta 10
urte bitarteko haurrentzat.
17:00etan Kultur Etxean.

GOIZUETA
Azaroaren 11n, Heriz
magoaren ikuskizuna,
17:30etik aurrera. 

g OSPAKIZUNAK

ARANTZA
Urriaren 31tik azaroaren
3ra, kultur egunak. 

ARIZKUN
Azaroaren 3an, VIII.
Kirikoketa besta.

ELIZONDO
Azaroaren 10ean, Baztan-
Bidasoako Gazteen Eguna. 

g KANTALDIAK

GOIZUETA
Azaroaren 3an, Jaione
Olazabalen kantaldia
Ganbaran, 20:00etan.

JAKIN BEHARREKOAK

Ugariak dira kredi-
tu txartelen bitartez
egiten diren iruzurrak.
2005ean adibidez,
Europan 3.000 txartel
baino gehiago kalte-
tu ziren, eta galerak
44.000 milioi euro in-
gurukoak izan ziren.
Mundu osoko datuak
oraindik haundiagoak
dira: ikerketa baten
arabera, iruzurren on-
dorioz kalteak billoi bat
euro baino altuagoak
dira urtean. Iruzur
gehineak kutxazain
automatikoetan eta
salmenta guneetan
izaten dira. Halakoak
saihesteko banketxe-
ek segurtasun neu-
rriak areagotzea pen-
tsatu dute, eta hala,
txartelei txipak para-
tzea erabaki dute. 

Txipek segurtasu-
na haundiagoa ber-
matzeaz gain, jabea-
ren informazio gehia-
go jasotzen dute, ho-
nek bakarrik ezagu-
tuko duen zenbaki ez-
kutua gordeko baitu.

Informazioa pertso-
nalizatua izanen da,
adituen arabera, «in-
timitatea babestuz»,
eta aldizka egunera-
tu ahal izanen da.
Orain arteko banda
magnetikoak faltsifi-
katu daitezke, baina
txip hauek, badirudi
faltsifikaezinak dire-
la,Halere, estatu es-
painiarrera 2008an ai-
legatuko da neurri
hau, eta horretarako,
Espainiako banke-

txeek 600 eta 700 mi-
lioi euroko gastua egi-
nen dutela aurreikusi
dute adituek. 

Bertzeak bertze, li-
neatik kanpo eroske-
tak egiten direnean
(offline), kontrol neu-
rri haundiagoa ezarri-
ko omen du. Edozein
erosketa egiterakoan
ere txipen bitartez, sal-
tzaileak kreditu txar-
telaren benetako ja-
bea nor izanen den ja-
kinen omen du.

%100 SEGURUA OTE?
Segurtasun neurri

ona izanen dela ira-
garri arren, badirudi
ez dituela arazo guz-
tiak konponduko. Bri-
tainia Haundian joan
den urte hasieran ka-
leratu zituzten txipa
duten kreditu txarte-
lak, eta hala, APACS
bertako ordainketa en-
titateen elkartea po-
zik ageri zen lehen ha-
mar  h i labeteetan
emaitza onak jaso zi-
tuela erranez. Adie-
razitakoaren arabera,
ordainketen %99 ha-
lako kreditu txartele-
kin egin ziren. 2007ko
otsa i lean,  ordea,
Cambridgeko Uniber-
tsitateko Behatokiak
iruzurrak Britainia
Haundian altua izaten
segitzen duela erran
zuen. APACSek, be-
rriz, txipa duten kre-
ditu txartelek iruzurra
ez dutela desagerta-
raziko erran zuen, bai-
na segurtasuna area-
gotuko dutela.
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Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

Sail honetan iragarkia jartzeko 8 € ordaindu behar da.
Ttipi-ttapa telebistan ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.

ttipi-ttapa 

00-34

ZEIN ERRAZA DEN ZURE ANUNTZIOA HEMEN JARTZEA

948 63 54 58 Sail honetan iragarkia jartzeko 8€ ordaindu behar da.
Ttipi-Ttapa telebistan eta www.ttipi.net-en ere agertuko da 
(nahi izanez gero argazkiarekin).
8 € Rural Kutxako 3008 0080 53 0703304626 kontuan sartu.
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IZANEN DUTE!!
ETXE GUZIETAN

