
Gure Kirolen Kluba sortu
dute Larretxeatarrek
Jende gazteari herri kiroletan era-
kusteko asmoz, Gure Kirolen Klu-
baeratu dute Donato eta Patxi Larre-
txea anaiek. Oronoz-Mugairin du-
ten txokoan aritzen dira erakusten.2008ko urriaren 30a • XXVIII. urtea

www.ttipi.net

52Estitxu Lopez hegazkin
azafatarekin solasean
Duela bederatzi urtetatik hegaz-
kin azafata da Estitxu Lopez be-
ratarra. Ttikitako ametsa izan da
azafata izatea, eta bere lanbidea-
ri buruz hitz egin dio ttipi-ttapari.
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ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Goizalde URDANPILLETA
Zer egin behar da azafata izateko? 
Baldintza batzuk bete behar dira. Ige-
ri egiten jakin; ingelesaren maila altua
eduki eta altuera aldetik ere guttiene-
ko batzuk bete: emakumeetan guttie-
nez 1,65 metroko altuera izan behar da
eta gizonetan 1,70 metrokoa. Bertze
froga psikotekniko batzuk ere pasatu
behar dira. Horren arabera erabakitzen
dute azafata izan zaitezkeen ala ez.
Non egiten dira ikasketak? 
Konpainiak base nagusia non duen,
han egiten dira: Valentzian, Madrilen,
Palma de Mallorcan... Nik 18 urterekin
argi nuen zer egin nahi nuen. Banekien
ingelesa beharrrezkoa zela eta Irlanda-
ra joan nintzen. Han bederatzi hilabe-
te pasatu nituen. Handik etorri eta azafa-
ta izan eta konpainia batean sartzen
laguntzeko ikastaro bat egin nuen. Ge-
ro, Londresera joan nintzen. Ingelesa
ikasi bidenabar, curriculumak bidaliz
segitu nuen eta konpainia batetik dei-
tu zidaten. 20 urterekin sartu nintzen.
Demagun bidaiatzera goazela. Zer
egin behar dugu? 
Lehenengo fakturatu egin behar da, eta
horretarako kontuan hartu behar da fak-

turaziorako tokia hegaldia baino 45 mi-
nutu lehenago ixten dela. Beraz, kome-
ni da denborarekin etortzea. Ekipajea-
ri dagokionean, turista edo business
klasean –klase dotorea– joan, aldatu
egiten da maleta kopurua, baina dene-
tan gehienez 23 kilo dituzten maletak
onartzen dira. Horrez gain, hegazki-
nean gurekin eramanen ditugun esku-
ko maletek 10 kilo eduki ditzakete gehie-
nez. Beti izaten da maletak galtzeko
kezka, baina %99an agertzen dira. Gai-
nera, galdutako maletaren araberako
konpentsazio ekonomikoa ere ematen
dute. Ez bada agertzen, bertze diru sa-
ri bat ere bai.
Txartela hartutakoan kontrolak... 
Bai. Adibidez likidoak poltsa gardene-
tan eraman behar dira, edo botika bat
hartu behar bada hegazkinean medi-

kuaren adierazpen bat behar da. Aixtu-
rrak, nabalak eta horrelakoak ezin di-
ra eraman. Polizien kontrola pasatu  eta
arku azpitik pasatu ondotik, hegazkin
aldera. Segun eta nora zoazen, pasapor-
tea eta bisadoa ere kontrolatzen dira.
Eta zein da azafataren lana?
Hegaldia baino 45 minutu lehenago ai-
reportuan egon behar dugu. Sinatu, gu-
re tripulazioa bilatu eta hegazkinera joa-
ten gara. Han elkarrizketa bat egiten
dugu, eta kapitainarekin eta tripulazio
arduradunarekin segurtasun neurriak
errepasatzen dira. Ondotik, egokitu zai-
gun segurtasun tokira joan, eta segurta-
sun ekipoa txekeatzen dugu: oxigeno
botilak, ateak, kaputxak... Gero txekeo
komertzialak egiten ditugu: bazkaria
hor dagoen... Dena prest dagoenean
bidaiariak sartzen dira eta gomendio
batzuk ematen dizkiegu. Zerbitzari beza-
la ikusten gaituzte, baina hegaldia aha-
lik eta erosoena izatea eta segurtasu-
na bermatzea dira gure egitekoak. He-
galdia bukatzean, hegazkina goitik be-
heiti begiratu behar dugu, gurea ez den
deus ez dagoela eta zerbait falta ez de-
la ikusteko. Bonba mehatxuak ia egu-
nero izaten dira konpainia haundietan. 

• Bortz urte zituela erran omen
zuen lehen aldiz Estitxu Lopez
beratarrak azafata izan nahi
zuela. Erran eta egin. Gaur egun
azafata gisa dihardu lanean.

• Ingelesa ikasten Irlandan eta
Londresen ibili ondotik, eta
azafata izateko ikastaroak egin
eta gero, 20 urterekin hasi zen
lan horretan.

• Geroztik bederatzi urte pasatu
dira, eta gustuko lana duela
aitortu digu. Bere lanari buruz
eta hegazkina hartu aitzinetik
jakitea komeni diren hainbat
xehetasun azaldu dizkigu.

«Hegaldia bukatzean hegazkina

goitik beheiti begiratu behar dugu,

gurea ez den deus ez dagoela eta

zerbait falta ez dela ikusteko.

Bonba mehatxuak ia egunero

izaten dira konpainia haundietan»

«Hegaldi erosoa izatea eta segurtasuna
bermatzea dira gure egitekoak»
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ARGAZKIA: ALICIA DEL CASTILLO

Medikuak ere, ordu gehiegi sartzen zituztelako eta langile gehiago eskatuz, aspaldi hasi ziren protestan. Argazki ho-
netan medikuak Elizondoko Osasun Etxearen atarian ageri dira, otsailean egindako protesta batean.

Gurutze PIKABEA
Medikuak lanez gainezka, eta gai-

xoak batetik bertzera. Horixe da egoe-
ra. Mediku zerbitzua behar bezala
osatzeko langilerik ez dago, eta me-
diku titularrek baja edo oporrak har-
tzen dituztenean, konsulta itxi eta ber-
tze medikuak bereak eta falta den me-
dikuaren gaixoak artatu behar ditu. Bi
kupo atenditu behar dituzte. Ondo-
rioak nabaritzen orain hasi badira ere,
arazoa ez da oraingoa. 

Mediku titularrek astean 48 ordu-
ko lanaldia egiteko kontratua dute;
eguneko lanaz gain, guardia bat egin
behar dute. Gainerako guardiak eta
asteburuko zerbitzua egiteko, berriz,
bertze mediku batzuk daude, bertze-
lako kontratuarekin. Orain arte, me-
diku titularren bat falta bazen, guar-
dia egiten zutenek betetzen zuten hu-
tsune hori. Baina hemendik aitzinera
ez. Nekatu dira. Lehertu egin dira.

Nafarroako landa eremuan osasun zerbitzua bermatzeko mediku
eskasia duten kontsultategiak ez dira gutti. Batzuetan larrialdietako
zerbitzua osatu ezinik dabiltza; bertzeetan, ordea, lehen arreta zer-
bitzua eskaintzeko arazoak dituzte. Malerreka eta Baztanen kasua
da hori. Baten batek baja edo oporrak hartuz gero, ez dute inor
ordezkatzeko. Halakoetan, kontsultategiak itxi behar dituzte,
gaixoak bertze herri batera mugitzera behartuz. Malerrekan,
herrietako beharrak Donezteben biltzea erabaki dute, eta Donezte-
ben hartzen diete kontsulta inguruko herritarrei. Bide beretik,
Baztanen ere bertze herri bateko kontsultategira joatera behartuak
daude gaixoak. Egoerarekin arduratuak, arazoari aterabidea ema-
tea nahi dute. Malerrekako zenbait udalek, adibidez, mediku zerbi-
tzua bermatzeko exijitu diote Nafarroako Gobernuari. Baztanen ere
behin baino gehiagotan jo omen dute Osasun Departamentura. 
Bertzelako kasua da Goizuetakoa: larrialdietako zerbitzurik gabe
gelditu dira, eta larrialdi kasuetan Leitzara joan behar dute, 20
kilometrora. Erabakia, noski, ez da herritarren gustukoa.

Ordezko medikurik ez dagoelako
herrietako kontsultak ixten ari dira
MALERREKA, BAZTAN, URDAZUBI ETA ZUGARRAMURDIN
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«Arazo honi ez zaio behar den
irteera eman. Zerbitzua egokitasu-
nez mantentzeko mediku gehia-
go behar dira. Baztan, Urdazubi
eta Zugarramurdin sei mediku-
ren faltan gaude. Baztango Ba-
tzar Nagusietan ere aztertu du-
gu gaia, eta Udalak egoera alda-
tu dezan eskaera luzatu dio Nafa-
rroako Gobernuari. Azken bate-
an, guk ahal duguna egin dugu.
Gure gaindik dagoen arazo oroko-
rra da, eta Gobernuak du ardu-
ra. Baztan hain sakabanatua da-
goen bailara izanik, eta biztanle-
riaren zati haundi bat adinean
goiti doala kontuan hartuz, pre-
miazko zerbitzu gehiago ezarri
beharko lituzke Gobernuak. Gu-
re zerbitzuak minimoak dira; ez
dugu uste kenduko dituztenik»

«Baztan, Urdazubi eta Zugarramur-
din sei medikuren faltan gaude»

Martin GARDE Baztango zinegotzia
«Garai batean Malerrekako he-
rri guztietan bazegoen medikua,
baina kentzen joan ziren. Gaur
egun, batzuetan baino ez dago,
eta langileria murriztuz azkene-
an honetara ailegatu gara. Iture-
nera astean hirutan etortzen da,
baina zerbitzu hori ere kentzear
daude eta hori da arazoa. Hutsu-
nea herrietan dago, Doneztebek
ez du horrelako beharrik ikusten.
Gainera, arazoa oraindik oke-
rragoa izan daiteke, eta herrie-
tako kontsultak behin betiko ixte-
ko beldurra dugu. Ez dira alkate
guztiak kaleratu dugun bando ho-
rren aldekoak, euren herrietan
zerbitzua badutelako. Malerre-
kako alkateak bildu eta adosta-
sun batera ailegatu beharko genu-
ke, gero eskaria luzatzeko».

«Malerrekako herrietako kontsultak
behin betiko ixteko beldurra dugu»

M. A. PETRIRENA Iturengo alkatea

Guardia eta asteburuetako medi-
kuak urte aunitzetan, urtean 4.000-
5.000 orduz lan egitera ailegatu izan
dira, mediku arrunt baten soldatare-
kin. Zegokienaren hirukoitza baino
gehiago lan eginez. Duela bi bat urte,
ordea, horrelakorik gehiago ez egitea
erabaki zuten, eta Lehen Arretarako
Zerbitzua eskaintzeko mediku eska-
sia orduan hasi zen nabaritzen. Guar-
dietan eta asteburuetan lan egin dute-
nen mediku kopurua ia bikoiztu egin
arren, tokatzen zitzaizkien orduak bai-
no hiru aldiz gehiago sartzen zituzte-
nez, oraindik hutsuneak hor dirau. Me-
diku eskasia haundia da, baina medi-
ku gehiago kontratatzeak aldi berean,
gastu haundia eraginen luke.  

MALERREKAKOAK DONEZTEBEN
Lehen Arretarako Zerbitzua lau ku-

potan dago banatua Malerrekan: Do-
neztebe-Elgorriaga; Sunbilla-Bertiza-
rana; Iturendik Ezkurrarako tartea; eta
Donamariatik Saldiasera bitartekoa.
Horretarako lau mediku eta pediatra
bat daude. Horietako batek baja, opo-
rrak edo baimenen bat hartuz gero, or-
dezkapenik egiteko ez dute inor. Ha-
la, mediku titular baten faltan, lankide
batek bi kupo hartzen ditu, berea eta
medikurik gabe dagoenarena. Herrie-
tako kontsultategia itxi, eta guztientzat
erdigunea Doneztebe dela iritzita, ber-
tan artatzen dituzte gaixoak. Udalak
ere mugitzen hasi dira, eta hainbatek
bandoak zabaldu dituzte egoera azal-

duz eta «konponbide bat ematea Go-
bernuaren ardura» dela adieraziz.
Doneztebeko Osasun Zentroan eta
herrietako kontsultategietan ere erre-
klamazio orriak paratu dituzte.

BAZTANEN ERE MEDIKUAK ESKAS
Mediku titularren hutsuneak bete-

tzeko arazoekin dabiltza Baztanen, Ur-
dazubin eta Zugarramurdin ere. Baz-
tango Udalera igorritako ohar batean,
«sei lanpostu hutsik daudela» diote
medikuek. Gainera, Elizondoko zahar-
etxeko medikua ere bajan dago eta
horko adinekoak ere eurek artatu be-
har dituzte. Hori dela eta, ondoko herri-
ko medikua, ordu batzuez, medikurik
gabe gelditu den kontsultara joaten da.
Baina ezinezkoa bada, gaixoek ber-
tze herriren bateko kontsultategira jo-
an behar dute. Malerrekan bezala, Le-
hen Arretako Zuzendaritzak aterabi-
de azkarrik eman ez duelako, medi-
kuek eurek hartutako erabakia izan da. 

Baztanen, Arizkun eta Erratzuko
kontsultan mediku bat dago eta Oro-
noz-Mugairi, Irurita eta Urdazubikoe-
tan mediku eta erizain bana. Elizon-
don, pediatra eta bertze bi mediku ti-
tularrez gain, hirugarren batek lanal-
diaren hiru laurdenak egiten ditu. Guar-
dietarako bertze mediku bat dago. 

Baztango Udalak ere zerbitzua ho-
betzea nahi du, eta eskutitza bidali du
Osasun Departamentura mediku gehia-
go eskatuz. Batzar Nagusietan ere az-
tertu dute dagoeneko gaia.

Azken ia 20 urteotan Goizuetan eduki
duten larrialdietako zerbitzurik gabe utzi
ditu Osasunbideak Goizueta eta Arano.
1991n Arano eta Goizueta inguru be-
rezi bezala katalogatu ziren, larrialdie-
tako zerbitzuak 20 minutura baino hur-
bilagora egon behar dutelako eta Lei-
tzara edo Hernanira joateko 20 minutu
baino gehiago behar direlako. Geroztik,
larrialdietako zerbitzuarekin egon dira
herrian. Aurtengo uztailaz geroztik, or-
dea, bi herri horietako larrialdietako ka-
suak Leitzan artatzen dira, Goizuetatik
20 kilometrora. Leitzako Osasun etxe-
an mediku eskasia zegoelako hartu zuen
erabaki hori Osasunbideak. Baina goi-
zuetarrak ez daude kontent, eta zerbi-
tzua lehengora bueltatzeko kexa forma-
lak biltzeari ekin zioten. Guztira 200 bil-
du zituzten eta Nafarroako Gobernuko
Osasun Departamentura bidali zituzten.
Gobernuak, bere aldetik, «lanean segi-
tzen dutela» erantzun zien. Baina hori
ez da nahikoa; herritarrek urtetan edu-
ki duten zerbitzua nahi dute, eta horre-
tarako, sinadura bilketa abiatu dute orain. 

ARESON BERRI ONAK
Areson, hilabete honetan zabaldu dute
berriro ere medikuaren kontsulta. Be-
har haundirik sortzen ez zela eta, zer-
bitzua eten egin zuten bere garaian. Ha-
lere, herritarrek eskatuta berriz ireki di-
tu ateak kontsultategiak.

LEITZALDEAN ERE GUSTURA EZ
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Ongi etorria,
udazkena

Honezkero egun ba-
tzuk pasatu dire etorri zi-
ñenetik. Seguraski gutti
batzuk bertzerik ez gara
izan ongi etorria eman di-
zugunak, udazken mai-
tia, jende gehiena oañik
zotinka ari baita uda juan
delako, opor ondoriua ja-
sateko, edozein xorake-
riri buruzko bildumak
erosten. Telebista, irrati
eta gañerako komunika-
bideetan ere zuretako
erabilgarritasunaren bat
bila ari dire, bai udako
gehiegikeriak garbitzeko
aukera dela, bai ikaske-
ta berriak hasteko... Zuk
zerorrek zer agertu, era-
kutsi eta gozagarririk ez-
pazenu bezala.

Zalaparta eta poza
haundia izaten da uda
alletzen denin: eguzkia,
berua, udako amodioak,
oporrak... Zu alletzeare-
kin, berriz, tristura egu-
na moztu delako, opor
ondoriua, eskola, lanera
itzultzia (nik eztut ikusi
gehienak lana udan utzi
dutenik, biño tira...)

Ta bittartin guk, udaz-
kenzale bakanok, poza-
rren, barrendik ateratzen
zaigun irrifar maltzurra
gordetzen dugu burua
makurtuta, udazaleek
madarikatu ez gaitzaten.
Pozik dastatzen dittugu
erdi gordeka zure usaia,
argia, koloria ta doñuak.

Akabo bero zaka-
rrezko egun luziak, aka-
bo oporretan dagoen jen-
detzaren harantz-ho-
nuntzak, akabo telebis-
tako eguneroko hondar-
tzeri buruzko informazio
akiezin ta aspergarriak,
operazion bikiniri buruz-
ko zurikeriak eta abar,
akabo.

Ongi etorriak iraileko
ta urriko egun epelak, ta
lo goxo itteko aproposak

diren gaba frexkuak. On-
gi etorriak goiz lañotsuak,
gure zokuak itsaso zu-
riak bihurtzen dittuzte-
nak, ta gure mendiek
janzten dittuzten soñeko
ori, gorri, uher eta aba-
rrak.

Nola ez, ongi etorriak
udazken-neguko mini-
gonak, udan lotsagabe
erakutsi dena, oain go-
xoki erdi gordetzen du-
tenak. Ongi etorriak udaz-
keneko amodiuak!

Ongi juan uso gaixuak
(jakinduria opa dizuet
zuen biziari osorik eus-
teko), ta zeruan garraxi
sakon eta kitzikagarriak
egiten dittuzten antzara
ta lertxunak. Ongi etorria
berdin, goiz eta ilunabar
eguzkitsutan arbol tarte-
tik txio-txi txio-txi itten
duen xoria (barkatu, ez-
takit bere izena). Ongi
etorriak gaztañak, gaz-
taña erre ta egosiak, ho-
ri bai goxotasuna! Ta no-
la ez, ongi etorria xime-
nietako ekia, karrikak eli-
zan intzentsuak bezala,
usai goxoz ukitzen di-
ttuena.

Ongi etorria su baz-
terreko goxotasuna, gu-
re arima ta bihotzari be-
girada bat ematen la-
guntzen diguna.

Holaxe izan da betitik
gure ingurua, zergatik
gaur egun hainbertze jen-
de udazkena ta negua
gorroto dittuena, sugan-
dilak bezala eguzki be-
ruakin amets itten due-
na? Ezta izanen ba lan-
toki zolotan denbora
gehiegi pasatzen dugu-
lako, udazken eta neguak
ere baduten eguzki go-
xoaz gozatzeko aukera-
rik gabe? Ordun errua ez-
ta udaren azkenarena,
guria baizik...

Gora udazkena! Go-
ra bihotzak!

Joanes  Akonegi

Ttipi-ttapari:
2008ko i ra i la ren

18an, Ttipi-Ttapak 478.
alean, Berako ikaste-
txeei buruz idatzitakoak
harritu nau. Agian, Tti-
pi-Ttapak ez daki La-
biaga Ikastola ikastetxe
pribatua ez denik, Koo-
peratiba baizik. Are
gehiago, euskaraz ikas-
tea galerazita zegoen
garaietan, herriak eta
herritarrentzat sortuta-
ko euskal eskola.

Bertzerik gabe, eta
horrelako akatsak erre-
pikatuko ez direlakoan,
nere agurrik beroena bi-
daltzen dizuet.

Ainhoa  
Senper Mazizior

Bera

Erredakzioaren
oharra

Ttipi-Ttapa horretan
argitaratutako informa-
zioan ez dugu inolako
akatsik ikusten. Dirula-
guntza deialdia, literal-
ki, Nafarroako ikastetxe
pribatuei zuzendua bai-
tzegoen (hau da, admi-
nistrazio publikoen ja-
betzakoak ez diren Na-
farroako ikastetxeen-
tzat). Labiaga Ikastolak
izenburu hori zuen la-
guntza deialdian hartu-
ko zuen parte, eta hala-
xe argitaratu zen Nafa-
rroako Aldizkari Ofizia-
lean eta prentsan. Jaki-
na, horrekin ez da uka-
tzen Labiaga Ikastola
kooperatiba denik, ezta
«euskaraz ikastea ga-
lerazia zegoen garaie-
tan, herriak eta herrita-
rrentzat sortutako eus-
kal eskola» denik ere.

Ttipi-Ttapa

Txanponaren
bertze aldea
Etxalarko
Usategietan

Etxalarko herria, zer-
baitengatik famatua bal-
din bada, sareen bidez
ehizatzeko moduagatik
da. Orain dela hilabete
bat denen ahotan ze-
goen Etxalarko tirozko
postuen enkantea. Izan
ere, eskopetekin ehiza-
tzen dutenek, beren
arrangura erakutsi zu-
ten bi idatziren bitartez
arbolek eta adarrek tra-
ba egiten zutelako non-
bait. Enkantearen egu-
nean eztabaida piztu
zen, postuen egoera txa-
rra zela-eta, baina ara-
zoak zituzten postu guz-
tiak hartuak izan dira.
Hain txarrak ez dira iza-
nen, bada.

Bitartean, usazaleok
lan isila eginez, urtero-
urtero zerbait hobetzen
saiatzen gara. Aurten
Idoikua postua berritu
dugu ranpa bat eginez,
eta ingurua atondu du-
gu turistek eta mendi-
zaleek aukera izan de-
zaten usazaleen lana
eta usoen maniobrak
ikusteko. Sare inguruan
ere banku pare bat jarri
ditugu, jendea lasai ego-
teko.

Urriaren 1ean sare-
ak hedatu genituen. Ho-
rrek erran nahi du 12 la-
gunek usategietara joa-
teko konpromisoa har-
tu dutela 50 egunez se-
gidan, azaroaren 20a ar-
te hain zuzen. Hauxe da
Etxalarko herriaren abe-
rastasuna: sareak egu-
nero hedatzea. Erran be-
har dugu 12 lagun ho-
rien inguruan bertze
hainbertze ibiltzen dire-
la, gaur den egunean,
inork ez duelakoz hain-
bertze opor. Egiten di-

ttipi-ttapa
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ren sakrifizioak ez dira
ikusten, eta ez ditu inork
kontuan hartzen.

Hamabortz egun pa-
satu dira sasoi hasieratik.
Usategietako igandeko
festa ate joka dugu –da-
goeneko pasatua da–. Da-
goenekoz 30 dozena ha-
rrapatu ditugu, eta pole-
mika piztu zuten zuhaitz
batzuk (12-15) puskatuta
agertu dira. Horrelako ja-
rrera hartu duena gu bai-
no ttikiago sentitzen da
ziurrenik. Bistan da ezin
gaituela kontrolpean edu-
ki, mendi honen erabile-
ra bertze bide bat hartzen
ari delakoz. 

Etxalarko usategiaren
etorkizuna Interes Kultu-
raleko Ondasun izenda-
tzea da, eta, beraz, es-
kopetarik gabeko eremua,
gure ohitura zaharra ba-
bestu eta jendeak he-
mendik pasatzen diren he-
gaztiekin goza dezan.
Udalak diru guttiago har-
tuko du, baina diru hori
gabe ikasi beharko du au-
rrera ateratzen, egiazko
aberastasuna jendeak eta
sareek ematen diotelakoz
herriari.

Etxalarko usategieta-
ko txanponaren bertze al-
dea.

Patxi Elizalde
Etxalarko usazaleak

Patxi Elizalde
usazaleari
erantzuna

Bidaltzen duen idatzian
aipatzen du Etxalarko he-
rria ohituratu egin behar-
ko dela enkantetik atera-
tako dirurik gabe bizitzera.
Gure galdera da ea be-
raiek orduan zergatik es-
katzen dituzten denboral-
di guztietan dirulanguntzak.
Adibidez, joan den urtean,

sasoi bukaeran leku ez-
berdinetako usazaleak el-
kartuz egin zuten bazka-
ria ordaintzeko eskatuta-
ko 3.000 euroak ez diote
inongo mesederik egiten
Etxalarko herriari.

Etxalarko usategiaren
etorkizuna Interes Kultu-
raleko Ondasun egin be-
har dela esaten dute, sa-
rearekin usoak ehizatzea
gizartearentzat ekintza kul-
tural bat izango balitz be-
zala. Ez baitio ehizatzeko
modu bat izateari uko egi-
ten.

Idatzian, usazaleen la-
na gogortzat jotzen dute
eta ez dute inon aipatzen,
soldatapean egiten dute-
la lan hau. Beraz, gogorra
modu txikian.

Aipatzen dute, sasoi ho-
netan, ehiza puesto guz-
tiak saldu direla eta guk
dakigunez,  21. puestoa
eta 4.sarea ez ziren saldu.
Gainera, azkeneko en-
kantean ehiztarien eta Uda-
laren artean izandako de-
sadostasunaren ondorioz,
Etxalarko Udalak aurreko
urteetan baino 35.000 eu-
ro inguru gutxiago bere-
ganatu ditu. Zergatik jasan
behar dute etxalartarrek
galera hau?

Idatzian ere diotenez,
12-15 adar puskaturik ager-
tu dira. Baina guretzat tra-
ban zeudenetatik bakarrik
ere ez. 

Edozein etxalartar gai
da jakiteko usategietan hi-
ru helburu ezberdinetako
jende taldeen arteko elkar
bizitza beharrezkoa dela:
sareekin ehizatzen dute-
nak, bisitariak eta esko-
peta ehiztariak. Etxalarko
historian, hiru talde hauek
elkar bizitu izan dira azke-
neko mendean. 

Usazaleak bidalitako
idatziarekin ondoriozta de-
zakegu, beraien helburua
mendi guztia beraien men-
pe egotea dela. Inork tra-
barik egin ez diezaien. 

Ideia hau ez dute etxa-
lartar gehienek onartuko:
lehenengoz, Etxalarko he-
rriak diru kopuru handi bat
galduko lukeelako eta bes-
te alde batetik, etxalarta-
rren artean ezin egon izu-
garria sortuko litzatekee-
lako. 

Usoa ehiza elkartetik
Udalari eskatuko diogu ida-
tzi baten bidez, ordenan-
tza bat sortu dezan, goian
aipatutako hiru talde ho-
rien eskubideak eta bete-
beharrak argitzeko.

Usoa Etxalarko 
Ehiza Elkartea

Alkoholarekin
arazoak dituen
pertsona baten
emaztearen
esperientzia

43 urteko emakumez-
ko bat naiz. Alkoholaren
kontsumo konpultsiboa-
rekin arazoak dituen gi-
zonezko batekin ezkon-
dua nago. Beti saiatu izan
naiz kontent bizitzen nire
senarrarekin eta nire bi se-
me-alabekin, baina erre-
alitateak ezinezkoa zela
erakusten zidan. Lekuz
kanpo zegoen zerbait ze-
goela konturatu nintzen
poliki-poliki.

Nire senarrarekin nuen
harremana, ez zen txarra,
ordutegi aldetik normalta-
sun bat zegoen, gizale-
gez jokatzen genuen el-
karrekin, baina egunetik
egunero okerrago senti-
tzen nintzen. Ez zegoen
komunikaziorik gure arte-
an, gure interesak des-
berdinak ziren eta aban-
donu eta tristezia senti-
mendua areagotuz joan
zen.

Nik aunitz maite nuen
baina argi nuen gehiegi

edaten zuela. Hor barna
atera eta edateko beti edu-
kitzen zuen denbora, eta
guttitan zuen gurekin ego-
teko modua. Ia ez zen ego-
ten etxean... Edariak de-
na baldintzatzen zuen. Ez
genuen konpartitzen bizi-
tza.

Arrazoia niregan aur-
kitzen saiatu nintzen. Ni-
re senarrak egindakoa jus-
tifikatzen nuen, bere gai-
xotasuna gordetzen  nuen
eta etxetik kanpo dena on-
gi zihoalaren itxurak egi-
ten nituen.

Aldatzen hasi nintzen.
Familia eta lagunengan-
dik urrundu nintzen. Nire
seme-alabekin nuen ja-
rrerak arduratzen ninduen,
nahiz eta ez izan txarra,
baina errudun sentitzen
nintzen. Ez nituen saihes-
tu. Min egiten nien, larru-
tik ordaindu zuten.

Kontrolik eza sentitzen
nuen, mina, amorrua,
nahigabea eta ezintasu-
na.

Egun batean gehiago
ezin nuela eta Al-Anon-
era deitu nuen. Alkohola-
rekin arazoak dituztene-
kin bizi garen gizon eta
emakumeak biltzen gara
hemen. Orduan ulertu
nuen gaixotasun hau mal-
tzurra eta nahasgarria de-
la dela. Zein neurritan era-
gin nuen ikusi nuen eta
laurok pasatu genuen
gaizki.

Duela urte batetik ho-
nat bizitzen ari naizela
erraten ahal dut. Nire se-
narrarekin dudan harre-
mana hobetu egin da eta
etxeko giroa beroa eta la-
saia da. Familiari buruz
nuen ideiaren antzekoa
bihurtzen ari da.

Egon, jolastu eta nire
seme-alabei entzuteko gai
naiz orain, errespetatu eta
maitasunez eta ezarpenik
gabe, eurek ere ni erres-
petatzen naute. Lo egiten
dut, arnasa hartu eta la-
saitasunez ibili. Nire biz-

karreko eta buruko minak
desagertu egin dira. Nitaz
gehiago eta bertzeetaz gu-
ttiago arduratuz,nire sen-
timentuen jabe  naiz. Ga-
rrantzirik gabeko gauzek
guttienekoa arduratzen
naute, eta ez dut mendi-
rik egiten. Kontent nago. 
Mota, arraza, klase, bal-
dintza, sinismen eta ide-
ologia desberdineko per-
tsonak gaude Al-Anonen.
Erlijioa, politika, futbola
edo telebistari buruz hitz
egiten dugu. Gure senti-
mentuez solasten gara eta
autolaguntzeko progra-
mekin elkarri laguntzen
diogu. Ez dugu kuotarik
ordaintzen. Toki guztieta-
ko pertsonen anonimota-
suna isilean gordetzen du-
gu.

Laurok gure familia be-
rreskuratu dugu, eta nik
nire bizitza. Al-Anonen ha-
gitz ongi doakit. Zuek ere
probatu eta informazioa
jaso nahi baduzue hurbil-
tzen ahal zarete. Ez du-
zue deus ere galduko,
zuen denboratik tarte tti-
ki bat baino ez. Ez dugu
deus hitz ematen, baina
taldeetan gaudela erran
dezakete, eta hobeki sen-
titzen garela. Telefonoa
639 400406 da.

Alkoholiko baten
emaztea

OHARRA
Eskutitz guztiekin bate-
ra, idatzi duenaren izen-
deiturak eta telefonoa bi-
dali behar dira. Bertze-
la, ez dira argitaratuko.
Iritzi ezberdinek tokia izan
dezaten, ez da komeni
makinaz idatzitako 25 le-
rro baino luzeago idaz-
tea. Laburtu beharra iza-
nez gero, Ttipi-Ttapak
bere esku izanen du ho-
rretarako eskubidea.
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ttipi-ttapa
«N-121A errepideko

obrak akitzean, orain pun-
tu beltzak diren zenbait to-
ki, hagitz beltzak izatera
pasatuko dira, eta puntu
horiek Sunbillako bidegu-
rutzea eta Berarako sarbi-
dea dira». Bertze hainbat
konturen artean, horrela
adierazi zuten Arantza,
Bera, Etxalar, Igantzi eta
Lesakako udal ordezka-
riek urriaren 22an Nafa-
rroako Parlamentuko He-
rri Lanetako batzordearen
aitzinean egindako age-
rraldian. Hasiera batean
iragarritako proiektuan
egin diren aldaketen gai-
nean euren iritzia ager-
tzeaz gain, bertzelako kez-
ken berri ere eman zuten.

Sunbillako bideguru-
tzean azken urteotan zau-
ritu eta hildako andana
izan direla gogoratu zuten
udal ordezkariek, eta Al-
kaiagatik barna Berara sar-
tzeko dagoen bideak ere
aterabide bat behar due-
la nabarmendu zuten. Be-
rako Udalaren iritziz, ego-
kiena biribilgune bat egi-
tea litzateke.

Horrez gain, hasiera-
ko proiektuarekin aldera-
tuz egin diren aldaketez
mintzatu ziren Parlamen-
tuan. Telleriko tunelari bu-
ruz zera adierazi zuten:
«hasierako proiektuan tu-
nela osotasunean man-
tenduko zela erran zen».
Baina aldaketak egon di-
ra, eta Gobernuak tunela
neurri batean mantentze
aldera, udal ordezkariei
«gustatu ez» zaien alda-
keta proposatu du. De-
partamentuak horretara
bideratu nahi dituen 1,5

milioi euroak Endarlatsa-
Sunbilla trenbidea mol-
datzen gastatzea nahia-
go dute Udalek. Larreza-

baleko loturaz ere hitz egin
zuten.

Lesakarako sarbidean
aurreikusi den aldaketa

«hobea» dela iritzi diote,
nahiz eta Matxain base-
rria bota beharko den.
Igantziko Udalak, bere al-

detik, Igantziko Bentetan
kaltetua aterako den he-
rritar baten egoera azal-
du zuen.

Herri Lanetako batzorde parlamentarioarekin
bildu dira Bortzirietako udal ordezkariak
Hasierako proiektuan egin diren aldaketa eta puntu beltzen inguruan hitz egin dute

ERREPIDEAK

ORDAINTZEKO ERA

Ordainketak banketxeetan helbideratuta ez dituztenak:
Abisuan agertzen den edozein kontutan eginen da ordainketa nahi den banketxetik,
abisu hirukoiztua aurkeztuz.
Ordainketak banketxeetan helbideratuta dituztenak:
Kontutik zuzenean kobratuko zaie.

ORDAINTZEKO EPEA

• 2008ko azaroaren 30ean bukatuko da.
• Ordaintzen ez bada, epea 2008ko abenduaren 31ra arte luzatuko da. Luzapen horri

dagokion interesa aplikatu ahal izanen da.
• Aipatutako epea pasatu ondoren, premiamenduzko exekuzio bidez %20ko errekargua-

rekin kobratuko da.

Bortzirietan, 2008ko urriaren 1ean

Presidentea
Patxiku Irisarri Elizagoien

Bortzirietako
Hiri Hondakinen
Mankomunitatea

Jakinarazpena

2008ko bigarren urte erdiko zabor bilketa eta tratamendu
zerbitzuetako tasak kobratuko direla, ondoren seinalatzen den
bezalaxe:
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Gure historian ga-

rrantzi haundikoak izan
diren harri bereziak di-
ra megalitoak. Urteekin
aunitz desagertu dira,
baina milaka urteren bu-
ruan mantentzen dire-
nak ere badira. Azken
aldian, horiek berres-
kuratzeko ahalegin be-
reziak egiten ari dira
hainbat tokitan, eta Be-
ran ere horrela eginen
da. Mendi inguruan dau-
den megalitoak marka-
tzeari ekinen dio laster
Hi lhar r iak  ta ldeak.
Nafarroako ondasunak
biltzea da helburua, eta
Nafarroako Gobernua-
ren eskariz hasiko da
markatzen aipatu tal-
dea. Trikuharriak, mai-
rubaratzak, tumuluak...
Gisa aunitzetako mega-
litoak markatuko dira. 

Auzoetako
bideetarako
dirulaguntza

Nafarroako Gober-
nuak nekazaritzako az-
piegituretarako dirula-
guntza emanen dio Uda-
lari. Hala, baserri auzoe-
tara bideak egiteko aur-
ten 60.000 euro jasoko
ditu Herriko Etxeak, eta
bertze horrenbertze hel-
du den urtean.

Web orri berria
Interneteko atari be-

rria du herriak: www.be-
ragureherria.com. Eus-
karaz eta gaztelaniaz egi-
na da eta argazki gale-
ria zabala osatu dute, ar-
gazki zaharrekin, base-
rri, ohitura, leku interes-
garri, ospakizun eta kiro-
lari lotutako argazkiekin
eta prentsako artikulue-
kin. Jose Antonio Toto-
no eta Rosamari Erran-
doneak egin dute.

Hainbat hitzordu
datozen egunetan

Herriko bazterretan
dauden megalitoak
markatuko ditu
Hilharriak taldeak 
Nafarroako Gobernuak
bideratutako ekimena da

BERA

ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Mugarik gabe topaketa arrakastatsua
Urriaren 11n eman zitzaion amaiera Bortzirietan egin den Mugarik Gabe
kultur ezberdinetako V. asteari. Ekitaldi nagusiak urriaren 11n egin baziren
ere, lehenagotik dokumental, hitzaldi eta futbito partidekin gozatzeko au-
kera izan zen Bortzirietako Euskara Mankomunitatea, Inti Kausay eta Bor-
tzirietako Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen eskutik. Egun
haundian, berriz, denetariko ekitaldiak izan ziren: bertsoak, musika, jardu-
naldi gastronomikoak, Egiptoko dantzak eta capoeira, futbito txapelketa-
ko sari banaketa... Toki aunitzetako jendeak hartu zuen parte: Argentina,
Peru, Bolivia, Kuba, Kolonbia, Guatemala, Ekuador eta Euskal Herria. An-
tolatzaileak gustura ageri ziren topaketak izandako erantzunarekin.

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA

Labiaga eta Tantirumairuko ikasleak arraunean
Labiaga eta Lesakako Tantirumairu ikastolako neska-mutikoak Ikasarrauna
jardunaldian ibili ziren urriaren 15ean. Bi herriak bereizten dituen Bidasoa
ibaian goiti eta beheiti ibili ziren, arraunaren sekretuak ikasten. Horretarako,
arraunaren mundua ezagutzen duten bi irakasle lekeitiarren laguntza izan zu-
ten. Aurtengoa bigarren edizioa izan da Labiagakoentzat, eta lehena lesaka-
rrentzat. Bertzalde, ikastolako Pedagogia Taldeak antolatuta, Euskal Jokoak
eta Jolasak izeneko ikastaroa egin dute ikasle, irakasle eta gurasoek urrian.
Guztira bi orduko bortz saio egin dira Haur eta Lehen Hezkuntzako haurren-
tzako jokoak ikasteko. Talde mugatua izaki, 12 lagunek parte hartu dute. 

Urriak 31, ortzirala
- 18:00etan haurren-

tzako ipuin kontalaria,
Udal Liburutegian.

Azaroak 1, larunbata
- 20:00etan Taiwango

The Formosa Singer
abesbatzaren kon-
tzertua Kultur Etxean.

Azaroak 7, Ortzirala
- 22:00etan Bob? Nor

da Bob? antzezlana
Katakun.

Azaroak 9, igandea
- 17:00etan Txan ma-

goa Kultur Etxean.
Azaroak 13, ortzeguna
- 18:30ean Zer eragin

du irakurzaletasunak
haurraren bilkaeran?
solasaldia, Udal Libu-
rutegian.
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Aitor AROTZENA

Ortziral honetan,
urriaren 31n, Doloree-
tako Ama Birjinaren ko-
mentuko beheitian ko-
katutako Burdinaren
Etxea inauguratuko da
eguerdiko 12etan. Ber-
tan proiektuari buruzko
txostena banatuko da.
Burdinaren Etxean Pe-
dro Lanz herriko aro-
txaren lanak ikusgai iza-
nen dira eta lanbideari
buruzko ikusentzune-
koa ere grabatuko da.
Burdinaren Etxea ez
ezik, Turismo Bulegoa
ere bertan izanen da. 

85 urtekoei
omenaldia
azaroaren 7an

Azaroaren 7an egi-
nen zaie Lesakan 85 ur-
te bete dituztenei ome-
naldia, Nafarroako Ku-
txak eta San Fermin Ju-
bilatuen Elkarteak an-
tolatua. Hasiera batean,
Urrezko Ezteiak eta Dia-
mantezko Ezteiak bete
dituzten senar-emaztei
omenaldia egiteko as-
moa zen, baina Javier
Zelaieta Nafarroako Ku-
txako zuzendariak ai-
patu digunez, aurten 50
urte ezkondurik bete di-
tuzten senar-emazte bi-
koteak Lesakatik kanpo
bizi dira edo ezinezkoa
dute ekitaldira agertzea.

Horregatik, hasierako
asmoa aldatu eta 85 ur-
te bete dituzten Urrez-
ko Adina elkarteko ki-
deak omenduko dituz-
te. Zehazki hiru izanen
dira omendutakoak,
1923an sortutakoak hi-
ruak: Juliana Etxeberria
Telletxea, Santiago Te-
lletxea Telletxea eta Jo-
xe Mari Iratzoki Telle-

txea. 12:30ean Meza
izanen dute aurten hil-
dako San Fermin Erre-
tiratuen Elkarteko eta
Nafarroako Kutxako
Urrezko Adina elkarte-
ko kideen alde. Segi-
dan, plazan aurreskua
eskainiko zaie omen-
duei.

Aurten Etxalarko
Bentetan izanen dute

bazkaria eta joateko
nahiz etortzeko auto-
busa izanen da. Baz-
kalondoan, bi telebista
zozketatuko dira hurbil-
du direnen artean eta
akautzeko, Xalbador
Madariagarekin dan-
tzaldia izanen dute. Ai-
patu bezala, Lesakara
itzultzeko ere autobusa
izanen da.

Burdinaren Etxea inauguratuko da
urriaren 31n komentuko beheitian
Turismo Bulegoa ere bertan kokatuko dute

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Haurraren Eguna azaroaren 16an
Kultur ekitaldiz ongi hornitutako azaroan, hilaren 20ko azienda feria eguna
izanen da izarra. Halere, aitzineko igandean eginen da Haurraren Eguna eta
hori antolatzen dabiltza Irain eskolako eta Tantirumairu ikastolako Guraso
Elkarteak. Goizean jokuak, eskulanak, margoketak eta gisako ekitaldiak iza-
nen dituzte eta arratsaldean, musika eta berendua. Hilaren 18an ipuin kon-
talaria izanen da, 22an bertso bazkaria eta Santa Zezilia eguneko musika tal-
deen emanaldia eta 29an, Lesakan Euskaraz Bai Eguna izanen da. Arkupek
antolatutako nesken paleta goma txapelketari lekukoa hartuz, Batzokik gi-
zasemeena antolatu du eta azaroaren 2tik abenduaren 20ra jokatuko da.

LESAKA FLASH
Iñaki Fagoagak
15 urte kartzelan
Iñaki Fagoaga Iantzi pre-
so lesakarrak 15 urte be-
te ditu kartzelan. Urteu-
rrena gogoratzeko eta
Euskal preso eta ihes-
lariak etxera izenburu-
pean, urriro egiten den
Sastrinerako mendi ate-
raldia eta ekitaldia egin
zen urriaren 25ean. Ai-
patzekoa da Iñaki Fa-
goagak bere zigorraren
hiru laurdenak bete di-
tuela eta legea betez, as-
ke egon beharko lukee-
la. Iñaki ez ezik, Bortzi-
rietako bertze preso eta
errefuxiatuak gogoratu
ziren larunbateko ekital-
dian.

Emakumeen
paleta goma
finala
Arkupe pilotazale elkar-
teak antolatutako ema-
kumezkoen paleta goma
txapelketako finala eta
hirugarren posturako par-
tida jokatuko dira larun-
batean, azaroaren 1ean,
16:30etik aitzinera.