ESKUALDEKO
ZURE BERRI

...ETA GAINERA,

Sail honetan partikular,
profesional eta merkatarien

informazio eta zerbitzuen berri
ematen da. Ttipi-Ttapak ez du
bere gain hartzen argitaratuak

diren iragarkien ondorioz
sortzen ahal diren operazioen

erantzukizunik.

g ETXEBIZITZAK
101. Saldu
102. Erosi
103. Errentan emateko
104. Errentan hartzeko
105. Etxe konpartituak
106. Bertzelakoak

g GARAJEAK/LOKALAK
107. Saldu
108. Erosi
109. Errentan emateko
110. Errentan hartzeko
111. Bertzelakoak

g LURRAK/ORUBEAK
112. Saldu
113. Erosi
114. Errentan emateko
115. Errentan hartzeko
116. Bertzelakoak

g ZERBITZUAK
201. Hargin/Igeltseroak
202. Pintoreak
203. Elektrizistak
204. Iturginak
205. Zurginak
206. Mendi lanak
207. Garraioak
208. Bertzelakoak

g LANA
301. Eskariak
302. Eskaintzak

g IRAKASKUNTZA
401. Eskaintzak
402. Akademiak

g MOTORRA
501. Salerosketak
502. Tailerrak

g ANIMALIAK
601. Emateko
602. Salerosketak
603. Klinikak

g DENETARIK
701. Galdu / aurkituak
702. Salerosketak
703. Bertzelakoak 

g HARREMANAK
801. Agurrak

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

ELIZONDO. 90m2ko pisua

salgai, nahi izanez gero ba-

jerarekin. %649172567.

BERA. 90m2ko pisu mo-

bleztatua salgai, kapritxora

berritua, 3 logela, 2 bainu-

gela, sukaldea, jan-egonge-

la, trastelekua eta igogailua.

252.425,08 euro. %948

630168 (15:30etik aitzine-

ra).

LEITZA. Patxi Arrazola ka-

lean pisua salgai, 160.000

eurotan. Egongela, sukal-

dea, 3 logela eta bainuge-

la. %685981961.

ELGORRIAGA. 150 m2ko

adosatua salgai, sartzeko

prest. %666 044176.

ELIZONDO. 140 m2ko pisua

salgai, igogailuarekin.

%617461649.

DONEZTEBE. Aparan in-

guruan p isua sa lga i .

%617461649.

IRUÑA. Leku onean dago-

DONEZTEBE. 95m2ko pi-

sua salgai. Trastelekua, igo-

gailua eta garaje-lokal ko-

mertziala. %660317356/

649703186.

ORONOZ-MUGAIRI. 90m2-

ko pisua salgai, egoera one-

an. %649 052967.

VILLALACO (Palentzia).

Etxebizitza salgai. 2 logela,

sukalde hornitua, egongela,

bainugela, ataripean gara-

jea, eta  lorategia. 94.800 eu-

ro, negoziagarria. %667

538041.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
IRUÑA. Ikasle-pisua erren-

tan emateko, 3 logela. %630

045413.

ITUREN. Etxea errentan

emateko. %639439509.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA. 20m2ko garajea

salgai. Albistur 43. %659

609678.

ARANTZA. 75 m2ko lokal

komertziala salgai. Sanea-

mendua, ura, argia eta tele-

fono instalazioarekin. Leku

en pisua salgai. Egoera one-

an. Prezioa negoziatuko da.

%639686466.

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. 229 m2ko familia

bakarreko etxearen proiek-

tua,lurrarekin eta lizentziekin

salgai. Eremu urbanizatua

ura, argia, ur zikinen putzua...

Promotore bat interesatua

egonez gero, permuterako

prest.%678 526091.

BERA. Bortziriak karrikan

206 m2ko adosatua salgai

300 m2ko eremu eta igeri-

lekuarekin. 3 solairu, txo-

koa, garajea, 3 logela, 2

komun ,  egonge la…

%665724612.

ELIZONDO.  
- 2. eskuko eta promozio

berriko pisuak eta
apartamentuak salgai.