Ikastaroa
Alkaiagan
ANEL Nafarroako Lan
Enpresen Elkarteak  an-
tolatuta, Gure enpresa
kudeatzen izeneko ikas-
taroa eginen da azaroa-
ren 4tik 27ra Cederna-
Garalurek Alkaiagan
duen egoitzan. Nafarroa-
ko Enplegu Zerbitzuak
eta Europar Batasunak
%100ean subentziona-
tutakoa izanen da eta as-
tearte eta ortzegunetan
eskainiko da, 16:30etik
20:15era. Izena emate-
ko 948 625122ra deitu
beharko da, 09:00etatik
14:00etara.
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Joseba eta Nerea
Eguraldia lagun, zien-

toka lagun bildu ziren
Iharmendiko gainean
Usategietako Igandean,
urriaren 19an. Usoak no-
la ehitzatzen diren ikusi,
paseo bat eman, eta bi-
sita gidatuak egiten ha-
rrapatu genituen bisita-
riak, tenperatura ona eta
giro oraindik hobea pro-
bextuz. Patxiku Irisarri al-
kate eta usazalek aipa-
tu digunez, «1.500 lagun
inguru ibili ziren Usate-
gietan goiz partean».
Arratsaldean, herrira jau-
tsi zen besta. Kale ani-
mazioa izan zen  Detra-
ka taldearen eskutik. Tti-
kienek gozamen ederra
hartu zuten hankaluze
eta bertzelako panpine-
kin. Joselu Anaien es-
kutik izan zen herriko pla-
zan dantzaldia. Altxata
Kultur Elkarteak ostatua
paratu zuen frontoian
egun osoan, eta handik
ere jende parrasta pa-
satu zen tragoa hartu eta
bokadiloa jatera. Urtero
bezala, dantzaldiaren
atsedenaldian, 12 uso bi-

zirik zozketatu ziren. Aur-
ten Kattoneko Jasone
Iparragirrerentzat izan zi-
ren usoak. Bigarren sa-
ria, bi lagunentzako afa-
ria, Mariskineko Borda-
ko Mari Luz Ariztegik era-
man zuen. Hirugarren sa-
ria 5.351 zenbakiari ego-
kitu zitzaion, baina ez zen
momentuan atera. Zen-
baki horren jabeak Al-
txata Kultur Elkarteko ki-
deren batengana hurbil-
du beharko du kanpin
denda eskuratzeko.

Uso denboraldia
ongi hasi dute
Usategietan

Joxe Angel Goiene-
txe albinteak adierazi di-
gunez, «Usategietako
Igandera arte 60 doze-
na uso eta 11 dozena txo-
loma baino gehixeago
harrapatu dira sareetan.
Hortaz, hagitz ongi hasi
dugu aurtengo denbo-
raldia». Egunik hobere-
na urriaren 10a izan zen.
19 uso dozena baino
gehiago harrapatu ziren
eta kornetak 90 aldiz jo
zuen. «Urriaren 17 eta

18a ere egun onak izan
ziren. Egun bakoitzean
14 dozena hartu geni-
tuen», aipatu digu Joxe
Angelek. Uso pasari da-
gokionez, joan den urria-
ren 18a izan zen, Usa-
tegietako Igande bezpe-
ra, egunik hoberena
«240.000 uso baino ge-
hiagorekin», ehizturiek
erran digutenez.

Segurtasun
balizak

Bera aldetik herrira
sartzeko, errepide nagu-
siko bi karrilen artean
geldiaraztera derrigor-
tzen duen STOPa arris-
kutsua dela iritzita, Ai-
tor Etxarri NaBaiko par-
lamentariak Bentetako
bidegurutzean segurta-
sun balizak paratzeko

eskaria egin zuen Parla-
mentuan. Horri erantzu-
nez, N-121A errepide-
ko moldaketa lanekin
batera, herrira datoze-
nek erabiltzeko bide-
gurutzea eginen da, bai-
na lan horiek akautze-
ko urtebete baino gehia-
go falta denez, behin
behineko aterabide bat
ematea nahi du NaBaik.

1.000 lagunetik goiti
bildu ditu Usategietako
Igandeak
Eguraldi ederra lagun, egun
handia izan zen urriaren 19a

ARGAZKIA: JOSEBA OLAGARAI

IV. Patata Tortilla Txapelketa
Usategietako Igande bezperan, aurten laugarren aldiz, patata tortilla txa-
pelketa egin zen frontoian. Lehiaketako hirukote gazteenak jantzi zuen txa-
pela. Argazkian ageri diren Oihanek, Anek eta Idoiak, 16 urterekin tortillarik
hoberena egin zuten. Guztira 14 taldek parte hartu zuten; 9 taldek helduen
sailean (16 urtetik goiti) eta 5 taldek haurren kategorian. Hauxe izan zen sail-
kapena: txapeldunak Oihane, Ane eta Idoia 90 punturekin. Bigarren Mattin,
Patxi eta Federiko Arribillaga 71 punturekin, eta hirugarren Xabier Etxarte,
Mikel Ibarra eta Julen Maia 70 punturekin. Tortillarik txarrenaren saria Julen
Aranburu, Iñaki Bertiz eta Mattin Maiak eraman zuten. Hauena izan zen gu-
ttien puntuatutako tortilla. Sari moduan tortilla egiteko osagaiak eman ziz-
kieten. Janzkerarik originalenaren saria Aintzane Iparragirre, Amaia Agirre
eta Olatz Olloak eraman zuten. Ttikien sailean Beñat Maia, Ibai Gallardon
eta Aitor Danborienak irabazi zuten. Antolatzaileak gustura zeuden lehia-
ketak izandako martxarekin eta hurrengo urterako animatuak daude, 5. edi-
zioa egiteko.

ETXALAR
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Nerea ALTZURI
Aitzineko alean, Kul-

tur Egunak ortziral ho-
netatik igandera bitar-
te izanen direla iraga-
rri genuen, urriaren
31tik azaroaren 2ra,
alegia. Halere, hainbat
ekitaldi zehaztu gabe
utzi genituen, baina al-
di honetan xehetasun
guztiak jaso ditu ondo-
rengo lerroetan:

Ekitaldiz beteriko Kultur Egunak
izanen dira ortziraletik igandera
Hitzaldia, haurrentzako txokoa, azoka, bertso afaria, herri kirolak... izanen dira

ARANTZA

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Jardunaldi gastronomikoak
Ehiza denboraldia dugunez, herriko jatetxeetan ehiza platerak eskaintzen
dira. Bertzalde, sasoiko platerak eskaintzeko helburu berberarekin, Ber-
tizko Turismo Partzuergoak 16. aldiz ehizari buruzko jardunaldi gastro-
nomikoak antolatu ditu. Eskualdeko zenbait jatetxe urriaren 31tik azaroa-
ren 30a bitarte luzatuko den ekimen honen barne daude eta aurtengo edi-
zio honetan Burlada jatetxeak ere parte hartuko du.

ORTZIRALA, urriak 31
- 20:00etan Zahar Txo-

kon hitzaldia: euskal
zerriaren historia,
ezaugarriak eta us-
t iapena . Hizlariak
hauek izanen dira: Bi-
ttor Jauregi amaiurta-
rra, euskal zerri ekoiz-
lea eta Bernart Bethar
urepeldarra, Euskal
Zerriaren Elkartearen
sortzailea.

-22:00etan Mus Txa-
pelketa Ekaitza El-
kartean. Bikote ira-
bazleak bi zerri-kuttin
eta bi txanpan botila
eramanen ditu, eta bi-
garrenek bi oilasko eta
bi ardo botila.

LARUNBATA, azaroak 1
- 10:00etatik aitzinera

frontoian Baserrita-
rren Eguna.

- 17:00etan gorapean
haurrentzako taile-
rrak.

- 21:00etan bertso afa-

riaEkaitza Elkartean,
Aitor Mendiluze eta
Angel Mari Peñagari-
kano bertsolariekin.

IGANDEA, azaroak 2
- 12:30ean herri kiro-

lak frontoian. Miren

Urkiola eta Maria Jo-
se Sardon harri-jaso-
tzaileen erakustaldia.

- 17:00etan haurren-
tzako antzerkia es-
kolako gimnasioan:
Ino, Ino, Ino, badator
Bonbardino.

FLASH
Herriko bi
pilotari aurrez
aurre
Nafarroako 22 urtez be-
heitiko pilota txapelke-
tan, bi aranztarrek egin
zuten topo joan den
igandean Labriten: Ima-
nol Mitxelenak eta Jo-
seba Madariagak. Le-
rro hauek idazterakoan
ez genuen partidaren
nondik norakoen berri-
rik, baina  final laurde-
neko partida izan zen.
Mitxelenak Huarteko
Kortabarriari 18 eta 13
irabazita lortu zuen final
laurdenerako txartela.
Madariaga, berriz, Al-
dabideko Mattin Ezkur-
diaren kontra aritzekoa
zen, baina hau ez zen
aurkeztu. Hala, bi aranz-
tarrek final laurdeneko
partida jokatzekoa zu-
ten joan den igandean.
Bietako bat segurutik
izanen dugu buruz bu-
ruko txapelketako fina-
lerdian.

Tomas Goia
bake epaile
ordezko
Azken urteotan bake
epailearen ordezkoa
izan den Tomas Goiak
segituko du hemendik
aitzinera ere postu ho-
rretan. Izan ere, Uda-
lak bertze lau urtetara-
ko onartu du Pili Larre-
txea bake epailearen or-
dezkoa Tomas Goia iza-
nen dela.
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Jaione OTXANDORENA
Bertze urte batez, he-

rriko gaztetxoak Nafa-
rroako Gobernuak, Men-
di Federazioak eta begi-
raleek elkarrekin antola-
tzen dituzten Nafarroa-
ko Kirol Jolasetan dabil-
tza. Joan den urriaren
12an, Lesaka eta Bera-
ko gazteekin batera,
Otsagira egin zuten ate-
raldia. Hasiera batean
Ori mendira igotzea zen
helburua, baina egural-
di kaxkarraren ondorioz,
azken momentuan era-
bakia aldatu eta Abodi-
tik Otsagirainoko bidea
eginzuten oinez, 17 kilo-
metro inguru. Ibilbidean
eguraldi txarra izan zu-
ten eta begiraleek adiera-
zi digutenez, gaztetxoek
meritu izugarria izan zu-
ten. Hurrengo ateraldia
azaroaren 23rako antola-
tu dute, eta Lizaieta–Zu-
garramurdi ibilbidea egi-
teko asmoa dute. 

Antzerki
ikastaroa 

Iaz bezala, aurten ere
antzerkia ikasi eta egite-
ko aukera izanen dugu

herrian. Ikastaroa, aza-
roaren 6an 16:30ean ha-
siko da. Beraz, interesa
duenak egun horretan
azaltzearekin nahikoa
izanen du. Hortik aitzi-
nera ortzegunero bildu-
ko dira klaseak emate-
ko. Aipatu behar da joan
den urtean antzerki ikas-
taroan egondako hau-
rrek bi antzerki egin zituz-
tela: lehena Asteburu Kul-
turalean eta bigarrena
ikasturte amaieran. Bi an-
tzezlanak hagitz politak

izan ziren eta ea aurten
ere horrelakoren bat ikus-
teko aukera dugun!

Alfredo Arretxea
ETBn

ETB 1eko Horrelakoa
da bizitza saioan herriko
sukaldaria den Alfredo
Arretxea azalduko da
denboraldi honetan ere,
ortzegunero 19:45-20:30
artean. Nolako plater go-
xoak prestatzen dituen
ikusteko aukera izanen
dugu eta ausartenak

etxean errepikatzeko au-
kera ere izanen dute. Ho-
ri norberaren esku ego-
nen da!

Kontzertua
azaroaren 15ean

Nafarroako Gober-
nuak antolatzen duen
Udazkeneko Biraren bar-
ne, azaroaren 15ean,
emanaldia eskainiko du
Giltzarri abesbatzak Eli-
zan. 20:30ean hasiko da
kontzertua.

Nafarroako Kirol Jolasetan parte
hartzen ari dira herriko gaztetxoak
Hurrengo ateraldia azaroaren 23an eginen dute

UTZITAKO ARGAZKIA

Zenbaitetan eguraldiak lagundu ez arren, gustura dabiltza neska-mutikoak. 

SUNBILLA

Eguneko
zentroaren
lehenengo harria
azaroaren 22an
ttipi-ttapa
Arkupeak Erretiratu
eta Jubilatuen Elkar-
tearen ekimenez, Do-
nezteben egin nahi
den eguneko zentro-
aren lehenengo ha-
rria paratuko da hel-
du den azaroaren
22an. Horrez gain,
egun berezia antola-
tu dute Arkupekoek.
Hala, elkarteko hain-
bat kidek omenaldia
jasoko dute: Milagros
Apezetxeak goizue-
tarrak, Salvador Aro-
tzena doneztebarrak,
Mª Dolores Oronoz
elizondarrak, Mª An-
geles Altzugarai nar-
bartearrak, Micaela
Etxeberria iturenda-
rrak eta Mª Jesus Za-
bala doneztebarrak.
Aipatu, egun horretan
parte hartu nahi due-
nak aitzinetik eman
beharko du izena.
Azaroaren 2tik 10era
bitartean herrietako
ordezkariei jakinara-
zi beharko zaie. Gai-
nerako xehetasunak
hurrengo alean ema-
nen ditugu.

ARKUPEAK
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Uterga eta San Migel txapeldun
Nafarroako erremonte txapelketan
40 eta 34 irabazi zioten Zeberio II.a eta Badiolari

MALERREKA

ttipi-ttapa
Erremonte profesio-

nalak bertze bi txapel
eman dizkio Doneztebe-
ri. Urriaren 18an jokatu
zen Nafarroako Foru Ko-
munitateko txapelketa-
ren finala Labriten eta
Xanti Uterga eta Julen
San Migelek 40 eta 34
irabazi zieten Zeberio
II.a eta Badiolari. Do-
neztebarrek txapelke-
tako bikoterik gazteena
osatzen zuten, baina ha-
lere, txapelketako bortz
partidak irabazi zituz-
ten, erremontean be-
launaldi aldaketa dato-
rrela erakutsiz. 

Finalak hasiera nahi-
ko parekatua izan zuen
eta Gipuzkoako bikotea
hiru tanto aitzinetik izan
zen, 9 eta 6. Bederatzi-
na berdindu ondotik, 11-
9 ere aitzineratu ziren,
baina hortxe akitu zen
beraien nagusitasuna.
Uterga ausart eta egoki
aritu zen aitzinean eta 23
tanto egin zituen. Julen
San Migelek ongi agin-
du zuen gibelean eta be-
re kolpea nagusitu zen.

Zubietako alkate-
ordea lanean

Urriaren 9az geroztik,
Patxiku Mitxelena Zu-

bietako alkatea kanpo-
an dela-eta, Pedro  Hi-
lario Santesteban alka-
teordearen gain utzi di-

tu alkate bezala dituen
eskumenak. Neurri ho-
nek azaroaren 10era ar-
te iraunen du. 

ARGAZKIA: G. URDANPILLETA

Txistu Eguna lehen aldiz Donezteben
Lesaka, Arantza, Bera, Noain, Lizarra, Iruña, Donostia eta Doneztebeko txis-
tulariak elkartu ziren urriaren 11n Donezteben egin zen Txistu Egunaren XIII.
edizioan. Lehendabiziko aldia zen topaketa hau Donezteben egiten zela, eta
guztira 51 musikari bildu ziren. Herrian barna itzulia eginez hasi zuten egu-
na: Merkatuko Plazatik abiatuta,  Zazpigurutze auzoan, Elizagibelan eta In-
tzakardi parkean ibili ziren bazterrak alaitzen. Santa Maria jatetxean egin-
dako gosariaren ondotik txistu poteoari ekin zioten. Kasu honetan talde ba-
koitzak pare bat pieza jo zituen egin zituzten pausaldietan. Bertze itzulixka
bat ere eman zuten herrian elizatik hasi eta Kale Nagusian barna. Goizeko
ekitaldiei akabera emateko, Santa Maria jatetxean bazkaria egin zuten. Bazka-
londoan, Lesaka eta Doneztebeko taldeko musikariek berriz ere txistu po-
teoa egin zuten eta azken itzulia 23:30ean egin zuten. Heldu den urteari be-
gira, bertze aldaketarik ezean, Arantzan eginen da Txistu Eguna.

Ehizaren XVI.
jardunaldi
gastronmikoak
laster abian
ttipi-ttapa
Bertiz Partzuergo Tu-
ristikoak antolatuta,
ortziral honetan, urriak
31, abiatuko dira hila-
bete batez eginen di-
ren Ehizaren jardu-
naldi gastronomiko-
ak. Azaroaren 30a ar-
te ehizarekin lotura
duten menuak dasta-
tzeko aukera izanen
da eskualdeko 10 jate-
txetan. Almandozko
Beola, Arantzako Bur-
lada, Berako Zalain,
Donamariako Benta,
Doneztebeko Amez-
tia, Elbeteko Oñaska
eta Posada, Igantzi-
ko La Villa, Lesakako
Koxkonta eta Oitze-
ko Posada dira jar-
dunaldi hauetan par-
te hartuko dutenak.
26 eta 35 euro arte-
an balio duten me-
nuak izanen dira
–BEZ eta edaria sar-
tu gabe– eta, bertze-
ak bertze, uso, basur-
de, orein, erbi edo oila-
gorrekin egindako pla-
terak eskainiko dira.

GASTRONOMIA
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ITUREN

Mediku eskasiagatik herritarrek Doneztebera
joan behar dutela salatu du Udalak
Ez dago mediku nahikorik Malerrekako mediku behar guztiak asetzeko 

Arkaitz MINDEGIA
Udalak bando bidez

jakinarazi duenez, Ma-
lerrekako bertze herrie-
tan bezala, Iturenen ere
nabaritzen hasia da Na-
farroan dagoen mediku
eskasia. Izan ere, dau-
den kontsultategi guz-
tietako zerbitzua ase-
tzeko mediku nahikorik
ez dago, eta horren on-
dorioz, «titular bat falta
denean, lankide bat bi
kupo elkartzera behar-
tua dago. Kontsulta Do-
nezteben pasatu behar
du gaixo guztiei kasu
egin ahal izateko, eta al-
di horietan herriko kon-
tsultategiak itxita egon
behar du», dio oharrak.
Erabaki horrek gaixoak
Doneztebera mugitze-
ra behartzen dituela iri-
tzita, «erantzukizuna eta
konponbide bat ematea
Nafarroako Gobernua-
ri dagokiola» adierazi
dute Udaletik. Herriko
kontsultategian ez ezik,
Doneztebeko Osasun
Zentroan ere erreklama-
zio orriak paratu dituz-
te eskura.

Bestetako
bazkarietan 
izen emateak

Aurtizko besten bar-
ne, azaroaren 7an egi-
nen den herri bazkari-
rako txartelak erosteko
azken eguna urriaren 31
izanen da. Bazkariaren
prezioa 28¤ da eta nor -
baitek bazkarira joan
nahi badu, nahikoa da
herriko gazte bati erran
eta bortz euroko or-
daintzea fidantza gisa.
Bertze aldetik, astele-
henean, azaroak 10,
Aurtizko ostatuan baz-
karia izanen da eta ize-
na emateko ostatuan
bertan egin beharko da.

Zorionak Ander! 
III. mailako Euskadi-

ko Aizkora Txapelketan
bigarren postuan gera-
tu zen Ander Erasun aur-
tiztarra, Aitzol Atutxa txa-
peldunarengandik 2 mi-
nutu eta 5 segundora.
Sei aizkolari aritu ziren
lehian Altsasun eta egin
beharreko lana bosna
pago-enbor ebakitzea
izan zen: hiru kanaerdi-

ko eta bi 60 ontzako.
Lehia polita izan zen bi-
garren postua lortzeko
Erasun eta Mugertzaren

artean. Azkenean, An-
derrek 29 segundoko al-
dea atera zion. 14 mi-
nutu eta 40 segundo be-

har izan zituen aurtizta-
rrak eta 15 minutu eta 9
segundo mutrikuarrak.
Zorionak!

UTZITAKO ARGAZKIA

Dantza ikastaroa martxan
Aspaldian herrian desargetua bazegoen ere, azken urteotan geroz eta
gehiagok ematen dute izena dantza ikastaroan, eta herrian izaten diren
besta egunetan emanaldiak eskaintzen dituzte. Aurten ere Ibintza Kultur
Taldeak ikastaroa abiatu du eta irakaslea Nagore Arretxea beratarra iza-
nen da. Lau talde ezberdinetan banatuak daude, guztira 70 ikasle. Aste-
arte eta ortzegunetan izaten dira entsaioak Herriko Etxeko ganbaran. Nor-
baitek apuntatu nahi badu, hurbil dadila egun horietako batean eta Nago-
reri erran diezaiola. Bertzalde, Aurtizko bestetan eginen duten saioa pres-
tatzen hasiak dira eta seguru haur gazte eta helduek emanaldi polita es-
kainiko dutela azaroaren 9an, igandea, 17:30ean Aurtizko frontoian.
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Ortzirala 7
Bezpera

12:00etan txupina-
zoa herriko txistulari eta
trikitilariekin.12:30ean
herri kirolak gazteen ar-
tean.14:00etan herri
bazkaria Lizaso eta Ega-
ña bertsolariekin eta
Txapre trikitilariarekin.
21:30ean Zopak Aur-
tizko Ostatuan. 23:30-
ean rock kontzertua
MUGALARIAK, ZOL-
DAK, KASKEZUR eta
AMETS  ILUNAK taldee-
kin.

Larunbata 8
10:00etan argi soi-

nuak herriko txistulari eta
trikitilariekin. 12:00etan
herriko gazteen arteko
pilota partidak.17:30ean
trikitixa jaialdia. Ondo-
tik berendua parte-har-
tzaile guztientzat elkar-
tean. Gauez dantzaldia
LAIOTZ taldearekin.

Igandea 9
10:00etan argi soi-

nuak Herriko txistulari eta
trikitilariekin. 11:00etan

meza. 12:30ean aizko-
ra apustua:Kenari Era-
sun eta Iker Espelosin,
Mikel Zabaleta eta An-
doni Espelosinen aurka.
Migel Mindegia eta An-
der Erasun, Donato La-
rretxea eta Raul Kastro-
ren aurka.17:00etan
dantzarien saioa. On-
dotik JOXE ANJEL
akordeoilariarekin dan-
tzaldia.

Astelehena 10
10:00etan argi soi-

nuak herriko txistulari eta
trikitilariekin.10:30ean
mus txapelketa. 11:00-
etan haurrentzako joko-
ak.13:30ean bazkaria
Aurtizko Ostatuan gaz-
te eta helduentzat.
13:30ean elkartean he-
rriko ttikienentzat baz-
karia. Arratsaldez hau-
rrentzako tailerra eta txo-
kolatada. 19:00etan
dantzaldia JOXE ANJEL
akordeoilariarekin.

Asteartea 11
San Martin Eguna
10:00etan argi soi-

nuak herriko txistulari eta

trikitilariekin. 11:00etan
Meza Nagusia Martin
Deunaren ohorez.On-
dotik herritarrentzat lun-
txa Aurtizko Ostatuan.

12:00etan herritarren ar-
teko pilota partidak: Era-
sun-Aranburu Altzuri-Al-
tzuri II.aren aurka eta
Mindegia-Aioroa, Berre-

gi-Berregi II.aren aurka.
17:30ean bestei amaie-
ra emateko postre lehia-
keta elkartean trikilarie-
kin.

Aurtizko San Martin bestak
azaroaren 7tik 11ra
Igande eguerdian bi aizkora apustu izanen dira: gaztetxoak eta helduak

ARGAZKIAK: AINARA MINDEGIA

Berrikuntza gisa, aurten neska-mutikoek astelehenean goiz-arratsaldez go-
zatzeko aukera izanen dute: jolasak, tailerrak eta bazkaria izanen dituzte.

MALERREKA
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Esteban AROTZENA
Irailaz geroztik, atal

berria du Umore Ona El-
karteak: areto-futboleko
taldea. Gipuzkoako hi-
rugarren mailan jokatzen
du Umore Ona taldeak
eta zorte gutxi xamarrez
ekin dio ibilbide berri ho-
ni, kronika hau idatzi au-
rretik jokatutako lau par-
tidak galdu egin baitituz-
te goizuetarrek. Dena
den, emaitzek ez omen
dute garrantzi gehiegirik
gazte hauentzat. Jokatu
nahi duen guztiari ireki
dizkio ateak taldeak, pun-
tan ibiltzeari uko egitea
suposatu balezake ere
erabaki horrek. Beste hel-
burua larunbat arratsal-
deak girotzea da, eta ho-
ri ederki lortu dute, bete
egin baitira eskolako fron-
toiko harmailak orain ar-
te bertan jokatutako bi
partidetan. 

Denboraldiari aurre
egiteko beharrezkoak di-
ren 3.000 euroek buru-
hauste franko sortu diz-
kiete Umore Onakoei.
Udalaren eta Elkartea-
ren babesaz gain, Nafa-
rroako Kutxaren Zeuk au-

keratu, zeuk erabakipro-
gramara aurkeztu dute
proiektua eta baikor begi-
ratzen diote alde horreta-
tik etorkizunari. Enpre-
setan ere, Orona kasu,
dirulaguntza jasotzeko
gestioak egiten ari dira. 

Iker Apezetxea en-
trenatzailea eta Mikel
Etxeberria delegatuare-
kin batera, ondoko hauek
osatzen dute Umore Ona
areto-futboleko taldea:
Josu Narbarte, Garikoitz
Lopez, Fernando Goia,

Beñat Lekuona, Alain
Goizueta, Ekaitz Nar-
barte, Mikel Perurena,
Hodei Lujanbio, Xumar
Bakero, Egoitz Zubiri, Iñi-
go Aduriz, Pablo Miran-
da eta Iñaki Rodrigez. 

Arkupekoak
Doneztebera

Doneztebeko egune-
ko zentroaren lehenen-
go harria ezarriko dela-
eta, bertara joateko deia
luzatu du Arkupeak-ek
azaroaren 22rako. Jubi-
latuen Elkarte hau sortu
zenetik gure herriko dele-
gatua den Milagros Ape-
zetxea omenduko da gai-
nera egun horretan. Be-
raz, beste arrazoi bat
gehiago Doneztebera
agertzeko. Izena ema-
teko epea hilaren 2tik 10a
bitartekoa da; ordaindu
beharrekoa, berriz, 35
euro. 9:00etan aterako
da autobusa herritik. 

Areto-futboleko ekipoa sortu dute herriko
15 mutil gaztek
Gipuzkoako hirugarren mailan ari dira Umore Onako jokalariak

ARGAZKIA: ELENA GARTZIA

Umore Ona areto-futboleko taldean ari diren herritar batzuk ageri dira argazkian. 

GOIZUETA
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Industrialderako sarbidea inauguratu
dute udal eta gobernu ordezkariek
Urriaren 24an Laura Alba kontseilaria etorri zen

Juana Mari SAIZAR
Joan den urriaren

24an inauguratu zuten
industrialderako sarbi-
dea. Herriko alkate eta
zinegotziez gain, Na-
farroako Gobernuko
Herri Lan, Garraio eta
Komunikazio Departa-
mentuko kontseilaria
den Laura Alba ere he-
rrian izan zen. Izan ere,
Sukia enpresarekin ba-
tera, hauek urbanizatu
dute industrialdea. In-
dustrialdean barna itzu-
lia egin ondotik, hamai-
ketakoa egin zuten bil-
dutako guztiek.

Olazabal bikain
Mikel Olazabal he-

rriko pilotari gazteak
ikarragarria egin zuen
urriaren 20an Tolosa-
ko Beotibar pilotale-
kuan, buruz buruko txa-
pelduna den Oinatz
Bengoetxearen kontra
22 eta 16 irabazi bai-
tzuen, lau t’erdiko txa-
pelketan. Denon harri-
durako emaitza izan
zen, Bengoetxea bai-
tzen faboritoa. Hala, ho-

na hemen kontuan har-
tzeko esaldi bat: beti
pentsatu behar da, are-
rioa ez dela eskumo-
tza edo maingua, par-
tida guztiak jokatu egin
behar dira eta 22ra ai-
legatu.

Lerro hauek idazte-
rakoan, urriaren 25ean
egitekoa zen Kokaren

kontrako partida jokatu
gabea zuen Olazaba-
lek, eta zuek irakutze-
rakoan  beharbada
emaitza jakina izanen
da, baina edozein ka-
sutan, Bengoetxearen
kontrako partida izan da
albistea eta horrek so-
na handia eman dio he-
rriko pilotari gazteari.

Kirol guneari
laguntza

Lehenago iragarri
bezala, eskolaren atze-
ko patioan egin nahi
den kirol gunea Nafa-
rroko Kutxaren Zeuk
aukeratu, zeuk eraba-
ki egitasmoaren barne
dago, eta laguntzeko
zenbakia 15.187 da.

ARGAZKIA: JUANA MARI SAIZAR 

Neska-mutikoak ludotekan
Ludoteka zerbitzua ere abian da eta herriko neska-mutikoak astean bi
egunetan ordutebetez egoten dira Amaia begiralearekin. Argazkian age-
ri denez pozik eta gustura dabiltza.

ARESO

Profesional
euskaldunen
gida osatuko
du UEMAk
ttipi-ttapa
UEMA Udalerri Eus-
kaldunen Manko-
munitateak profe-
sional euskaldunen
gida osatzeko infor-
mazioa biltzeari ekin
dio, udal eta herritar
euskaldunek profe-
sionalen beharra
daukatenean nora jo
jakin dezaten. Gisa
berean, gidan sar-
tzen diren enpresek
baldintzak betetzen
dituztela ziurtatzeaz
ere arduratuko dira,
hau da, gidan sartu
aitzinetik euskaraz-
ko zerbitzua emate-
ko gai diren frogatu-
ko da. Elkargo pro-
fesionalek UEMAren
gidan sartzeko au-
kera daukate, baina
horrez gain, UEMAk
informazio iturriak
zabaldu egin ditu.
Euskal Herriko udal
guztietara jo du da-
tu eske, gidan sar-
tzeko egokiak izan
daitezkeen guztiek
lekua izan dezaten.
Behin datu guztiak
jasotzean, eta ahoz-
ko zein idatzizko
euskarazko tratua
bermatuta, gidan
dauden profesiona-
len zerrenda pasa-
tuko dute UEMAko
udalerri guztietara.
Informazio guztia
UEMAren webgu-
nean dago eskura
eskura: www.ue-
ma.org . Gainera,
web orriaren bidez
profesionalek zuze-
nean eman dezake-
te izena.

EUSKARA
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ttipi-ttapa
Abeltzaintzarako era-

biltzen diren hainbat bide
egoera kaskarrean dau-
delako eta aziendek ura
edateko toki gutxi dituz-
telako, obra batzuk egi-
nen ditu Udalak. 300.000
euroko aurrekontua iza-
nen dute eta Nafarroako
Gobernuaren eta Accio-
naren laguntza jasoko da.

Ur eskasiari aurre egi-
teko, Urdolako iturritik ura
hartuta, Urdola Txikin as-
ka berria eginen da. Ho-
rrez gain, Mendibilen  eta
Urkizun ere aska berriak
eraikiko dira, eta Aritzen
orain dagoena berrituko
da. Bestalde, hainbat bi-
detan ere konponketak
eginen dira. Amurrixketa-
ko larrerako bidea, esa-
terako, moldatu eginen
da, abeltzainei garraioa
errazteko. Arizko larrera-
ko bidean, bi kilometro-
ko zatian eginen dira
obrak. Astaitzaga pare-
an, berriz, bihurgunea za-
balduko da. Inguru horre-
tan egoera kaskarrean
dauden beste bide zatiak
ere badira, eta horietan
ere lanak eginen dira. Ha-
la, Astibi aldean bihurgu-
nea egokitu eta harri lu-
beta berrituko da.

Berriemaile bila
Hamabostean behin

Leitzako kronika egiteko
berriemailea behar du tti-
pi-ttapak. Horretarako,
erredakzioarekin jarri be-
har da harremanetan, 948
635458ra deituz. Gisa be-
rean, herrian sortzen di-
ren beste berriak ttipi-tta-
pan agertzea nahi badu-
zue, helbide honetara
idatz dezakezue: in-
fo@ttipi.net. Edo beste-
la, 948 635458ra deitu.

300.000 euroko aurrekontua duten abeltzaintzako
azpiegitura lanak eginen ditu Udalak
Hainbat aska berri paratuko dira eta bideetan ere konponketa lanak eginen dira

LEITZA
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Maite OTEIZA
Elizondoko Zahar-

Etxetik sartu eta Osa-
sun Zentroraino ailega-
tzen den Francisco Ja-
vier Iriarte karrikan mol-
daketa lanetan ari dira.
Karrika honetatik trafi-
ko haundia ibiltzen da
egunean zehar, Osasun
Zentroa, Baztan Haur
Eskola, Zahar-Etxerako
sarrera eta behitiko ka-
rrikarat doan pasabidea
hor baitira.

Norabide bikoitzeko
kalea izanda, traba au-
nitz zituen. Toki horre-
tan zein zentro dauden
erreparatuz, ohartuko
gara oinezko gehienak
adineko jendea eta haur
ttikien gurasoak direla.
Beraientzat ez zegoen
ibiltzeko espaloirik eta
aunitzetan bi kotxe gu-
ruzatzerakoan baztertu
egin behar ziren.

Arazo honi konpon-
bidea emateko, Zahar-
Etxea, Haur Eskola eta
Osasun Zentroari lurzati
bana kendu egin zaie,
espaloiak egiteko as-
moarekin. Obraren au-
rrekontua 65.234,59 eu-
rokoa da.

Iruritako elizako
dorrean lanean

Iruritako elizako do-
rrean garbiketa lanetan
ari dira. Aspaldiko be-

lar, adar eta zuhaixkek
dorrearen itxura itsus-
teaz gain, etorkizunean
arriskua ekar zezakete-
la ere ikusten zen, sus-
traiek pareta harrotuko
zutenaren beldurrez.

Lan honek ikusmen
haundia sortu du he-
rrian, ez baitute obreta-
ko ohiko andamiorik era-

biltzen; soka gorri ba-
tzuk baizik. Dorreko kax-
koan hamabiren bat so-
ka dilinde paratu ondo-
ren, langileak arnesak
jantzi , eta bertatik jaus-
ten dira lanean hasteko
prest. Berez, eskala-
tzaileak dira, beren gus-
tuko kirola lanbide bihur-
tu dutenak.

Baztan izena
pintxo onenetan

Urriaren 8an egin zen
Hego Euskal Herriko III.
Pintxo Lehiaketa Hon-
darribian eta parte har-
tu zuten 60 sukaldari-
ren artean, Taxoareko
El Caserio de Baztan ja-
tetxeak bigarren saria
eskuratu zuen.

Francisco Joakin Iriarte karrikan
espaloiak egiten ari dira
Lanen aurrekontua 65.234,59 eurokoa izanen da

BAZTAN

Enpresa sortu
eta bideragarria
izateko tailerrak
Arizkunenean
ttipi-ttapa
Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren ekime-
nez, norbere enpresa
sortu eta bideragarria
izan dadin laguntzeko
doako tailerrak eskai-
niko ditu Cederna-Ga-
ralurrek Elizondoko
Arizkunenea Kultur
Etxean. Hiru ikastaro-
tan banatu dute: Zure
enpresa sortu nahi du-
zu; Ongi ezagutzen al
duzu martxan paratu
nahi duzun enpresa?;
eta Negozio ttikiaren
kudeaketa. Lehenen-
goan negozio-ideia ze-
haztu ondotik, nego-
zioa martxan paratze-
ko gaitasunak landuko
dira. Azaroaren 11tik
14ra eta 18an eta 19an
eskainiko da, 9:30etik
13:30era. Bigarrene-
an, enpresa bidegarria
izateko ezaugarriak az-
tertuko dira. Azaroaren
20an, 21ean, 27an eta
28an izanen da, 9:30-
etik 13:00etara. Hiruga-
rrena negozioaren kon-
tabilitatea informatika-
ko programa batekin
nola eraman daiteke-
en erakutsiko da. Biga-
rren tailerraren egune-
tan emanen da, baina
14:00etatik 16:00eta-
ra. Izena emateko dei-
tu 948 625122ra 

IKASTAROA

ARGAZKIA: MAITE OTEIZA

Giltxaurdi futbol-zelaia azaro hondarrerako prest
Giltxaurdi futbol-zelaiko obrak martxa onean doaz, eta badirudi azaro er-
dialderako edo akaberarako erabiltzeko moduan izanen dela. Udalak Ecay
Eraikuntza enpresari agindu zion obrak egiteko ardura, bi hilabeteko epea
emanez eta 1.113.822 euroko aurrekontuarekin. 40. hamarkadan eraikia
izan zen futbol-zelaia, eta geroztik belardi naturalarekin egon da, baina
horrek zail egiten zuen hor jokatzea. Hortaz, Lesakako Beti Gazteren Mas-
tegi futbol-zelaian jokatzen dituzte etxeko partidak Baztango futbolariek.
Hemendik aitzinera, ordea, soropil artifiziala izanen du 100x60 metroko
dimentsioak dituen Giltxaurdi zelaiak. Horrekin batera, aldagelak ere be-
rritu dira, eta jokalarientzako aulkiak ere eraiki dira.
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ttipi-ttapa
Arizkungo zeharbide-

an eginen diren konpon-
ke ta  lanak  eg i tea
1.132.717,95 euro kos-
tako da. Kopuru horre-
kin, Arizkungo herrigu-
nean barna pasatzen den
errepidearen 550 me-
troak moldatuko dira eta
Erratzutik Izpegira doan
NA-2600 eta Arizkungo
NA-2001 errepideen bi-
degurutzean biribilgunea
eginen da bidearen se-
gurtasuna hobetzeko. 

Nafarroako Gober-
nuko Herri Lan, Garraio
eta Komunikazio Depar-
tamentuak diruz lagun-
duko ditu obra hauek, eta
horretarako 362.474,92
euroko laguntza onartu
du 2009ko aurrekontue-
tan. Dirulaguntza hori He-
rri Lan, Garraio eta Ko-
munikabidetako Depar-
tamentuak eta Udalak si-
natu duten elkarlan hitzar-
menaren barne dago. 

Urteetan egin diren
lanen poderioz, Ariz-
kungo etxe aunitzen sa-
rrera baino altuagoa da
kaltzada. Zeharbide be-

rriarekin arazo hori mol-
datuko da eta Arizkun-
go sareak berritzeko
aprobetxatuko da. Ze-
harbideak bortz metro-
ko zabalera izanen du
gehienez, eta posible de-
nean, metro banako es-
paloiak eginen dira bi al-
deetan. 

Ekimenak
Lekarozko
Institutuan

Ikasturte berriarekin
batera, Lekarozko Ins-
titutuko Guraso Elkar-
tea hasi da ekintzak an-
tolatzen. Hala, azaroa-
ren 4an, asteartea,
16:00etan sentsibiliza-
zio hitzaldi bat izanen
da ikasleen gurasoei zu-
zendua. Askagintza era-
kundeko kideek ema-
nen dute hitzaldia. Tal-
de honen helburuak
hauek dira: batetik, dro-
ga eta drogamenpeko-
tasun fenomenoaren in-
guruan informazioa es-
kaintzea eta bertzetik,
gurasoen kezka, zalan-
tza… jaso eta erantzu-
ten saiatzea.

1,1 milioi euro kostako dira Arizkungo
zeharbidea berritzeko lanak
Gainera, Erratzura eta Arizkunera joateko dagoen bidegurutzean biribilgunea eraikiko da

BAZTAN

ARGAZKIA: ONDIKOL

Apustu ikusgarria Gartzainen
Bi baten kontra. Horrela egin zuten urriaren 18an Migel Angel Aleman eta
Eduardo Danboriena gartzaindarrek Felipe Sarratea Xegone zigarraren aur-
kako apustua. Jendearen erantzuna ere ona izan eta ikusmin haundia sor-
tu zuen apustuak. Parte-hartzaileek Urballo mendira igo behar izan zuten
lehenbizi, 17,2 kilometro eginez, eta gero aizkoran aritu ziren. Mendira bi-
dean, Xegonek 40 kiloko zakua eraman zuen bizkarrean, eta Aleman eta
Daborienak 20 kilokoa bakoitzak. Hiruetan azkarrena Danboriena izan zen,
2 ordu eta 5 minutuko denbora eginez; bigarrena Aleman izan zen, 2 ordu
eta 25 minutuz egin zuen mendiko buelta. Xegonek, berriz, 2 ordu eta 42
minutu behar izan zituen. Hiru kanaerdiko ebaki behar izan zituzten gero.
Bikote gartzaindarrak 2 ordu eta 40 minutuz akitu zituen lanak; eta Xego-
nek 2 ordu eta 57 minutuz. Txapelak soinean, bikotea gustura gelditu zen
egindako lanarekin. Xegonek, berriz, zakuan 20 kiloko aldea izatea haun-
diegia zela zioen, eta enbor gehiago izatera irabaziko zuela. Edonola ere,
saio polita eskaini zuten eta kontent gelditu ziren guztiak. 
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Koro eta Margari
Udazken animatua

dugu  aurtengoa. Urte-
ro hortxe izaten ditugu
ehiztariak beren saltsan,
eta onddo bilatzaileak
ere bere sasoinean,
nahiz eta hauek franko
uzta eskasa izaten ari
diren. Horietaz gain, ber-
tze ekitaldi batzuetan
parte hartzeko aukerak
ere baditugu. Urriaren
15ean, adibidez, Juan
Zabala apez berriak txo-
kolatada antolatu zuen
Urdazubiko pilotalekuan
bi herrietako haur eta
guraso guztientzat. Al-
de batetik, elkar ezagu-
tzeko aukera polita izan
zen, eta bertze aldetik,
katekesiari buruz hitz
egiteko. Dagoeneko eki-
taldi batzuk pasatuak
badira ere, oraindik ere
bada zerekin gozatu:

Aldaketak
Guraso
Elkartean 

Urdazubi eta Zuga-
rramudiko eskolako
Guraso Elkartean al-
daketak izan dira be-
rriki. Hemendik aitzi-
nera, beraz, guraso be-
rriak izanen dira elkar-
teko ordezkari. Atera
direnak Fermi Etxart,
Karmentxu Jaurena eta

Itziar Arburua dira. Sar-
tu direnak, berriz, Blan-
ca Verdu, Eli Garmen-
dia eta Txaro Salas di-
ra. Blanca lehendaka-
ria izanen da; Eli diru-
zaina eta Txaro ba-
tzordekidea.

Konponketak
Urdazubiko
hilerrian

Larunbat hau, aza-
roak 1, Santu Guztien
Eguna izanen da eta
egun horretarako lan
batzuk egin dira Urda-
zubiko hilerrian. Guru-
tzea egoera kaxkarre-
an zegoen eta kon-
pondu egin da. Azaroa-
ren 1erako itxuraberri-
tua gelditu da.

Larunbat honetan hasi eta hilabetea akitu
arte hainbat ekitaldi izanen dira 
Larunbat honetan, Salam antzezlana ikusteko aukera izanen da 17:00etan Zugarramurdin

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI

Azaroak 1, larunbata
- Zugarramurdiko Mu-

seoan, 17:00etan,  Sa-
lam antzezlana es-
kainiko da, Udazke-
neko Biraren barne.

Azaroko ortziraletan
- Montxo ostatuan Mus

Tximista Txapelketak.
Hasteko ordua 21:45
da, eta bikote bakoi-
tzak 10 euro ordain-
du beharko ditu izena
ematerako momen-
tuan. Sariak hauek di-
ra: bildots bat lehenbi-
zikoentzat eta sei ar-
no botil bigarrenen-
tzat.

Azaroak 29 eta 30
- Duela 400 urte izan-

dako sorgin ehizari bu-
ruzko ekitaldiak. Ho-
ni buruzko xehetasu-
nak aintzinerago ema-
nen ditugu.

UTZITAKO ARGAZKIA

Zugarramurdiko sorginak Arabako artxibo historikoan
2008ko urriaren 30etik 2009ko urtarrilaren 12ra bitartean, Arabako Artxi-
bo Historiko Probintzialean Sorginak: Zugarramurdi eta Inkisizioaren ar-
txiboak erakusketa eskainiko da. Erakusketan Euskal Herrian izan zen
sorginkeriari buruzko zenbait agiri originalak ikusteko aukera izanen da,
baita kondairak, mitoak, ohiturak eta inkisizioak sorginen aurka eginda-
koak ere. Ez da erakusketa arrunta izanen multimediak, eskenografiak,
garaiko eraikinak eta software elkarreragile ezberdinekin osatuko baita.
Herrian antolatzen ari diren 400. urteurreneko ekitaldien barnean, era-
kusketa hau ikustera joateko bidaia bat antolatzeko kontuak badaude. 
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Xan HARRIAGUE
Turismo bulegoan,

leizeetan eta Larrungo
trenean aitzineko urtee-
tan baino jende guttia-
go ibili da urtarriletik bu-
ruil hondarrera arte. Be-
herakada ezberdina
izan da lekuen arabera,
baina denek bisitariak
galdu dituzte.

Buruilaren 30a arte
9.103 familia iragan di-
ra turismo bulegotik he-
rriari buruzko zehazta-
sunak galdetzeko, iaz
baino 1.310 guttiago.
Baina aitzineko bertze
sei urteekin konparatuz,
gehiago, ordura arte
9.000 famil ia baino
gehiago ez baitziren se-
kula pasatu urteko le-
hen bederatzi hilabetee-
tan. 

Leizeetan beheraka-
da urrian izan da, due-
la bi urteko zenbakiekin
konparatuz. Iaz hetsiak
egon ziren uholdeen on-
dorioz. 2006an, 98.311
bisitari izan zituen bu-
ruil hondarrera arte, eta
aurten epe berean 1.311
lagun guttiago ibili dira.