ERRATZU-AZPILKUETA.  
- Etxeak, pisuak eta lur

eremuak salgai.
BERA.
- 2. eskuko pisuak salgai.
- Ostatuak salgai.
- Lur eremuak salgai.
LESAKA.  
- Pisuak eta lur eremuak salgai.
DONEZTEBE.  
- 2.eskuko pisuak salgai. 
- Promozio berriko 2 duplex

salgai.
NARBARTE.  
- 2. eskuko pisuak salgai.
SUNBILLA. 
- Familia bakarreko etxeak eta

adosatuak salgai.
DONEZTEBE INGURUAN.  
- Baserriak, etxeak, bordak,

pisuak eta lur eremu
eraikigarriak salgai.

ELIZONDO INGURUAN. 
- Familia bakarrekoak eta lur

eremuak salgai.
BAZTAN-BIDASOA. 
- Bordak, baserriak, etxeak,

pisuak, apartamentuak eta lur
eremuak salgai.

PROMOZIO BERRIAK. 
GARTZAIN: 135 m2ko familia

bakarreko bi etxebizitza, 
600 m2ko partzelarekin.

ORONOZ-MUGAIRI: Bi
familiako 8 etxebizitza,178m2

erabilgarri bi solairutan
banatuak.

AGOITZ: bi familiako 20
etxebizitza, 201 m2 eraikiak
eta 170 m2ko lorategiarekin.

INFORMA ZAITEZ! 
948 451 841 / 948580705

www.ados-inmobiliaria.com

ADOSADOS

BAZTAN, BIDASOA,
ULTZAMA ETA
IPARRALDEAN.  

- Pisuak, apartamentuak,
partzelak, baserriak, bordak,
lokal komertzialak eta
nabeak salgai.

IPARRALDE ETA BIDASOA
ALDERDIETAN.

- Eskaintzagatik baserriak,
bordak eta lurrak behar
ditugu.

ZUGARRAMURDI.
- Baserria salgai 50.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com



ttipi
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% (0034) 948 635458

3333
www.ttipi.net
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onean. %608 174510.

LURRAK/ORUBEAK
115 Errentan hartu
BORTZIRIAK. Belar soroa

edo larrea hartuko nuke Bor-

tziriak inguruan. Ez du in-

porta egoera, motorrarekin

ibiltzeko da. Ahal bada etxe-

bizitzetatol eta jendearen-

gandik aparte. %686650232.

LANA
301 Eskariak
BERA edo inguruan etxe-

ko lanak edo haurrak zain-

tzeko emakumea eskain-

tzen da. %948 630914.

LANA
302 Eskaintzak
ETXALAR. Goizetan hau-

rra zaindu eta etxeko lane-

tan laguntzeko emakume

euskalduna behar da. %679

642833 (15:30etik aitzine-

ra).

BERA. Frantsesa pixka bat

dakien emakume euskal-

duna behar da Ibardingo

oparidenda batean aste-

buruetan eta udan lan egi-

teko. %948630718.

BERA. Esperientzia duen

kamioi mekanikoa behar

da.%679892032.

Aluminiozko zurgindegi

batean langileak behar di-

ra, tailerrean eta monta-

keta lanetan aritzeko.

%948510711.

Pertsona behar da ostira-

letan 5 orduz etxeko la-

nak egiteko.%617350025.

BERA.Saltzailea behar da

Renault tailerrean lan egi-

teko. Gidatzeko baimena

ezinbertzekoa da. Infor-

matika, euskara eta fran-

tsesa ezagutzak dituena.

%948 630621.

OITZ. Posadan asteburu

eta jai egunetan fregade-

ran lan egiteko pertsona

behar da. %948 451951.

BERA. Ibardingo opari-

denda batean asteburue-

tan eta udan lan egiteko

frantses pixka bat dakien

emakume euskalduna be-

har da. %948 630388.

BERA. Ibardingo opari-

denda batean egunero lan

egiteko frantsesa dakien

emakume euskalduna be-

har da. %948 630388.

MOTORRA
501 Salerosketak
Grand Cherokee autoa

sa lga i .  3 . 1  mo to r ra ,

1999koa (NA-AZ). Egoera

onean. 11.500 eurotan.

%628590247.

Ibiza 1.9 autoa salgai,

1998koa, egoera onean.