Hala ere, 2004an eta
2005ean baino turista
gehiago hartu ditu.

Beherakada nabar-
menena Larrungo tre-
nean izan da. Buruila-
ren 30erako 285.000 bi-
sitari igo zituen, iaz bai-
no  %15  gu t x i ago .
2007an, 323.000 lagu-
nek hartu zuten urte oso-
an, baina aurten ez di-
rudi kopuru horretara
arribatuko direnik. Az-
ken urte hauetan hobe-
rena Larrungo trena-
rentzat 2006a izan zen,
orduan 363.000 lagu-
nek hartu baitzuten tre-
na.

Ortillopitzen, Etxola
animalien parkean eta
Euskal Pastelaren mu-
seoan ere zenbakiek ez
dute gora egin. Lehe-
nean bisitarien kopuruak
%13 egin du behera, bi-
garrenean %5 eta az-
kenean egonkorra izan
da.

Gaztetxeko
presidente
berria
Gaztetxeak urteko bil-

tzar nagusia egin du hi-
labete honetan. Emili
Leizagoienek presi-
dente kargua utzi du,

eta Mattin Oronozek
hartu dio segida. Bule-
goko gaineratiko le-
kuetan ez da aldaketa-

rik izan, eta Luxi An-
diazabalek segitzen du
diruzain, eta Ximun Gar-
tziak idazkari.

Usaian baino turista guttiago ibili da
aurten udako hilabeteetan
Bertzalde, Mattin Oronoz da Gaztetxeko presidente berria

SARA

ARGAZKIAK: X. HARRIAGUE ETA I. UGALDE

Harrera ona izan du Olentzerok
Ehunka lagun hurbildu ziren urriaren 13tik 18ra bitartean Garbalara ika-
tza nola egiten den ikusteko. Horien artean ikasle andana joan zen Kol-
do ikazkinaren azalpenak entzutera. 
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Franck DOLOSOR
Uda bururatu da, bai-

na mugimendu anitz ba-
da beti halere Senperen.
5.100 lagun biltzen di-
tuen gure herrian, ani-
mazio anitz izanen da on-
doko egunetan. San Mar-
tin Egunean, munduko
lehen gerlako gudariak
omentzeaz gain, herriko
elkarteek besta eguna
izanen dute. 52 elkarte-
ek hitzordua dute elgar
ezagutzeko errebotea-
ren gibelean.

Bertzalde, lau zizel-
karik prestatzen dituzten
harriak Urdazuri ibaiaren
ondoan den baratze pu-
blikoan eman dituzte be-
rriki. Artistez gain edo-
zein herritarrek ere par-
te hartzen ahalko du He-
rriko Etxeak antolatu
duen lehen argazki zoin-
gehiagokan. 300 euroko

saria irabazi nahi due-
nak potreta ederrenak
abenduaren 15a aitzin
eman behar dizkio He-
rriko Etxeari. 

Azkenik, kirolarien
besta martxoaren 21ean
eginen da 2009an. SPUC
batasunak 230 pilotari,
180 errugbilari, 120 es-
ku baloin jokalari, 25 las-
terkari, 25 futbol jokalari
eta 30 arraunlari biltzen
ditu.

Agur ‘Iratzeder’
Eliza eta euskara,

hauek izan ziren Xabier
Diharce Iratzeder zena-
ren biziaren ardatz na-
gusiak. Donibane Lohi-
zuneko fraileak lotura zu-
zena zuen Senperere-
kin, gure herrian pasa-
tzen baizituen udako ba-
kantzak eta orduan ho-
betzen baitzuen kostal-

dean arrozten zitzaion
ama hizkuntza. Iratzeder
poeta haundiak atxiki-
mendu haundia zuen
Senpererekin eta sen-
pertarrekin. 60 urtez lan
haundia egin du olerkiak
idatziz eta elizako eus-
karazko testuak presta-
tuz. Hamabortz urtez Be-
lloceko monastegiko bu-
rua izan zen. Iratzeder
ongi ezagutu dutenek
diote olerkari zena gabe
Euskal Herria arras des-
berdina izanen litzate-
kela. Euskaltzain zena
urriaren 13an pausatu
zen eta hiru egun gero-
ago lur eman zioten.

Animazio anitz herrian
elkarteen, artisten eta
kirolarien artean 
‘Iratzeder’ olerkari haundia
pausatu da berriki 88 urterekin

UTZITAKO ARGAZKIA

Adiskideen otruntzak
Aurten 60 urte bete dituzten senpertarrek elgarretzaratzea egin dute be-
rriki eta momentu goxoa bat pasa dute lagunen artean.

ARGAZKIA: FRANCK DOLOSOR

2003an, Euskal Kultur Erakundeak omenaldi kar-
tsua egin zion Iratzeder olerkariari. Euskaltzain-
diko kidearen inguruan euskaltzale anitz bildu zen
momentu eder bat pasatzeko, hauen artean Mañu
Millox senpertarra.

SENPERE
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Babesle nagusiaren
izena aldatu du denbo-
raldi honetan Baztango
Kirol Taldeak eta Lin-
dutx-Baztan BKT izena
eramanen dute. Baina
ez da hori Lehen Maila
Nazionalean ari den
emakumezkoen talde-
ak izanen duen aldake-
ta bakarra. Julian Bal-
dantak hartu du taldea
entrenatzeko ardura eta
azken denboraldiko hel-
burua, Ohorezko Mai-
larako igoera faserako
igotzea izan bada –bai-
ta lortu ere– aurten ka-
tegoria mantentzea iza-
nen da. Julian Baldan-
tak hori aisa lortuko du-
tela uste du, «baina us-

te bakarrik, gero kan-
txan erakutsi behar da».
Hasiera ona eman dio-
te Lindutx-Baztan BKT-
ko neskek eta lehenbi-
ziko hiru partidak iraba-
zi dituzte. Entrenatzai-
le berriaren ustez, «ka-
tegorian bertzeen gai-
netik lau talde daude eta
bertze batzuk bosga-
rren-seigarren postura-
ko lehia horretan izanen
garela iruditzen zait. BK-
Tren lehia hori izanen
dela iruditzen zait eta ez
dugula maila manten-
tzeko arazorik izanen».

Baldantak esperien-
tzia luzea dauka joka-
lari bezala eta Iruñean,
Beran eta Donezteben

aritu da. Baina entre-
natzaile bezala lehen ur-
tea du eta urduritasuna
somatzen duela onartu
du. Halere, berari gus-
tatzen zaion eskubaloi
eredua ezarri nahi die
Lindutx-Baztan BKTko
neskei: «Gibelerago de-
fenditu eta, oinarri jakin
batzuetatik abiatuta,
erasoan askatasun
gehiago eman, jarrai-
penak landu… Lehen
mekanizatuagoa zen
dena». Bere aitzinetik
izan direnen lana meri-
tu handikoa izan dela
uste du Baldantak, «la-
na arras ongi egin da
eta horretan segitu nahi
dugu». BKTko mutilen

azken taldeko jokalaria
izan zen eta berriz ere
gustora ikusiko lituzke
mutilen taldeak. Mo-

mentuz 100 neska bai-
no gehiago ari dira BK-
Trekin eta bi mutiko ale-
binetan.

Lindutx Baztan
BKT talde 
nagusiak mailari
eutsi nahi dio
Julian Baldanta entrenatzaile
berriak «transizioko» denboraldi
batean daudela uste du

LINDUTX-BAZTAN BKT: 1. MAILA NAZIONALA
Talita DAIANA BRASIL
Josune ITURZAETA BARNO ELIZONDO 
Itxaso SALABURU HUARTE ELIZONDO
Izaskun DANBORIENA URRUTIA ELIZONDO
Nerea GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Ildiko VALACZKAI HUNGARIA
Kinga TOTH Budapest (HUNGARIA)
Irati BERRUEZO CONDON IRUÑA
Cristina IRISARRI VIEDMA BARAÑAIN
Marijoxe ALEMAN ETXENIKE IRURITA
Garazi ARRETXEA UNANUA GARTZAIN
Elisa ARRETXEA URRUTIA ELIZONDO
Entrenatzailea: Julian BALDANTA
Laguntzailea: Itxaso SALABURU
Delegatua: Jose Luis RUIZ MENDIBURU
Prestazaile fisikoa: Idoia ARRUIZ BARRADO
Fisioterapeuta: Elisa ARRETXEA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Lindutx-Baztan BKT eskubaloi taldeak ez du igoera faserako sailkatzeko as-
morik aurten, baina jokatutako hiru lehenbiziko partidak irabazi ditu.
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LINDUTX-BAZTAN BKT NAFARROAKO LIGA
Ines LABORRA BARRAU ELIZONDO
Noelia QUINTANILLA IPARRAGIRRE ELIZONDO
Nerea MORTALENA MASKOTENA ELIZONDO
Itziar GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Maite RODRIGUEZ TELLETXEA ELIZONDO
Oihane PRIM AGERREBERE IRURITA
Ainara UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Naiara OTEIZA RAZKIN ORONOZ-MUGAIRI
Amaia IRIGOIEN CORDOBA ELIZONDO
Garazi URTASUN IRURITA
Maria IRAIZOZ ULTZAMA
Ainhoa IRAIZOZ ULTZAMA
Garbiñe GOÑI ELIZONDO
Entrenatzailea: Enrique PETRIRENA

BAZTANGO KIROL TALDEA 2. URTEKO 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
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
Entrenatzailea:
Iñaki URIARTE BALLARENA ERRATZU 

BAZTANGO KIROL TALDEA 1. URTEKO KADETEAK
Ane BALLARENA AÑORGA ELIZONDO
Nagore IRIGOIEN IBARRA ELIZONDO
Maitane BARBERENA GORTARI ELIZONDO
Nerea ETXEBERRIA OSKARIZ ELIZONDO
Amaia ASIAIN ZELAIA BERROETA
Miren ARREGI MORTALENA ELIZONDO
Izargi ZUMARRAGA ETXANDI ARRAIOZ
Emma BERTIZ AYUSO ELIZONDO
Amaia ASTIZ IZETA ELIZONDO
Loinaz ELIZEGI OTXANDORENA GARTZAIN
Leire PACHECO DOZAGARAT ELIZONDO
Leire RAMOS IRAOLA BERROETA
Kawana HORCHURIKI BRASIL
Entrenatzailea:
Amalia SANDUTA Bucarest (ERRUMANIA)

ARGAZKIAK: MENA
Nafarroako Ligan ari den taldeak eta kadete mailako bi taldeek jokalariz hor-
nituko dute etorkizunean talde nagusia. Horretaz gain, jubenil adineko lau
neska Doneztebeko Errekan utzita ari dira denboraldi honetan.
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LEKAROZ-BAZTAN 2. URTEKO INFANTILAK
Intza GARTXITORENA URDANPILLETA ELIZONDO
Ione KAMINO ELIZAGOIEN ELIZONDO
Idoia GARMENDIA ZUBIKOA BERROETA
Iratxe ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Ainhoa ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Lorea ARROABARREN ETXEBERRIA ELIZONDO 
Ainara ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Rakel PARDO PEREZ URDAZUBI
Ana ANTXORENA SOBRINO ARIZKUN
Amalur MARITORENA ETXENIKE BERROETA
Amaia BERTIZ GAZTELUMENDI ELIZONDO
Uhaina APEZETXE 
Entrenatzailea: 
Juanjo RAMOS

LEKAROZ-BAZTAN 1. URTEKO INFANTILAK
Olaia ITURBIDE
Ainhoa JUANIKORENA BERROETA
Lorea ZIAURRIZ
Lorea GOIENETXE
Haizea MEOKI MTNEZ. DE ICAYA ELIZONDO
Maria URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Exabia KROSBY GONZALEZ ELIZONDO
Laura RAMOS IRAOLA BERROETA
Itsaso IRIARTE ELIZONDO
Nerea HUALDE
Udane KARRIKABURU ELIZONDO
Amaia ZALDAIN
Maialen GOÑI 
Maite ELIZETXE ELIZONDO
Kontxi AGINAGA ELIZONDO
Nekane ETXEBERE ELIZONDO
Entrenatzailea:
Ainara UNANUA eta Elisa ARRETXEA

BAZTANGO KIROL TALDEA ALEBINAK
Amaia LOIARTE LOPEZ ELIZONDO
Lierni OTEIZA ORONOZ-MUGAIRI
Itziar URRA FERRANDEZ ELIZONDO
Gorka LAURNAGA ELIZONDO
Anne JAEN PEREZ ELBETE
Andrea LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Garaxi INZIARTE ARIZTEGI ORONOZ-MUGAIRI
Aintzane ARIZTEGI
Maite ARREGI ARRETXEA ORONOZ-MUGAIRI
Jone MITXELENA LAURNAGARAI ELIZONDO
Anne GARMENDIA ZUBIKOA ELIZONDO
Rocio GONZALEZ ELBETE
Miguel EGURROLA OLABE ELIZONDO
Nekane ASTIZ GOÑI LEKAROZ
Saioa SANZ ELIZONDO
Saioa ARRETXEA ETXEBERRIA BERROETA
Leire ONSALO DANBORIENA ELIZONDO
Leire ETXEGOIEN ELIZONDO
Jone URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Leire BARRENETXE SANCHEZ AZPILKUETA
Entrenatzailea:
Totu ITURTZAETA BARNO ARIZKUN

ARGAZKIAK: MENA
Infantil mailan ere, Nafarroako Kirol Jolasetan Lekaroz-Elizondo izenarekin
ari diren bi talde daude Baztanen. Alebin mailan, taldeko bi mutiko bakarrak
dituzte. Denera ehun jokalari baino gehiago ari dira aurten eskubaloian.
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Errekako eskubaloi
talde seniorrak ongi ha-
si du denboraldia eta jo-
katutako bi partidak ira-
bazi egin ditu. Iaz, ha-
siera kaxkar baten on-
dotik bosgarren izan zi-
rela kontuan hartuz,
«postu hori hobetzea»
izanen litzateke Txomin
MIndegiaren lehen hel-
burua. Baina ez dio tal-
deari mugarik ezarri
nahi. Eguneroko lane-
an oinarrituta, jokalariek
ongi pasatzea nahi du,
«jokalaria dibertitzen de-
nean, majo jokatzen ari
dela erran nahi baitu».
Badirudi denboraldi ha-
siera honetan, bederen,
hori lortzen ari dela Erre-
ka. «Hagitz ongi ari ga-

ra –dio Txominek– us-
te baino hobekiago. Iaz
hartu genuen oinarria,
oinarrizko mugimen-
duak barneratu genituen
eta aurten horren gai-
nean ari gara lanean,
horiek zehazten eta ho-
betzen, lan espezifiko
gehiago egiten…».

Hori horrela izanik,
edozein talderi lana
emateko gai dela Erre-
ka uste du entrenatzai-
leak, «baina besoak
jausten baditugu, edo-
zeinen kontra galdu de-
zakegu».

Taldean garrantzi-
tsuak ziren Sergio Blan-
co, Julian Baldanta eta
Txus Irigoienek taldea
utzi badute ere, Iban Ez-

kurra etorri da eta «le-
siotik ateratzen bada,
jokalari garrantzitsua»
izan daitekeela uste du
Txominek. «Jose Mari
Gartziarena atezaina
ere berreskuratzen ba-
dugu, Koldo Legarrare-
kin batera  atea ongi
zaindua izanen dugu».

Aurten, konpetizioe-
tan ariko diren bortz tal-
de izanen ditu Errekak.
Horretaz gain, oraindik
lehian sartu ez diren,
baina entrenamendutan
ari diren benjamin eta
alebin mailako nesken
eta mutikoen taldeak di-
tuzte. Bederatzi talde
guzira. Hori berri poz-
garria bada ere, zenbait
ad ine tan  «haur ren

%100ak futbolera jo
duela» erran digu Txo-
minek. Horregatik, Baz-

tan eta Bortzirietako
neska-mutikoei irekiak
daudela azpimarratu du.

ARGAZKIA: AITOR A.
Errekako talde nagusia «uste baino hobeki» hasi dela aipatu digu Txomin
Mindegia entrenatzaileak.

ERREKA SENIOR 2. MAILA NAZIONALA
Koldo LEGARRA ERASUN DONEZTEBE
Juan Mari ARTAZKOZ LAZKANO DONEZTEBE
Joseba LEGARRA ERASUN    DONEZTEBE
Javier DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Fermin DEL VILLAR PEGUERO NARBARTE
Jon MEDRANO RUIZ IRUN
Ibai MARIEZKURRENA SAGASETA DONEZTEBE
Juan Jose RAMOS JUANKORENA SUNBILLA
Daniel URROZ EIZAGIRRE GAZTELU
Eduardo ALMANDOZ  DONEZTEBE
Alfredo ELORZA INDA   DONAMARIA
Pascual BERTIZ BALEZTENA         DONEZTEBE
Iñigo ETXEBERRIA PETRIRENA ELGORRIAGA
Ramontxo ETXEBESTE HILINGER DONEZTEBE
Iñigo MANGADO OIANARTE DONEZTEBE
Jose Maria GARTZIARENA ETXEBERRIA ELGORRIAGA
Iban EZKURRA SALABERRI DONAMARIA
Entrenatzailea: Txomin MINDEGIA IRIARTE
Ofizialak: Jokin ARRAZTOA ETXENIKE, Nerea LASAGA PERROT, 
Javier BERTIZ BALEZTENA

Errekako talde
nagusiak iazko
5. postua
hobetu nahi du
Edozein talderi lan emateko gai
direla uste du Txomin Mindegiak



2008ko urria 
Km 0 eta auto ia berrien

KANGOO EXPRESSION GRAN VOLUMEN
1.5DCI 65CV

ABS • 2 airbag • Aire girotua • Ateen ixte-sistema
zentralizatua • Beira-igogailu elektrikoa

Alboko ate bikoitz lerrakorra • Irratia MonoCD
Txasis luzea • AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KANGOO EXPRESS GENERIQUE
1.9D 55CV

Airbag  gidariarentzat 
Kargatik banatzeko tabikea

Kargalekuan, gainaldeko tranpailua
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

MODUS DYNAMIQUE 1.5 DCI 85CV
ABS • 4 airbag • Aire-klimatizagailua
Abiadura mugatzailea • Laino-argiak

Irrati MonoCD-MP3 • Ibilbide-kontrola
Aluminiozko gurpil-hagunak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KANGOO FARWAY 1.9DCI 80CV 4x4
ABS • 2 airbag • Aire-girotua • Irrati MonoCD 

Aluminiozko gurpil-hagunak • Auto gaineko barrak
Atzeranzko ispilu elektrikoak • Alboko 

konpartimenduak, hegazkinetakoen erakoak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

MEGANE DYNAMIQUE 1.5DCI 85CV
ABS • 6 airbag • Aire-klimatizagailua • Abiadura
mugatzailea • Fokuen pizte automatikoa • Euri
sentsorea • Irrati MonoCD • ASR ESP • Alumi-
niozko gurpil-hagunak • Barruko ordenagailua 

Larruzko bolantea • AUTO BAT BAINO GEHIAGO

KOLEOS DYNAMIQUE 2.0DCI 150CV 4x4
ABS • 6 Airbag • Bi-zona klimatizagailu autom.
Aldapen gora-behera kontrola • Aitzineko eta
gibeleko hurbiltasun radarra • Irrati CD MP3

17” aleaziozko hagunak • Erretrobisore elektrikoak
“Esku libreko” Renault txartela • Parking

automatikoko frenoak • A
Aitzineko eta atzeko eserleku etzangarriak 

Larruzko bolantea

LAGUNA PRIVILEGE 1.9DCI 130CV
ABS • 6 airbag • Aire-klimatizagailua • Irrati CD 

aurretik kargatzekoa • Aluminiozko gurpil-hagunak
17” • Abiadura mugatzailea • ASR.ESP • Gortinak

atzean eta saihetsetan  • Esku libreko txartela
Erretrobisore elektrikoak • Larruzko tapizeria eta
bolantea • Xenon argiak • Argi eta haizetako-gar-
bigailu automatikoak • Hurbiltasuneko radarra •

Bluetooh IT System • GPS

LAGUNA GRAND TOUR PRIVILEGE 
1.9DCI 130CV

ABS • 6 airbag • Aire-klimatizagailua • Irrati CD • Alu-
miniozko gurpil-hagunak 17” •

ASR.ESP • Gortinak atzean eta saihetsetan • Esku
libreko txartela • Erretrobisore elektrikoak • Larruzko
tapizeria eta bolantea • Xenon argiak • Argi eta haize-
tako-garbigailu automatikoak • Hurbiltasuneko radarra

• Bluetooh IT System • GPS • 

Stockean dagoen autoren bat erosteagatik, Parrot esku libreko sistema   
edo TOM TOM nabegatzailea OPARI

15.900 €€

16.900 €
TRAFIC COMBI 9 PLAZA PASSENGER 

2.0DCI 115CV
Ateen ixte-sistema zentralizatua 

Beira-igogailu elektrikoa • Aire girotua
Irrati MonoCD • Atzeranzko ispilu elektrikoak



ria 
berrien hilabetea

Tel.: 948 580 431 - 948 580 436 - 608 977 685
Faxa: 948 580 973

ELIZONDO (Nafarroa)
garmendia@red.renault.es

MIQUE 1.5 DCI 85CV
 • Aire-klimatizagailua
atzailea • Laino-argiak
MP3 • Ibilbide-kontrola
ko gurpil-hagunak
 BAINO GEHIAGO

CLIO DINAMIQUE 1.5DCI 85CV 5 ate
ABS • 4 Airbag • Pack elektrikoa

Aire-klimatizagailua • Irrati MonoCD
Abiadura mugatzailea • Atzeranzko ispilu 
elektrikoak • Aluminiozko gurpil-hagunak

AUTO BAT BAINO GEHIAGO

MASTER FURGONETA LUZEA 
SOBREELEVADO 1.9DCI 120CV 
ABS • Gidariaren airbag • Aire-girotua
Irratia • Kargatik banatzeko tabikea

alboko 2 ateak lerrakorrak

QUE 2.0DCI 150CV 4x4
zona klimatizagailu autom.
ra kontrola • Aitzineko eta

un radarra • Irrati CD MP3
ak • Erretrobisore elektrikoak
enault txartela • Parking
oak • Auto gaineko barrak
ko eserleku etzangarriak 
zko bolantea

KANGOO AUTENTIQUE BERRIA 15DCI 70CV
ABS • 4 airbag • Beira-igogailu elektrikoa

Ateen ixte-sistema zentralizatua 
Aire-girotua • Irratia MonoCD

Auto gaineko barrak
AUTO BAT BAINO GEHIAGO

CLIO GRAND-TOUR DYNAMIQUE 85CV
ABS • 6 airbag • Beira-igogailu elektrikoa

Ateen ixte-sistema zentralizatua 
Aire-klimatizagailua • Irratia Mono CD

Auto gaineko barrak

ND TOUR PRIVILEGE 
DCI 130CV
limatizagailua • Irrati CD • Alu-
ak 17” • Abiadura mugatzailea
atzean eta saihetsetan • Esku
robisore elektrikoak • Larruzko
• Xenon argiak • Argi eta haize-
tikoak • Hurbiltasuneko radarra
• GPS • Auto gaineko barrak

MEGANE GRAND TOUR LUXE PRIVILEGE
1.9DCI 120 CV

ABS • 4 airbag • Klimatizagailua • Irratia MonoCD
Aluminiozko gurpil-hagunak • Abiaduraren erregu-

latzaile-mugatzailea • Larruzko tapizeria • Auto
gaineko barrak • Argi eta haizetako-garbigailu

automatikoak • Pneumatikoen presio detektagailua

SCENIC DYNAMIQUE 1.9DCI 120 CV
ABS • 6 airbag • Klimatizagailua • Irratia MonoCD
Aluminiozko gurpil-hagunak • Abiaduraren erregu-

latzaile-mugatzailea • ASR.ESP • Gortinak atzean eta
saihetsetan • Esku libreko txartela •• Ispilu elektriko

eraisgarriak • Barneko kontsola gauzendako apal 
lerrakorrarekin • Larruzko bolantea • Argi eta haize-
tako-garbigailu automatikoak • Hainbat koloretan

PEDRO GARMENDIA, S.A

16.900 €€
9.700 €€

17.700 €€
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ERREKA KADETE NESKAK
Ana SARRATEA ARREGI DONEZTEBE
Ana MINDEGIA IRIBARREN                           DONEZTEBE
Oihana OTXANDORENA DORREGARAI DONEZTEBE
Sara APEZTEGIA LARRAINZAR DONEZTEBE
Garaz SANZ ARRETXEA DONEZTEBE
Idoia ZAMORANO IBARROLA DONEZTEBE
Ane MUTUBERRIA MINDEGIA DONEZTEBE
Itziar JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Marta TELLETXEA SALGADO ELGORRIAGA
Jaione INDA ZARRANZ DONEZTEBE
Entrenatzailea: Xabier BAÑARES

ERREKA INFANTIL NESKAK
Maialen ARRIETA SARRATEA ELGORRIAGA
Maider OMAR PORROY DONEZTEBE
Iratxe AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Arantxa AMIGORENA ERASUN DONEZTEBE
Amaia ZUGARRAMURDI MENTA DONEZTEBE
Elena ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
Adriana MITXEO ZOZAIA DONEZTEBE
Joana BENGOETXEA REKARTE DONEZTEBE
Silvia BENGOETXEA SAPUPPO DONEZTEBE
Janire APEZTEGIA ETXEBESTE SUNBILLA
Olatz MARTIN ARREGI DONEZTEBE
Uxua IRAZOKI ERASO DONEZTEBE
Idoia TELLETXEA SALGADO ELGORRIAGA
Ainhoa GARZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Olaia SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Entrenatzaileak: Paxkual BERTIZ eta Joseba LEGARRA

ERREKA JUBENIL MUTIKOAK
Javier GAGO BALDA DONEZTEBE
Imanol IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Jon JUBERA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Unai URROZ GELBENTZU DONEZTEBE
Mikel GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Xabier IBARROLA GOÑI DONEZTEBE
Fermin GARTZIARENA BABAZE DONEZTEBE
Unai GARTZIARENA HUALDE DONEZTEBE
Alberto CORREIA SANTANA DONEZTEBE
Joseba GRAZENEA URRUTIA DONEZTEBE
Unai SAPUPPO ALEGRIA DONEZTEBE
Kepa MIGUEL ETXEBESTE DONEZTEBE
Mattin JAUNTSARAS SANTXOTENA DONEZTEBE
Luis MENDES FEITAIS ELGORRIAGA
Andoni SALABERRI PRADOS DONEZTEBE
Ekaitz LAMEIRINHAS MUTUBERRIA DONEZTEBE
Entrenatzailea: Pello MIGUEL HOYOS DONEZTEBE
Ofiziala: Pello GRAZENEA ESAIN DONEZTEBE

ARGAZKIA: AITOR A.
Errekako jubenil mutikoak, ligako lehen partidaren ondotik. Joan den urte-
an kadete mailan ari ziren gehienak eta batzuk kadeteak dira oraindik.

ERREKA JUBENIL NESKAK
Jugatx TELLETXEA ALBERDI DONEZTEBE
Maialen BELARRA ENETERREAGA DONEZTEBE
Anabel SOBRINO ARTAZKOZ ELIZONDO
Ainara MARIEZKURRENA SAGASETA DONEZTEBE
Oihana SAN MIGUEL ESCUDERO DONEZTEBE
Nerea TELLETXEA GONZALEZ DONEZTEBE
Marta OTERMIN LEIZA DONEZTEBE
Oihana MITXELENA LEGAZKUE DONEZTEBE
Maialen ARREGI TORRES ELIZONDO
Izaskun AIZPURU ETXEBERRIA ELIZONDO
Itziar GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Ainhoa JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Josune GAGO BALDA DONEZTEBE
Entrenatzailea: Juan TELLETXEA URROZ
Ofizialak: Pablo ELIZONDO GELBENTZU, Leire UTERGA LABIANO  
eta Iñigo ETXEBERRIA

ERREKA ALEBIN NESKAK
Jaione SAN MIGUEL MITXELENA DONEZTEBE
Mari Jose MORAN BARKO NARBARTE
Sara OLAZAR MARIEZKURRENA ELGORRIAGA 
Itxaso ELIZALDE UHARTEMENDIA DONEZTEBE
Amaia JORAJURIA MENDIBURU DONEZTEBE
Naroa TELLETXEA MINDEGIA DONEZTEBE
Irati ARRASTIO PERIS DONEZTEBE
Uxue IBARROLA MARIEZKURRENA DONEZTEBE
Ekiñe TXOKARRO EZKURRA                         NARBARTE
Lorena JUANENA EZKURRA                         DONEZTEBE   
Entrenatzailea: Pilar OLALLA

UTZITAKO ARGAZKIA

Errekako neska jubenil gehienak ere kadetetik pasatu berriak dira. BKTk
utzitako lau jokalari ere Errekarekin ari dira.
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Baztan Rugby Tal-
deak ospakizunekin ha-
si du 2008-09 denbo-
raldia. Izan ere, iraila-
ren 13an hogeita ha-
margarren urteurrene-
ko ospakizunak egin zi-
tuen Lekarozen.

Gaur egun BRTk 50
bat jokalari ditu senior
mailan, maila honetan
bi txapelketatan ari da
taldea; Lehen maila na-
zionalean eta Nafarro-
ako txapelketan. Jube-
nil mailan  20 jokalari
daude, Nafarroa-Aragoi
eta Errioxako autono-
mien arteko txapelketan
jokatzen. Haurren tal-
deak eta batez ere nes-
ken rugby taldea sortu
nahian ere badabiltza,
nahiz eta zail xamar
suertatzen ari den jo-
kalariak lortzea. Aurten

13 neska elkartzea lor-
tu dute baina kopuru hau
juxtuxkoa zenez  Iruñe-
ako La Unikarekin ari-
tzea erabaki dute. Ha-
lere, epe motzean Baz-
tanen taldea sortzea da
helburua. Bertze proiek-
tu anitz dituzte eskuen
artean  baina garrantzi-
tsuena Rugbya zonal-
dean ezagutzera ema-
tea da. Honetarako,
Baztango udalaren la-
guntzaz Kirolanitzetako
eskolak sortu dituzte.Es-
kola hauetan Baztango
haurrei bailarako kirol
eskaintza aurkezten
zaie; batez ere kirol tti-
pietako eskaintza.Es-
kola hauetan Rugbyan,
herri kiroletan eta laxo-
an aritzen erakusten die-
te 8-14 urte bitarteko
haurrei. 

Aurten  taldearen ki-
rol maila handitu eta fin-
katu nahian, Iparralde-
ko entrenatzailea fitxa-
tu dute. Jean Bordaga-
ray zuberotarra. Borda-
garay aspaldiko urtetan
dabil rugby munduan;
hasiera batean B.O.ko
jokalari eta ondotik tal-
de anitzetako entrena-
tzaile izan da. Taldea-
ren helburua, Jean kirol
zuzendari izatea da. Ho-
nela, entrenatzaileek jo-
kamolde finko bat pa-
ratu dezaten taldeko
maila desberdinetan.

Aurten, BRTtalde na-
gusia ongi hasi da. Le-
hen partida doi-doi gal-
du zuen Zaragozan, bai-
na Lekarozen 12-0 ira-
bazi zioten iazko ligan
bigarren izan zen Eus-
kotran Gaztediri.

BAZTAN RUGBY TALDEA (2008-2009)
Unai ABANZABALEGI BASKARAN EIBAR
Manex AIZPURU IRIBARREN ORONOZ-MUGAIRI
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
Roger CAPDEVILLA ELIZONDO
Javier DEL CASTILLO ARRETXEA ELIZONDO
Pedro EZKURRA OSAKAR URRIZOLA-GALAIN
Iñaki EZKURRA OSAKAR URRIZOLA-GALAIN
Jon FRANTZESENA ZUBILLAGA ELIZONDO
Josetxo GALARREGI ITURRIRIA ELIZONDO
Gil GOIENETXE AGIRRE ELIZONDO
Sebastien HANDIA ‘Maui’ BAIGORRI
Henri ‘Kiki’ HIRIBARREN URDAZUBI
Joseba HUARTE UGARTE ELIZONDO
Jon IDOATE IRIGOIEN LEKAROZ
Iban IPARRAGIRRE ARBURUA ELIZONDO
Jose Miguel IRIBARREN IRIGOIEN ELIZONDO
Mariano IRIBARREN IRIGOIEN AMAIUR
Asier IZARRA NAVARRO BIANA
Eneko JAURENA ARRAZTOA ELIZONDO
Gabi JUBERA VILLEGAS LANTZ
Arturo LANDA MANSOA
Pablo MARITXALAR ETXENIKE SUNBILLA
Haritz MEOKI ETXEBESTE DONEZTEBE
Allande MUGIKA USTARITZE
Iban MUGIKA USTARITZE
Aitor MUTILVA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Ivan MUTILVA RUIZ DE AZUA ANOZIBAR
Sergio NAVARRO ALUNDA ARRAIOZ
Patxi OBREGOZO ISTILART IRURITA
Pello OBREGOZO ISTILART IRURITA
Xabi OROZKO EGILUZ
Koldo OTEIZA ZUBIETA
Juan Angel PEROTXENA URANGA ELIZONDO
Igor RUIZ DE LARRINAGA IDOATE ELIZONDO
Jon SANSIÑENA ZUBIETA ELIZONDO
Miguel Mari URRUTIA ARIZTIA ARIZKUN
Xabi URRUTIA BENGOETXEA ELIZONDO
Oskar VILLABONA CENOZ LATASA ODIETA
Jon Ander ZANGITU TORRONTEGI NOAIN
Joseba ZOKO SESMA
Entrenatzailea: Jean BORDAGARRAI
Delegatuak: Javier INBULUZKETA eta Alfredo LOPEZ DE MENDIBURU

Baztan Rugby Taldeak
Ohorezko Mailarako igoera
fasea jokatu nahi du berriz
Hogeita hamargarren urteurreneko ospakizunak
egin zituzten irailaren 13an

ARGAZKIA: ONDIKOL
Baztan Rugby Taldeko jokalariak, sortzaileekin batera Lekarozen.
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UTZITAKO ARGAZKIA

Baztan Rugby Taldeko lehendabiziko urteko taldea, 1978an. Aurten 30. urteurrena
ospatu dute Lekarozen.

BAZTAN RUGBY TALDEA JUBENILAK
Mikel ALDAKO ARRETXEA ELIZONDO
Xabier ALDAKO ARRETXEA ELIZONDO
Urki ALDAKO BERTIZ ELIZONDO
Joanes ERREA IRIBARREN ELIZONDO
Iñigo ETXEPARE LEZAUN
Hasier IRATZOKI ALTZUGUREN
Iñaki IRAIZOZ PEREZ
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

Entrenatzailea: 
Pello OBREGOZO ISTILART                 IRURITA

Joan den urteko emaitzak
hobetu nahi ditu Sarako Iza-
rra errugbi taldeak. Lehen tal-
dearekin Iparralde eta Biar-
noko finalera ailegatu nahi du-
te, iazkoan finalerdietan doi-
doi galdu ondotik. Joan den
denboraldian ezustea biga-
rren taldeak eman zuen, hauek
ere finalerdietaraino ailegatu
baitziren, Sarako basurdeek
behetik lan handia egiten ari

direnaren erakusgarri.
Joan den denboraldia

akautzerakoan Stephane Bar-
neix entrenatzaileak aipatu-
takoaren arabera, «bi talde-
ek finalerdietara sailkatzea lor-
tu dute, eta ez da gutxi. Le-
hen taldea finalera pasatu ba-
zen aparte izanen zen, gaina
gauzak horrela dira». Beraz,
helburua beti hobetzea de-
nez, koxka bat goitiago egin,

finalean sartu eta, zergatik ez,
txapelketa irabazi nahi luke-
te saratarrek. Bigarren talde-
ari ere merezimendurik ez zion
kendu Barneixek: «Genuen
taldearekin horraraino arriba-
tzea oso baikorra da. Gaizki
hasi ginen, baina itzulerako
partidetan oso ongi aritu zi-
ren». Iazkoa errepikatuko ba-
lute, bigarren taldeak lan ona
egin duela erran nahiko luke.

Sarako Izarra errugbi taldeak
finalera ailegatu nahi du aurten
Joan den denboraldian finalerdian gelditu ziren bi taldeak

UTZITAKO ARGAZKIA

Sarako Izarra errugbi taldean jokalari ainitz bildu dir aurten ere.

SARAKO IZARRA RUGBY TALDEA
AIZPURU Nicolas Kanbo
ALBISTUR Alain SARA
AMORENA Jean Philippe SARA
ARANAZ Damien URRUÑA
ASTOY Nicolas MENDIKOTE
BARANDIARAN Patxi SARA
BARRENETXE Julien SARA
BERROUET Beñat SARA
BLANCO Beñat SARA
BLOND Vincent SARA
BRISSON Mathieu SARA
DACHARY Marc AHETZE
DOSE Jean Baptiste SARA
ELISSALDE Gregory SARA
ESPONDE Patxi AHETZE
ETXEBERRI Claude SARA
ETXEBESTE Jon SARA
ETXEGARAI Antton SARA
ETXEGARAI Eric SARA
ETXENIKE Nicolas SARA
GUEDES Benoit SARA
IPARAGIRRE Fabrice SARA
IPARAGIRRE Jeremy SARA
IXURIBEHERE Christophe SARA
JAUREGI BASURKO Patxi SARA
JORAJURIA Mathias ZURAIDE
LABORDE Mickael SARA
LAFITTE Olivier SARA
LARRALDE Beñat SARA
LARRONDE Nicolas ITSASU
LASAGA Stephane URRUÑA
LASTRA Thomas SARA
MADRID mickael DONIBANE LOHIT.
MOUENZA william SENPERE
OLATZ Pettan SARA
ORGOGOZO Pantxo URRUÑA
PATERNE jon SARA
PERAL Xabi SARA
RUBIO Mathieu ANGELU
SALHA Jerome SARA
SALABERRI Mathieu SARA
SATHICQ Pascal SARA
SEREIN Manu ZIBURU
TORREZ Olivier SENPERE
WOSTERA Ioic SARA
Entrenatzaileak: 
Stephane BARNEIX, Jean Marie ALBISTUR,  
Claude ETXEGARAI eta Jean Michel IRATZOKI.
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Joan den denboral-
dian bikain hasi zuen
Preferente maila berri-
ko ibilaldia Leitzako Au-
rrera futbol taldeak. Zaz-
pi partida jokatuta, Hi-
rugarren Mailarako igo-
era promozioa jokatze-
ko postuan zegoen. Li-
ga aurrera joan zen neu-
rrian, bestelako emai-
tzak ere ailegatu ziren,
baina hasieran lortuta-
ko puntu horiek denak
ongi etorri ziren, buka-
eran arazorik gabe mai-
la eusteko.

Aurtengoan ez da ha-
lakorik. Hau idaztera-
koan, jautsiera postuan
dago Aurrera, jokatuta-
ko 6 partidetatik baka-

rra irabazi baitu, 2 ber-
dindu eta 3 galdu. He-
mendik aurrera puntuak
pilatu beharko ditu ego-
era horri buelta eman
eta Preferenten segitu
ahal izateko. Horreta-
rako, iaz baino plantilla
zabalagoa dauka Lei-
tzako taldeak eta denen
lanarekin emaitza onak
ailegatzen hasiko dire-
la uste dute. Izan ere,
multzoko taldeen arte-
an berdintasun handia
dago eta partidak xe-
hetasun txikietan era-
bakitzen dira. Horiek
moldatu eta garaipenak
iritsiko direla uste dute
Aurrerako jokalariek.

Baina dena ez da goi-

bel Aurrerako futbolean.
Aurten, berriz ere jube-
nil mailako taldea zelai-
ratu da, Nafarroako bi-
garren mailan. Iaz ez zu-
ten jende nahikorik eta
areto-futbolean aritu zi-
ren adin horretako jo-
kalariak. Aurten, kade-
tetik pasatutako gazte
batzuekin eta Goizue-
tatik etorritako lau joka-
larirekin osatu dute tal-
dea.

ARGAZKIA: PABLO FEO
Aurrerako talde nagu-
siak ez du ongi hasi den-
boraldia, baina buelta
emateko astia dauka
oraindik. Behean, gaz-
te mailako taldea.

Aurrera futbol
taldeak buelta
eman beharko dio
hasiera txarrari
Jubenil mailako taldea ere
zelairatu da aurten futbol handian

AURRERA F.T.: NAFARROAKO PREFERENTE
Antton ABRUZA PEREZ LEITZA
Iñigo ASTIZ ZUGARRAMURDI HUARTE-ARAKIL
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
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
Unai SAGASTIBELTZA LEITZA
Dani MARCILLA OLLAKARIZKETA
Beñat ZABALETA LEITZA
Iñaki ANTOLIN LEITZA
Antton GOMEZ LEITZA
Unai TIJERO LEITZA
Joseba LAZKANO LEITZA
Entrenatzaileak: Mikel BIKUÑA eta Miguel BRUÑA

AURRERA F.T.: JUBENILAK NAFARROAKO 2. MAILA
Ioritz OIARTZABAL LEITZA
Andoni ZABALETA LEITZA
Ekaitz ASTIBIA LEITZA
Jon Denis KALONJE LEITZA
Eneko ZABALETA LEITZA
Iker URKIOLA LEITZA
Mikel ORONOZ LEITZA
Mikel ARISTETA LEITZA
Iñigo ALDUNTZIN LEITZA
Inaxio PERURENA LEITZA
Unai URKIOLA LEITZA
Martin ETXEBERRIA GOIZUETA
Patxi ETXEBERRIA GOIZUETA
Beñat APEZETXEA GOIZUETA
Oihan ZUGARRAMURDI GOIZUETA
Xabier IPARRAGIRRE LEITZA
Aritz LEZEA LEITZA
Jokin BAUCIS LEITZA
Entrenatzailea: Jose Luis ARRIZURIETA LEITZA
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AURRERA A.F.: INFANTIL A
Jon Vazquez Gaizka Leiza Alduntzin
Ibai Azurmendi Sagastibeltza Marko Hernandorena Alcaraz
Martxel Calonge Azpiroz Markel Barriola Hernandorena
Mañel Woischwill Vigera Pablo Miguel
Aitor Artola Ustoa Oinatz Mariezkurrena Balda
Aintzane Oiartzabal

AURRERA ARETO FUTBOLA: EMAKUMEAK
Arrate OTERMIN IRURA
Ainara ZABALETA LEITZA
Arrate BEGIRISTAIN BERASTEGI
Judith MARIEZKURRENA LEITZA
Birginia MARIEZKURRENA LEITZA
Irati BARANDIARAN LEITZA
Oihana JUANIKORENA DONOSTIA
Arantxi SUKUNTZA LEITZA
Joana SAGASTIBELTZA LEITZA
Ainhoa OTERMIN BETELU
Alaitz MORATO LEITZA
Irati IPARRAGIRRE LEITZA
Entrenatzailea: Iñaki ZABALO LEITZA
AURTENGO TALDEAREN ARGAZKIRIK EZ DUGU ESKURATZERIK IZAN.

ARGAZKIA: PABLO FEO
Areto futbolean, infantil B mailan ari den taldea.

ARGAZKIA: PABLO FEO
Kadete taldean ari diren jokalari batzuk.

ARGAZKIA: PABLO FEO
Areto futbolean, infantil A mailako taldea.

ARETO-FUTBOLA (LEITZA)

AURRERA A.F.: 
INFANTIL B
Asier Gil Zubillaga
Jon Iparragirre Barriola
Iñigo Zabaleta Hernandez
Manex Moreno Uharte
Jon Perurena Labaien
Olaia Zabaleta Lasarte
Mikel Sagastibeltza Lasarte
Mikel Sagastibeltza Egües
Iker Sagastibeltza Perurena
Entrenatzailea: Josu TOLEDO

AURRERA ARETO F.:
KADETE MUTILAK
Joanes LASARTE
Julen CEBALLOS IRUKO
Aiuri BELOKI LEIZA
Javier ARTOLA MAZO
Unai ARISTETA
Iñaki ZBALETA
Iraitz ASTIZ
Unai URANGA
Entrenatzailea:
Joxe Mari CEBALLOS
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ARGAZKIA:AITOR A.
Baztan Futbol taldeak
Lesakako Mastegin jo-
katu behar ditu «etxe-
ko» lehen partidak.