Direkzio lagundua, E.E.

%696794345.

Bultaco Sherpa 350 mo-

torra bertze moto ttiki ba-

tengatik aldatuko nuke.

Egoe ra  onean .

%678853913.

Mercedes ML 320 gasoli-

nazko  au toa  sa l ga i .

1998koa. Hagitz egoera

onean .  15 .000  eu ro .

%629985060.

Gas-gas EC200 motorra

salgai, 2006koa, 6 hilabe-

terekin gut t i  erabi l ia .

%689042282.

Gas-gas 125 Enducros-

eko motorra salgai, egoe-

ra onean, hagitz gutti era-

bilia, 2004. urtekoa. 2.700

euro negoz iagar r iak .

%627457886.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK

601 Emateko
Aleman arrazako 3 zakur-

kume oparitzeko. Bi hila-

bete inguru dituzte. %948

630048.

DENETARIK
702 Salerosketak  
Bigarren eskuko bi akor-

deoi  eros iko n i tuzke.

%943622564.

DENETARIK
703 Bertzelakoak  
Mando karroa oparitzeko.

Egoera onean. %661 76 70

27.

HARREMANAK
801 Agurrak  
Parisen bahitua duten gu-

dari beratarrari 28 besar-

kada eta muxu bat.

Aupa Joseba, Imanol, Ai-

nara, Iñaki eta euskal pre-

so guztiak. Segi bizkor!

Etxean nahi zaituztegu! 

Bigarren eskuko autoak:
Mitsubishi DID 3 ate automatikoa eta manuala, Mitsubishi Intense

3 ate, Vitara 3-5 ate TD, Opel Astra, Grand Vitara 5 ate, Opel
Zafira, Terrano II 5 ate, Opel Frontera  3-5 ate, Galloper 3-5

atekoa, Galloper Super Exceed 3ate, Montero IO 5 ate, Ibiza, Seat
Inca, Almera, Fiat Doblo, Nissan Navarra eta Frontera 3-5 ate.

SUZUKIAK ETA VITARAK AUKERAN

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE

AUTO IA BERRIETAN
ESKAINTZA ZABALA

(6-12 hilabetekoak)
Clio, Modus, Kangoo, Megane,
Megane Grand Tour, Scenic,
Laguna, Laguna Grand Tour,

Espace.
BIGARREN ESKUKOAK

Renault 19 Chamade, Volkswagen
Golf 1.9 DTI 110 CV, Laguna
Grand Tour Privilege 2.2 DCI,

Citroen Saxo 1.9 D, Opel Corsa,
Renault Laguna 2.2 D, 

Espace Privilege 2.2 DCI.

TALLERES SANTESTEBAN
948 450282 • DONEZTEBE
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urtebetetzeak

Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,30€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.
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GORETTI ORDOKI

AGIRRE

beratarrak 8
urte bete ditu
urriaren 26an.
Aunitz urtez 
eta muxu
haundi bat
familia guztia-
ren partetik.

Zorionak BITTO eta AITOR osaba-
ilobari beren urtebetetzean. Mu-
xuak familiaren partetik. 
Ongi pasa!

ONINTZA ZAPIAIN

ABUIN berata-
rrak urriaren
23an 7 urte be-
te ditu. Zorio-
nak preziosa
eta muxu bat
atta, ama, Ma-
nex eta Eneri-
tzen partetik.

AINHOA ARRIETA

donamariarrak
4 urte bete ditu
urriaren 26an.
Zorionak sor-
ginlore eta mu-
xu haundi bat
fmailiaren par-
tetik.

Leitzako JOXE MIGEL eta PAKITAk
urteak beteko dituzte azaroaren
3an eta 15ean. Zorionak eta muxu
haundi bana maitasunez familia
guztiaren partetik. Bazkari goxora
joanen gara denak!

Leitzako JOXE MIGEL eta PAKITAk
urteak beteko dituzte azaroaren
3an eta 15ean. Zorionak eta muxu
haundi bana maitasunez familia
guztiaren partetik. Bazkari goxora
joanen gara denak!

ANE LOITEGI ZABALETA. Zorionak
eta urte askotarako Pottoka!