Joan den denboral-
dian Preferentera Jo-
sema Osakar Baztan
Futbol Talde nagusiko
entrenatzailearen erra-
netan, lehen helburua
«kategoria berriari airea
hartzea da, jokalariak
ahalik eta bizkorren ego-
kitzea eta azkenean,
noski, maila manten-
tzea». Izan ere, Baztan
Futbol Taldearen 80 ur-
teko historian, gehiene-
tan kategoria honetan
izan da, hirugarren mai-
lan eta Erregionaleko le-
hen mailan izandako
denboraldi batzuekin.
Preferentera moldatu
eta «zergatik ez? he-

mendik lauzpabortz ur-
tera aitzinean ibili eta 3.
mailara igotzeko auke-
ra izan» dio Oskarrek.

Aurtengo plantilla on-
gi osatua dagoela dio
entrenatzaileak. «Pre-
ferentera igo zen bere-
tsua da. Lau jokalari be-
teranok utzi dute, baina
gazte mailan Ohorezko
Mailan eta Liga Nazio-
nalean ari ziren bi joka-
lari sartu dira eta orain-
dik jubenilak diren ber-
tze bik arras emaitza
ona ematen ari dira».

Preferente kategoria
«fisikoagoa» dela uste
du Osakarrek, «talde on-
gi kokatzen dira eta de-

fentsa arloa aunitz lan-
tzen dute. Berdintasun
handia dago. Bigarren
dagoenari irabazi dio-
gula eta azkenaren kon-
tra galdu egin dugu!».

Giltxaurdin belar ar-
tifiziala jartzeko lanetan
ari direla eta, entrena-
menduak Lekarozen eta
etxeko partidak Lesa-
kan jokatu behar izan
dituzte orain arte eta ho-
ri «traba ttiki» bat dela
uste du. Halere, Gil-
txaurdi berria azaroaren
15erako estreinatuko
omen dute. «Orai pase
kaxkarra egiterakoan
ezin izanen dugu bote
txarra egin duela erran».

Baztan taldeak
Preferente maila
berriari «airea»
hartu nahi dio
Azaroaren 15erako etxeko
partidak belar artifiziala izanen
duen Giltxaurdin jokatuko dituzte

BAZTAN F.T.: NAFARROAKO PREFERENTE
Michel ARRAZTOA BRUST IRURITA
Borja ARRAZTOA GOMEZ IRURITA
Patxi BARBERENA IBARRA ZIGA
Gabriel GARMENDIA MIGELTORENA AMAIUR
Imanol GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Xabier GOÑI ELIZAGOIEN ELIZONDO
Aritz GOÑI MAIA ORONOZ-MUGAIRI
Xabier IRIGOIEN ELIZETXE ELIZONDO
Xabier IRURETA TRANTXE ELIZONDO
Jorge ITURRIRIA EGURROLA ELIZONDO
Borja JAIMERENA AZKARRAGA ELIZONDO
Tomas LABORRA BARRAU ELIZONDO
Mikel LARREGI GOÑI ELIZONDO
Asier LIZARTZA ESPARTZA ARIZKUN
Denis LIZASOAIN ORTEGA ELIZONDO
Iñigo MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Alejandro MOTA PEGUERO NARBARTE
Koldo RUIZ MIHURA ELIZONDO
Jose Mari SALABURU MATXIÑENA IRURITA
Ivan SAN JOSE AMIANO ELIZONDO
Agustin SANSIÑENA IRIBARREN ELIZONDO
Mikel TORRES LETONA ELIZONDO
Jokin URTIZBEREA GOÑI LEKAROZ

Entrenatzaileak:
Josema OSAKAR URRUTIA ELIZONDO
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BAZTAN F.T: NAFARROAKO JUBENILAK 2. MAILA
Imanol ARRETXEA GOÑI ELIZONDO
Miguel Javier AGERREA IRIBARREN ELIZONDO
Alejandro ARRONDO MUÑOZ ELIZONDO
Patxi BENGOETXEA IBARRA ELIZONDO
Joseba BRAÑA AGERREBERE ELIZONDO
Xuban EUGI GOÑI ELIZONDO
Beñat GARMENDIA AMIANO ELIZONDO
Tomas GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Pablo GAZTELUPE GARAIKOETXEA DONOSTIA
Andoni GOIENETXE LIZARTZA ARIZKUN
Urtzi GONZALEZ IRURETA ELIZONDO
Estebe GOÑI ONTSALO DONAPALEU
Agustin JUANBELTZ MALLARINI URUGUAI
Alfredo LAFUENTE SERRANO TELDE (Esp.)
Joseba MARTINEZ SAN JOSE ELIZONDO
Ioritz MITXELTORENA SANSIÑENA ELIZONDO
Jon MORENO MARTINEZ ELIZONDO
Andoni SALABERRI PRADOS ORONOZ-MUGAIRI
Mikel UNANUA ARIZMENDI GARTZAIN
Jokin URREAGA ETXENIKE ELBETE
Entrenatzailea: Agustin MITXELENA GOÑI ELIZONDO
Laguntzailea: Julen LIZARTZA ESPARTZA ARIZKUN

BAZTAN FUTBOL TALDEA: KADETEAK 
Mikel AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Iñigo BERHO SANTOS BAZTAN
Daniel DA SILVA TEIXEIRA PORTUGAL
Iraitz ERNETA IEREGI ELIZONDO
Beñat ESCUDERO IRURUETA ELIZONDO
Julen GARMENDIA IRIARTE IRUÑA
Andoni GOÑI IRIBARREN ELIZONDO
Xabier GIL ZIAURRIZ ELIZONDO
Luis Fabricio GUALLAN QUIMBIAMBO EKUADOR
Francisco Joseph IRIGOIEN ETXEBERRI Yuba City (USA)
Xabier IRURETAGOIENA IRATZOKI ELIZONDO
Unai JUANIKOTENA TABERNA ELBETE
Anttoni LAURNAGA PEÑA ELIZONDO
Iñigo LIZASOAIN UTERGA ELIZONDO
Francisco MANOSALVAS CALERO
Jorge MAYLIN LARRUY ELIZONDO
David MONTALBAN CASTILLO EKUADOR
Orkatz NUÑEZ KARRIKABURU ELIZONDO
Imanol OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Iñigo PACHECO BENGOETXEA ELIZONDO
Egoitz PRIM AGERREBERE IRURITA
Richard Fernando QUIMBIAMBO SOLARTE EKUADOR
Kevin ROIZ ALVAREZ IRUÑA
Jabier URRUTIA KARRIKABURU ELIZONDO
Entrenatzaileak: Juana Antonio AGERREA eta Iñigo MORENO

BAZTAN F.T: NAFARROAKO INFANTILAK 1. MAILA
Ander ARREGI ARRETXEA ORONOZ-MUGAIRI
Beñat ARREGI ARRETXEA ORONOZ-MUGAIRI
Antton ASTIZ IZETA ELIZONDO
Iñaki AZPIROZ GOIKOETXEA IRURITA
Ander BERHO MIGELENA ORONOZ-MUGAIRI
Guillermo COTOS REAL
Joseba DANBORIENA GONZALEZ ELIZONDO
Manex ERNETA IEREGI ELIZONDO
David GAGÑAY QUINCHE EKUADOR
Iñaki GARMENDIA BELASKOAIN ELIZONDO
Santiago GARMENDIA MUÑOZ ELIZONDO
Unai IANTZI MARITORENA ANIZ
Ganix INTZIARTE ARIZTEGI ORONOZ-MUGAIRI
Joseba Anton INDA ELIZEGI ERRATZU
Oinatz JAUNTSARATS ERKIZIA IRURITA
Urki KORTADI MARKEZ LEGASA
Fermin LARRALDE CORDOBA ELIZONDO
David MANCERAS NOGUERA
Asier OLABE LETONA ELIZONDO
Aingeru OLABE LERTXUNDI ELIZONDO
Ion OSAKAR ITURRIA ELIZONDO
Aimar OSKARIZ URTSUEGI ELIZONDO
Gaizka OTEIZA MIGELTORENA ORONOZ-MUGAIRI
Patxi SARRATEA SANZBERRO ALMANDOZ
Victor SOULE GARCIA ARIZKUN
Xabier URIARTE JAIMERENA ERRATZU
Isidro Xabier URRUTIA MEOKI Celaya (Mex.)
Jaime ZALBA LARRUI ELIZONDO
Entrenatzaileak: Xabier IRURETA eta Agustin SANSIÑENA

ARGAZKIA: ONDIKOL
Azaroaren 15etik aitzi-
nera, Giltxaurdin joka-
tzeko modua izanen du-
te Baztango futbol tal-
deek. Belar artifiziala
paratzeko lanak akau-
tzen diren bitartean,
Preferente eta jubenil
mailako taldeek Lesa-
kako Mastegin jokatzen
dituzte etxeko partidak
eta Lesakako udalaren
eta Beti Gazte elkarte-
aren jarrera ona esker-
tu nahi dute Baztan Fut-
bol Taldetik.
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Lehenbiziko sei par-
tiduak jokatu eta orain-
dik galtzea zer den ez
daki denboraldi hone-
tan Lesakako Beti Gaz-
teko talde nagusiak. Lau
partida irabazi eta bi ber-
dindu egin ditu. Hone-
la, bigarren postuan
daude eta batek baino
gehiagok Preferentera
bueltatzeko helburua-
rekin amesten hasi da.
Kotte Iantzi entrena-
tzaile berriak lasaiago
hartu du afera eta pau-
suz pausu joatea nahia-
go du: «Egia da hasie-
ra ona izan dugula, bai-
na konpetizioak erranen
du noraino ailegatzen
ahal garen. Horrela se-

gitzen baldin badugu
helburu inportante hori
lortzeko gai gara».

Horretarako denen
artean giro ona sortzea
nahitaezkoa dela uste
du Iantzik eta hori ger-
tatzen ari da: «Fuertea
hasi gara, partidutan
kontzentratuak, gogoe-
kin…». Berekin batera,
jubeniletatik pasatuta-
ko hiru jokalari izan ezik,
iazko talde berarekin ari
da lanean: «Talde be-
zala lehendik lan han-
dia egina zegoen, men-
talki indartsuak dira eta
ez dira partidutik atera-
tzen…Horren oinarrian
dago Joxe Mari Erkiziak
aitzineko urteetan egin-

dako lana». Halere, en-
trenatzaile berria izatea
jokalarientzat pizgarria
ere badela uste du: «Ho-
rrek beti espektatiba be-
rriak sortzen ditu, moti-
bazioa…».

Lehen ere Beti Gaz-
teko talde nagusia en-
trenatu zuen hiru urtez
Kotte Iantzik Preferen-
ten. Bertze hiru urtez
Irungo Real Unionen ari-
tu ondotik, berriz ere Be-
ti Gazteko kategoria gu-
zietatik pasatu da, hasi
infantiletatik eta handiak
bitarte: «Gaur eguneko
taldeko pare bat jokala-
ri izan ezik, lehendik ere
nere eskuetatik pasa-
tuak dira guziak».

Beti Gazteko
talde nagusiak
Preferentera
itzuli nahi du
Kotte Iantzi entrenatzaileak taldea
gogotsu ari dela dio

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko talde na-
gusiak ongi ekin dio den-
boraldi berriari.

BETI GAZTE GIPUZKOAKO ERREGIONAL 1. MAILA
Joseba TELLETXEA ZAMORA LESAKA
Iñigo ALTZUGARAI EGOZKUE LESAKA
Ibai BEREAU ZAPIRAIN LESAKA
Ladix CABALLERO LANZ LESAKA
Jon TELLETXEA ZOZAIA LESAKA
Jon OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Jon OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA
Beñat IRAZOKI ALTZUGUREN ETXALAR
Xabier MARITXALAR ERRANDONEA LESAKA
Jabier LARRUY LARRAÑAGA ETXALAR
Joseba PIKABEA BALEZTENA LESAKA
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Oier IANTZI ORDOKI LESAKA
Jon ALBERRO RETEGI LESAKA
Pello ETXEBESTE ZAYAS LESAKA
Mikel IRIGOIEN IRIGOIEN LESAKA
Beñat SARALEGI ALTZATE LESAKA
Beñat MAIA ARAKUES LESAKA
Ander MAIA ARAKUES LESAKA
Jon Andoni LARRALDE ETXARTE LESAKA
Mattin GONZALEZ VAHL LESAKA
Pablo TABERNA ESTONBA LESAKA
Joanes IRIGOIEN PEREZ ETXALAR
Ibai MITXELENA MARITXALAR LESAKA
Roberto VILLADANGOS TABERNA LESAKA
Entrenatzailea: Kotte IANTZI AIERTZA LESAKA
2. Entrenatzailea: Juanjoxe IRATZOKI ZOZAIA LESAKA
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RO

BETI GAZTE: JUBENILAK (GIP. OHOREZKO MAILA)
Javier CARRION LUKANBIO LESAKA
Fernando ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Iker TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Aritz TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Frand RAMOS LASAGA LESAKA
Igor GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Unai GURRUTXAGA ERRANDONEA LESAKA
Jon MIGELTORENA LEIZA LESAA
Lander ARRIOLA AGIRRETXE LESAKA
Ander OLAIZOLA ETXEGARAI LESAKA 
Gorka ORDAX INBULUZKETA ELGORRIAGA
Ander ORDOKI AINETO LESAKA
Miguel OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
Ander OSTOLAITZ TXOPERENA OIARTZUN
Fred RAMOS LATASA LESAKA
Mikel Aitor FLORES COMPAYNS LESAKA
Asier BIURRARENA UBIRIA LESAKA
Ibai RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Entrenatzailea: Endika MENDEGIA IANTZI LESAKA
Delegatua: Miguel TXOPERENA MENDIGUTXIA LESAKA 

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko gazteen taldeak ez du denboraldi hasiera ona egin Gipuzkoa-
ko Ohorezko Mailan. Kategoria handia da eta iazko taldean oinarrizkoak zi-
ren jokalariak handien taldera pasatu dira. Iaz jautsiera fasea jokatu zuten
eta aurten ere, hori saihestea zail izanen dute Endika Mendegiaren mutilek.

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko emakumeek taldeak jokalariak behar dituela azpimarratu du
Mikel Oiartzabal entrenatzaileak. Joan den urtean Nafarroako Ligan ari zen
kadete mailako futbol-8ko talde desagertu da aurten.

BETI GAZTE: EMAKUMEAK (GIPUZKOAKO LIGA)
Izaskun ZUBIETA ALBISTUR BERA
Aitziber ZABALETA IRATZOKI BERA
Jone ZELAIETA LAZKANO BERA
Goretti ETXEGARAI LOPEZ LESAKA
Itxasne OTXOTEKO ABUIN LESAKA
Ixone TELLETXEA URANGA BERA
Alaia ALTZUGARAI LEGAZKUE LESAKA
Garazi MITXELENA TOLOSA ETXALAR
Elena MUNOA AGINAGA BERA
Miren ZUDAIRE AJONA LESAKA
Lorea FLORES COMPAINS LESAKA
Loraine ARRIZABALAGA URREAGA ASTIGARRAGA
Ainhoa RETEGI ERRANDONEA BERA
Erika TXOPERENA ALDANONDO BERA
Naiara TRIGUEROS TOMASENA BERA
Amaia ENETERREAGA ETXEGIA LESAKA
Maddi SESE AGARA BERA
Naia ESNAOLA URKIA BERA
Entrenatzailea: Mikel OIARTZABAL UBIRIA LESAKA
Delegatua: Roberto VILLADANGOS TABERNA LESAKA
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ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko infantilek Nafarroako infantilen lehen mailan ari dira.

BETI GAZTE: INFANTILAK (NAFARROAKO 1. MAILA)
Gorka SANJURJO ALTZURI LESAKA
Unai ZAMORANO DUARTE LESAKA
Joseba SEISDEDOS LARRAINZAR LESAKA
Julen SUAREZ ANTXORDOKI LESAKA
Jabier MAIA SADABA LESAKA
Mikel TELLETXEA ANTZIZAR LESAKA
Mikel LEIZA IGARZABAL LESAKA
Mattin ARBELAITZ HERAS LESAKA
Ibon TXOPERENA ELOSEGI LESAKA
Joseba BERTIZ ETXARTE IGANTZI
Xabier ETXENIKE IANTZI LESAKA
Koldo ORDAX INBULUZKETA URDAZUBI
Aitor ALTZUGARAI ZUBIRI LESAKA
Unai TELLETXEA IRAOLA IGANTZI
Beñat LOPEZ UGARTE LESAKA
Artem KIRICHENKO LESAKA
Beñat ABUIN YEPES LESAKA
Jon OLAIZOLA OTXOTEKO LESAKA
Ander GONZALEZ ALTZUGARAI LESAKA
Entrenatzailea: 
Jose Luis ALTZUGARAI LESAKA

BETI GAZTE: KADETEAK (GIPUZKOAKO 1. MAILA)
Ander ABUIN YEPES LESAKA
Eneko ARIZTIA IRIBARREN URDAZUBI
Mikel ARRIOLA ALAVA LESAKA
Xabier ARRIOLA PEREZ LESAKA
Julen ASTIBIA MITXELENA LESAKA
Jokin BENGOETXEA OLAETXEA LESAKA
Eñaut IPARRAGIRRE ZINKUNEGI ETXALAR
Mikel MAIA MADARIAGA LESAKA
Josu MENTABERRI MITXELENA URDAZUBI
Jorge OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
Jon PIKABEA LARRALDE LESAKA
Daniel Ernesto QUESADA GONZALEZ ETXALAR
Luka REMIRO BLANCO BERA
Arkaitz RETEGI ZAMORANO IGANTZI
Mikel SANCHEZ ETXEGIA LESAKA
Josu Joseba SANJURJO ALTZURI LESAKA
Rodrigo SUSPERREGI DE JESUS LESAKA
Gorka TELLO LOIGORRI ETXALAR
Kepa TXOPERENA KONDE LESAKA
Entrenatzaileak:
Xabier MARITXALAR ETXABIDE LESAKA
Iñigo ALTZUGARAI LEGAZKUE LESAKA

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Beti Gazteko kadeteen taldeak denboraldi hasiera ona egin du. Sei partidu-
tatik lau irabazita sailkapen buruan dago eta igoera faserako helburua du-
te.
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Gure Txokoako fut-
bol talde nagusia joan
den urtean galdutako
kategoria berreskura-
tzen saiatuko da. Ganix
Zubieta entrenatzaileak
bederen, asmo hori dau-
ka: «Helburua goitzea
da, dudarik gabe. Egia
da talde gaztea dauka-
gula, baina Berako he-
rriak eta Gure Txokoak
guttienez Erregionale-
ko lehen mailan talde
bat merezi duela irudi-
tzen zait». Urtebeteko
atsedenaldiaren ondo-
tik, berriz ere talde na-
gusia entrenaten hasi
da, Angeltxo Araniba-
rren laguntzarekin: «Ur-
te aunitz dituzunean jen-

de berarekin, jokalariak
nekatzen dira, baita en-
trenatzailea ere. Orain
jende gaztea sartu de-
la ikusi dut, gogoekin
daudela eta horrek ani-
matu nau».

Lehendik futbola utzi-
tako bizpahiru jokalari,
Beti Gazteko jubenile-
tan aritutako bat eta Gu-
re Txokoako jubenileta-
tik pasatutakoekin, tal-
de polita osatu dela us-
te du Zubietak: «Maila
eta gaia bada, baina on-
gi laketu behar da ka-
tegoriara, futbol gutti iza-
ten da Erregionaleko bi-
garren mailan eta inda-
rra eta borroka aunitz».

Gipuzkoako Erregio-

naleko 2. mailan, zortzi-
na taldeko lau multzo
daude. Lau lehenbiziko-
ek igoera fasea jokatu-
ko dute, zortzina talde-
ko bi multzotan. Multzo
bakoitzeko lehenbiziko-
ak bakarrik lortuko du
igoera zuzenean eta bi-
garrenek promozioa jo-
katuko dute. Ez da hel-
buru erraza izanen, bai-
na taldea ongi ikusten
du Zubietak. Zuzendu
beharreko gauzak ere
somatu ditu: «Partidu-
tik joaten gara sobera
errax eta aukera aunitz
eginda ere, gola sartzea
kosta egiten zaigu. Kon-
trarioek aunitz guttiago-
rekin gola egiten dute».

Berako Gure
Txokoa taldea
galdutako
mailaren bila
Taldean horretarako gaia badela
uste du Ganix Zubieta misterrak

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako futbol tal-
deak Erregionaleko le-
hen mailara itzuli nahi du.

GURE TXOKOA: GIP. ERREGIONALEKO 2. MAILA
Xabier ALTZURI ASTONDOA BERA
Julen JIMENEZ ANDRES BERA
Eduardo ETXEBESTE IANTZI BERA
Xiker KORTARI GOIKOETXEA BERA
Pello ELGORRIAGA OIARTZABAL BERA
Andoni MARTINEZ GUERRA BERA
Asier IRATZOKI ZUBIETA BERA
Iñaki ESKUDERO OLAZIREGI BERA
Alain MORCILLO ARTIEDA BERA
Mikel MORCILLO ARTIEDA BERA
Jon ERRANDONEA MARTIN BERA
Jokin IANTZI IRIGOIEN BERA
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Iñigo ERKIZIA IRATZOKI BERA
Jon DE LA CRUZ ETXEGARAI BERA
Aitor IRATZOKI GELBENTZU BERA
Beñat IRATZOKI ISASI BERA
Jon IRATZOKI ZELAIETA BERA
Iñigo ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Asier LARRAÑAGA ALBERDI BERA
Josu LARRETXEA LARRALDE ARANTZA
Aritz ARBELAITZ IGOS BERA
Nahuel IBARBURI LOMPRE ARGENTINA
Entrenatzaileak:
Ganix ZUBIETA RODRIGUEZ BERA
Angel Mari ARANIBAR ALMANDOZ BERA
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GURE TXOKOA: JUBENILAK (GIP.KO 1. MAILA)
Julen LATORRE GOIA BERA
Patxi CASTILLO GRAZIARENA BERA
Joseba GARMENDIA IPARRAGIRRE BERA
Asier GARCIA ERRANDONEA BERA
Asier ANDUEZA OSTOLAZA BERA
Gorka PRIETO BELLVER BERA
Aritz MARTINEZ FAGOAGA BERA
Mikel MARTINEZ AGIRRE BERA
Mikel AGARA MARTINEZ BERA
Jeremias PEREZ CONTELL BERA
Imanol MORENO ALUNDA BERA
Gorka TOLOSA BURLADA BERA
Victor FERNANDEZ LESAKA
Shamal VAZQUEZ TARAZONA BERA
Mikel GOIENETXE PIKABEA BERA
Andoni RIOPEDRE UITZI BERA
Julen BALEZTENA RUDI BERA
Alexander EIZAGIRRE BALDA BERA
Imanol GOIENETXE ITURBIDE IGANTZI
Kevin IBARBURI LOMPRE ARGENTINA
Elchanan MACHADO BRASIL
Entrenatzaileak: 
Jon Mikel MATXIARENA ALDALUR BERA
Aitor LASAGA CALVO BERA

GURE TXOKOA: KADETEAK (GIP.KO 1. MAILA)
Imanol OIARTZABAL DOS SANTOS BERA
Jon Eneko ITURRIA CUARTERO BERA
Bittor TXANTRE IRATZOKI BERA
Joseba MARTINEZ GUERRA BERA
Ibon ERDOZAIN IBARRA BERA
Aitor GARMENDIA IPARRAGIRRE BERA
Julen ERRANDONEA MARTIN BERA
Fernando ITURRIA CARRILLO BERA
Mikel ALDAZABAL ZAMARREÑO BERA
Ruben PEDROSA MEDINA BERA
Pablo MONCAYOLA ETXARRI BERA
David GARCIA CARRERA BERA
Bryan LOGACHO JIMENEZ BERA
Asier GARCIA OHARRIZ BERA
Antonio PRIETO DEL PUERTO BERA
Entrenatzaileak: 
Alvaro NAPAL BARRENA BERA
Patxi RODRIGUEZ LOPEZ LESAKA

ARGAZKIA: JOSE MARI TELLETXEA
Gure Txokoako jubenilak ez dira sobera ongi hasi, baina igoera faserako
sailkatzeko asmoarekin segitzen dute.