ANE LOITEGI ZABALETA. Urte asko-
tarako sorgina! Urriaren 31n urtea
beteko duzu eta muxu asko atta
eta amatxoren partetik.

JON LARRETXEA BALLESTERrek aza-
roaren 4an urtea beteko du. Muxu
haundi bat Lesakako eta Arantza-
ko familien partetik.

JON LARRETXEA BALLESTER gure
morroxkok azaroaren 4an urtea
beteko du. Muxu haundi haundi
bat attatto eta amatxoren partetik.

Etxalarko ASIER

LA TORRE

OSUAk 4 urte
beteko ditu
azaroaren 9an.
Zorionak eta 4
muxu Andoni,
aita eta amaren
partetik.

IOAR TAINTA NO-
BLE lesakarrak
15 urte beteko
ditu azaroaren
12an. Zorionak
ttaperika eta
muxu pila maita-
sunez etxekoen
partetik. Segi jo
ta ke bertsotan.

Leitzako ANE LOITEGI ZABALETAk
urriaren 31n urtea beteko du. Zo-
rionak eta muxu haundi bat Leitza-
ko eta Hernaniko attona, amatxi,
osaba, izeba eta Maddi lehengu-
suaren partetik. Atsalderako ona
jarri.

Aunitz urtez
ATTATTO! Nola-
ko zuhaitzetik
halako ezpala.

ALEX ALTZUGU-
REN GOYA bera-
tarrak 4 urte be-
te ditu urriaren
21ean. Zorio-
nak eta  muxu
pottolo bat Josu
eta Xubanen
partetik.

JOEL beratarrak
urtea bete du
urriaren 26an.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Maialen 
eta Leireren
partetik.

OIHANA LEIZA

ALZUART bera-
tarrak urriaren
31n 9 urte bete-
ko ditu. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat atta
eta amaren par-
tetik.

AITZIBER ZOZAIA JUANENA urrozta-
rrak urtea beteko du azaroaren
9an. Zorionak Donamariako fami-
liaren partetik, berexiki bere le-
hengusina Alaitz eta Eguzkiren
partetik. Muxu haundi bat txikitina.

UNAX ARBELAITZ IGUZKIAGIRRE, JO-
NE AZPIROZ IGUZKIAGIRRE eta GARA-
ZI AZPIROZ IGUZKIAGIRRE igantzia-
rrek 4, 6 eta 4 urte beteko dituzte
urriaren 21ean, 30ean eta 27an.
Zorionak eta muxu haundi bat
atautxi eta amatxiren partetik.

Gazteluko
ALAIN SARRATEA

FAGOAGAk urtea
beteko du aza-
roaren 20an.
Zorionak eta
musu haundi
bat familia guz-
tiaren partetik.

NATALIA GOIENE-
TXE GONZALEZ

lesakarrak 4 ur-
te beteko ditu
azaroaren 19an.
Zorionak etxeko
printzesari Virgi-
nia, atta eta
amaren partetik.
Muxuak

IBAN TELLETXEA IRIBARREN berata-
rrak 8 urte bete ditu urriaren 29an.
Zorionak eta aunitz urtez zure fa-
miliaren partetik.

OLAIA GORRIZ

AGIRRETXEk 4
urte bete ditu
urriaren 21ean.
Zorionak eta
muxu haundi
bat Lesakako
familiaren 
partetik.

Zubietako MIRA-
RIk azaroaren
5ean urtea bete-
ko du. Zorionak
eta muxua gure
sorginari Zubie-
ta eta Donezte-
beko familiaren
eta berexiki Ai-
marren partetik. 

XUBAN LARRE-
TXEA ALTZUGA-
RAI lesakarrak
urriaren 28an
10 urte bete di-
tu. Zorionak fa-
milia guztiaren
partetik eta mu-
xu haundi bat.

Oroimenaren atea
maitasunaren tartea
urteurren bat tristea
zaila da hortaz ahaztea
zer den egia, non den gezurra
hauza onak egitea
helburu finak, helburu handiak
ttikien borondatea
nola bilatu, nondik aurkitu
bihotz onen estalpea
lortu zenuen gauza xumeen
erregea izatea.

Muxu bat zuretzat eta 
zure familiarentzako
LAGUNAK
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