ARGAZKIA: J.J. GUERRERO
Gure Txokoako kadeteak Beti Gazteren kontrako derbia Lesakan irabaziz
ekin zioten denboraldiari.
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ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako infantilak Gipuzkoako ligan ari dira.

GURE TXOKOA: INFANTILAK (GIP.KO 1. MAILA)
Javier PIKABEA MOLINERO BERA
Hodei UNSION MENDIGUTXIA BERA
Jon SANTAMARIA ZAMORA BERA
Beñat MITXELENA SAGASTIBELTZA BERA
Felix PEREZ CONTELL BERA
Ismael PEREZ CONTELL BERA
Julen ALTZUGARAI URZELAI BERA
Mikel MORENO ALUNDA BERA
Antonio MAZIZIOR MITXELENA ARANTZA
Kepa REMIRO BLANCO BERA
Ander CORRAL NAVES BERA
Mattin GARBISU ZOZAIA BERA
Mikel ESNAOLA URKIA BERA
Jokin PINATXO OLAZIREGI BERA
Mattin IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Andoni LAZKANOTEGI MATXIARENA BERA
Javier ESCAGUES DOZAGARAT BERA
Entrenatzaileak: 
Eduardo MATXIKOTE GOÑI BERA
Marcos CERRADA MERCADEL BERA
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Nafarroako Erregio-
naleko Lehen Mailan es-
treinaldia egin zuen iaz
Doneztebe Futbol Tal-
deak. Nobatada or-
daindu zuen haseran eta
kosta egin zitzaion le-
hen partida irabaztea,
baina poliki-poliki taldea
egiten joan zen.

Aurtengo denboral-
dia hobeki hasi da eta
hau idazterakoan, bortz
partidetatik hiru irabazi
dituzte. Mikel Maia en-
trenatzaileak aipatu di-
gunez, «futbolean inoiz
aritu gabeko batzuk ba-
genituen iaz eta ez ge-
nuen sailkapenean ino-
lako helbururik, aritzea
bertzerik ez. Aurten ere
helburu apalak ditugu,

beharbada 14 taldeko
multzoan 7 lehenbizi-
koetan sartzea ongi ego-
nen litzateke».

Narbarteko bi joka-
larik taldea utzi baldin
badute ere, sei futbola-
ri berri ditu aurten Do-
neztebek. «Gure Txo-
koatik etorritako Petri-
rena zentrala, futbitoan
goi mailan aritua den La-
tasa, duela bi denbo-
raldi arte Beti Gazten
aritutako Jon Apeztegia,
esperientzia handia
duen Jabalera, baloia-
rekin treba izateaz gain,
karakterra jartzen duen
Mintxo Orrio eta aurre-
denboraldia Antiguoko
jubeniletan egin duen
Jaime Sein». Honela,

«talde konpentsatua»
osatu dela dio Maiak.

Erregionaleko talde-
koekin, kategoria ez-
berdinetan 140 futbola-
ri ditu Doneztebeko tal-
deak. Izan ere, ligan ari
diren, neska eta muti-
len kadete, mutiko in-
fantil eta mutiko alebi-
nekin batera, Lesakako
Mastegiko txapelketan
ariko diren lehen urte-
ko alebinak eta benja-
minen bi talde ere ari
baitira. Harrobi handia
izanik ere, jubenilen tal-
de baten falta somatzen
du Mikel Maiak: «kade-
tetan ongi ari diren mu-
tilak badira, baina han-
dietara salto egiteko biz-
pahiru urte falta zaie».

Doneztebeko
Erregionaleko
taldea gero eta
sendoago ari da
Kategoria ezberdinetan
140 futbolari inguru ditu taldeak

DONEZTEBE F.T. NAFARROAKO ERREG. 1. MAILA
Iker IRATZOKI MIKELARENA DONEZTEBE
Ander BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Aitor BERTIZ GRAZENEA DONEZTEBE
Jon APEZTEGIA GONZALEZ DONEZTEBE
Javier JABALERA UBRIC DONEZTEBE
Jaime SEIN OSINAGA DONEZTEBE
Aritz BALEZTENA BELARRA DONEZTEBE
Iñigo OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
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
Iñigo LATASA ARANBILLET DONEZTEBE
Urko LOIARTE ETXEKOLONEA ZUBIETA
Josu SANTESTEBAN GRAGIRENA ZUBIETA
Asier HERNANDORENA LIZASO LEGASA
Mikel IBARRA IBARRA SUNBILLA
Aritz ARRIOLA CAPDEQUI SUNBILLA
Joseba PETRIRENA ANSALAS BERA
Mikel ARRIETA GELBENTZU SUNBILLA
Fermin ORRIO OLLO GASKUE
Jon MARITXALAR ETXENIKE SUNBILLA
Entrenatzaileak: Mikel MAIA eta Enrike IRATZOKI

ARGAZKIA: ZALDUA
Joan den denboraldiari baino hasiera hobea eman dio aurtengoari Donez-
tebeko futbol talde nagusiak.
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DONEZTEBE F.T.: KADETEAK
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
Cristofer ALVAREZ GIRALDO ITUREN
Entrenatzaileak: Xabier MAIA eta Juan Karlos ARREGI

DONEZTEBE F.T. INFANTILAK
Fermin ESTANGA SANTESTEBAN DONEZTEBE
Iñigo OSKOZ GAGO 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
Daniel MORAN GARRUCHO DONEZTEBE
Endika LARRALDE OLAZAR ELGORRIAGA
Beñat ETXEKOLONEA DIEZ ZUBIETA
Entrenatzaileak: Joseba BENDOIRO eta Mikel OSKOZ

ARGAZKIA: ZALDUA
Donezteko kadete mailako taldeak emaitza onak lortu ditu orain arte.

ARGAZKIA: ZALDUA
Doneztebeko infantilak Nafarroako ligako bigarren mailan ari dira.

DONEZTEBE F.T. ALEBINAK
JAVIER OSTIZ ESCALADA DONEZTEBE
JOSETXO OSTIZ GARTXITORENA DONEZTEBE
MIKEL RETEGI URROZ DONEZTEBE
JULEN RETEGI URROZ DONEZTEBE
IMANOL DE RUEDA GOÑI DONEZTEBE
MARCOS AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
JON BELARRA OTEIZA DONEZTEBE
BINGEN LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
JULEN JUANKORENA IPARRAGIRRE SUNBILLA
UNAI BEREAU MUTUBERRIA SUNBILLA
JON ARANBILLET GALZAGORRI SUNBILLA
Liher LASTIRI ARANBARRI SUNBILLA
XUBAN ETXEGIA ETXEBESTE SUNBILLA
JOSU MITXEO OTEIZA GAZTELU
Entrenatzailea: Fermin ETXEKOLONEA

ARGAZKIA: ZALDUA
Doneztebeko alebinak, Nafarroako futbol-7 ligan ari dira. 

DONEZTEBE F.T. NESKAK
ANA SARRATEA ARREGUI DONEZTEBE
SARA AZKARATE ELIZONDO DONEZTEBE
ELENA ZABALA EZKURRA DONEZTEBE
LAURA ERASUN ELIZONDO DONEZTEBE
TAMARA DESCALZO OKBA DONEZTEBE
NEKANE IRURETAGOIENA ARREGUI DONEZTEBE
ITXASO ARRIETA AGUIRRE SUNBILLA
IRATI ARRIETA AGUIRRE SUNBILLA
AINHOA LARREA LEKUBERRIA ZUBIETA
MAIDER LEIZEAGA UNSAIN ZUBIETA
IZARO SUKILBIDE MARTIN ELGORRIAGA
ITXASO IRIARTE IRAZOKI NARBARTE
AMAIA ELIZAGOIEN BARELA ORONOZ-MUGAIRI
AMAIA ISTILART ETXEBERRIA AMAIUR
Entrenatzaileak: Aritz ARRIOLA CAPDEQUI eta Mikel IBARRA IBARRA

ARGAZKIA: ZALDUA
Doneztebeko neskek urtebete daramate entrenatzen.
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Kasik hamarkada bat
darama saskibaloia eza-
gutarazteko eta indar-
tzeko lanean Berako To-
ki-Ona Bortziriak taldea.
Gero eta indar gehiago
duela nabarmentzeko,
aurten federatutako sei
talde izanen ditu eta ge-
ro eta gehiago dira Bor-
tzirietan saskibaloian ari
direnak. Horietako bat,
gainera, gizonezkoen
senior mailakoa izanen
da. Duela hiru urte arte
izan zen talde hori bai-
na Nafarroako bigarren
mailatik lehen mailara
igo ondotik, desagertu
egin zen. Orain, biga-
rren aldiari indartsu ekin

diote, hamabi jokalari-
rekin eta jokatutako hi-
ru partidak irabaziz. Tal-
dea kudeatzen duen Je-
sus Alaciden erranetan,
«helburua berriz ere
mailaz igotzea izanen
da».Horretarako, lehen
ere aritutako jokalarie-
kin batera, jokalari gaz-
teak eta Irungo taldetan
aritutakoak bildu dituz-
te. Hurrengo denboral-
dirako gazte gehiago
sartzea ere nahi dute.

Baina gizasemeen
taldea izanagatik, Toki-
Ona Bortziriak «gero eta
gehiago nesken taldea»
dela onartu du Alacidek.
Beheitiko kategorietan,

aurten, 1998an eta
1999an sortutako nes-
kak hasi dira eta Jesus
Alaciden ustez, «fun-
tsezkoa da preminibas-
ket kategorian hastea,
«adin horrekin hartzen
duten formakuntza on-
doko urteetan nabaritu-
ko baita». 1996an sor-
tutakoetan, aldiz, zortzi
neska bakarrik dituzte
eta parte hartzeko deia
egiten dute taldetik.

Alde horretatik, ai-
patzekoa da aurten Le-
saka eta Igantziko nes-
kak ere hasi direla eta

bertze herrietatik ani-
matzea nahi dute. La-
guntzaileen (entrena-

tzaile, epaile, mahaiko-
ak…) formakuntzan ere
lanean ari dira.

Gizonen senior
taldea kantxan
du berriz ere
Berako Toki Ona
Bortziriakek
Federatutako sei talde izanen
ditu aurten, gehienak neskenak

UTZITAKO ARGAZKIA

Hiru urteko hutsunearen ondotik, berriz ere gizasemeen senior mailako sas-
kibaloi taldea kantxaratu du Toki-Ona Bortziriak saskibaloi taldeak.

TOKI-ONA BORTZIRIAK: SENIOR MUTILAK
Unai BANGO ELIZALDE LESAKA
Fermin BERRUETA PEREZ BERA
Ignacio DELGADO IBARRA IRUN
Borja EZEIZABARRENA BERGARETXE IRUN
Jose Maria ETXABE SANZ BERA
Julen ESPINOSA MARTINEZ BERA
Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA
Ion IRATZOKI MARTIKORENA BERA
Mikel IRATZOKI BELARRA BERA
Iker JUAREZ IRAOLA BERA
Mikel MARITXALAR BERRUETA LESAKA
Ruben TORRE MINDEGIA BERA
Entrenatzailea: Roger Alan BERGMAN ETXALAR
2. entrenatzailea: Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA

TOKI-ONA BORTZIRIAK: JUNIOR NESKAK
Begoña TAPIA ALTZUGUREN BERA
Clara ZIA DANBORIENA BERA
Maialen TXANTRE IRATZOKI BERA
Leire ZIA DANBORIENA BERA
Elixabet IRATZOKI ZELAIETA BERA
Leire ELTZAURDIA MENDIBERRI BERA
Amaia IZQUIERDO AGIRRE BERA
Marian MUSGO DOMINGUEZ BERA
Maria IRIGOIEN MATXIARENA BERA
Crhistina BERGMAN ETXALAR
Maialen MIKELARENA BENGOETXEA BERA
Entrenatzailea: Jesus ALACID CLEMENTE BERA

UTZITAKO ARGAZKIA

Junior mailako neskek lan zaila izanen dute aur-
ten, iaz denak kadeteak zirela kontuan hartuz.
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TOKI-ONA BORTZIRIAK: MINIBASKET NESKAK
MAIDER FAGOAGA EUGUI BERA
JANIRE ANDRES ZAPIAIN BERA
IRATI GARAIAR ARA BERA
ANE BERASAIN GOIA BERA
OIHANA ELZAURDIA ARIZTIA BERA
NAHIA FAGOAGA MORENO BERA
AINHOA BERASATEGI  ARTIEDA BERA
MAITE ARRAZTOA  LAZKANOTEGUI BERA
IZASKUN REKARTE BENGOETXEA BERA
SARA ETXEGARAI ETXEGARAI BERA
RAQUEL ETXEGARAI ETXEGARAI BERA
Entrenatzailea:  Jesus ALACID  CLEMENTE BERA
2. Entrenatzailea: Andrea IRAZOKI GUIMÓN BERA

TOKI-ONA BORTZIRIAK: AURREINFANTIL NESKAK
Jenifer ZELAIETA LAZKANO BERA
Julene ORTEGA ALTZUGUREN BERA
Ane ELTZAURDIA MENTABERRI BERA
Ainhoa LARRETXEA AGIRRE BERA
Sara MARITXALAR SALABERRI BERA
Lierni TOLOSA BURLADA BERA
Naroa TOLOSA BURLADA BERA
Iratz UDAETA ZUBIETA BERA
Entrenatzailea: Imanol ETXEBERRIA GARCIA LESAKA

2. Entrenatzailea: Maialen TXANTRE IRATZOKI BERA

TOKI-ONA BORTZIRIAK: INFANTIL NESKAK
Dunia ATABAL ALTZUGUREN BERA
Hegoa TELLETXEA ANDUEZA BERA
Alaitz AGUILAR LAZKANOTEGI BERA
Irati ERRANDONEA ZOZAIA BERA
Jaione ETXABE SANZ BERA
Maddi UGALDE ELTZAURDIA BERA
Maria BERGARA SILES BERA
Idoia MARTINEZ AGIRRE BERA
Jone ORMAETXEA SANZ BERA
Ane SIRERA IBARLUZEA IGANTZI
Adriana ZANDIO PAGOLA BERA
Entrenatzailea: Roger Alan BERGMAN ETXALAR

TOKI-ONA BORTZIRIAK: PREMINIBASKET NESKAK
ARANTXA SESE AGARA BERA
AINHOA AGUILAR LAZKANOTEGI BERA
UXUE ZELAIETA DANBORIENA BERA
UXUE ANTZIZAR IRATZOKI BERA
HAIZEA AYUSO  IGLESIAS BERA
KAREN CAEZ CABRERA BERA
ANDREA ABAD ORMAZABAL LESAKA
MATIXA TELLETXEA ELIZONDO LESAKA
SARA ALBERDI ELORRIAGA LESAKA
DOMINIKA STASOVA LESAKA
JAIONE GUTIERREZ BERA
SAIOA IRAZU ARRUTI BERA
NESKUR ETXENIKE IANTZI LESAKA
OLATZ MITXELENA SAGASTIBELTZA BERA
Entrenatzailea: Antonio AGUILAR MTNEZ DE ARTOLA BERA
2. entrenatzailea: Maria IRIGOIEN MATXIARENA BERA

ARG: AITOR A.
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Berako Gure Txoko-
ako areto-futbol talde-
ak liga hasiera ona egin
du eta hau idazterako-
an jokatutako lau parti-
detan, oraindik ez daki
galtzea zer den: bi ira-
bazi eta bi berdindu egin
ditu. Aritz Perez jokala-
ri beteranoak aipatu di-
gunez, denboraldi bu-
kaerako igoera fasea jo-
katzeko klasifikatzeare-
kin pozik izanen lirate-
ke. «Baina hori bai, hu-
rrengo mailan jokatze-
ko dauden baldintza be-
reziak direla eta ez du-
gu mailaz igotzeko  in-
tentziorik». Izan ere, Le-

hen Mailan aritzeko en-
trenatzaile titulua eska-
tzen dute, baina Aritzen
erranetan, «ez hori ba-
karrik, ortziraletan joka-
tzeko debekua eta 21
urtez beheitiko hiru jo-
kalari plantillan egotea
eskatzen dute. Profe-
sionalak ez garela kon-
tutan hartuta, baldintza
gehiegi, eta horregatik
gauden mailan ongi gau-
de».

Aurtengo denboral-
dirako jokalari guttiago
ditu Gure Txokoako are-
to futbol taldeak eta ho-
rregatik, jokatzeko go-
goekin dagoen guzia-

rentzat  ateak zabalik di-
tuztela aipatu digu Ari-
tzek. Entrenamenduak
astearte eta ortzegune-
tan egiten dituzte Bera-
ko Toki-Ona kiroldegian,
arratseko 20:00etan.
Momentuz, daudenekin
segitu beharko dute:
«Espero dut lesioekin
zortea izatea eta horre-
lako arazorik ez izatea.
Baina egia da, lanen tur-
noek ere eragina dute-
la eta horregatik, fitxa
gehiago egotea ez zen
txarra izanen».

Urtetik urtera taldea
osatzeko adina jende
biltzea zaila, baina az-

ken urteetan talde be-
retsua mantentzen du-
te: «Azkeneko urteotan
jokalari berdinez osatu-
tako taldea  osatu dugu
eta bloke hori manten-

tzen den bitartean ez dut
arazorik ikusten. Hori
bai, taldearekin kon-
promezua duten aurpe-
gi berriak ikustea ez le-
goke batere gaizki».

Gure Txokoako
areto-futbol 
taldeak indartsu
hasi du liga
Halere, ez dute lehen mailara
igotzeko asmorik, baldintza
berezi gehiegi eskatzen dutelako

GURE TXOKOA ARETO-FUTBOL TALDEA
Igor PANDO ARAMENDI BERA
Sabino GOMEZ RODRIGUEZ BERA
Aritz PEREZ ARTIEDA BERA
Patxiku ARTIEDA APEZTEGIA BERA
Xabier IRIARTE SANSIÑENA ETXALAR
Jose Luis TAPIA IGUZKIAGIRRE BERA
Iñaki ENDARA PETRIRENA BERA
Aitzol IRIZAR ARIZTIA BERA
Beñat TABERNA TELLETXEA BERA
Fernando GOMEZ COLINA BERA
Jose Javier TELLETXEA SARRATEA LEGASA
Delegatua: Jon ALTZUGUREN ERRANDONEA BERA

ARGAZKIA: AITOR AROTZENA
Gure Txokoako areto-futbol taldeak ongi hasi du denboraldia, jokatutako lau
partidetan ez baitaki oraindik galtzea zer den.
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SORTZEAK
Naroa Zozaia Juanena,Urrozkoa, urria-
ren 4an. 
Haizea Baraibar Goñi, Aresokoa, irai-
laren 29an.
Ariane Galarregi Gelbentzu, Elgo-
rriagakoa, urriaren 3an. 
Beñat Zelaieta Egia, Lesakakoa, urria-
ren 8an.
Julyeth Rebeca Amaguaña Muena-
la, Leitzakoa, urriaren 13an.
Sebastian Chindris, Leitzakoa, urria-
ren 13an.
Johani Rocio Pineda Rodriguez, Eli-
zondokoa, irailaren 27an.
Iradi Gamio Juankorena, Iruritakoa,
urriaren 9an.
Uxue Goñi Bidegain, Elizondokoa,
urriaren 7an.
Unai Iñarrea Iguzkiagirre, Igantzikoa,
urriaren 7an.
Onaitz Pradere,Sarakoa, urriaren 1ean.
Dorrian Torres,Sarakoa, urriaren 2an. 
Eneko Semerena Amorena,Sarakoa,
urriaren 3an.
Lola Latxague, Sarakoa, urriaren 7an.  

HERIOTZAK
Juan Jubera Luzarreta,Zigakoa, urria-
ren 8an, 81 urte.
Elena Genua Bazterretxea, Donezte-
bekoa, urriaren 10ean, 87 urte.
Victoria Juankorena Irungarai,
Arraiozkoa, urriaren 13an, 84 urte.
Radomir Kozarek, Lesakan, urriaren
11n, 46 urte.
Fermina Arakues Arranz, Lesakakoa,
urriaren 10ean, 87 urte.
Maria Arretxea Maia, Berakoa, urria-
ren 14an, 83 urte
Jose Baleztena Petrikorena, Zubie-
takoa, urriaren 11n, 60 urte.
Dolores Belarra Mokoroa, Donezte-
bekoa, urriaren 13an, 97 urte.
Concepcion Goietetxe Arizaleta, Zi-
gakoa, urriaren 16an, 79 urte.
Florentino Mariñelarena Legazkue,
Donamariakoa, urriaren 17an, 82 urte.
Benito Sukuntza Barriola, Leitzakoa,
urriaren 18an, 88 urte.
Mariluz Ordoki Etxeberria, Lesaka-
koa, urriaren 21ean, 90 urte.
Lucia Galan Utande, Beran, urriaren
22an, 92 urte.
Santos Lopez Pina, Berakoa, urriaren
22an, 55 urte. 

EZKONTZAK
Francisco Jose Txoperena Aranibar
eta Itziar Etxarte Mikelestorena, Bera-
koa eta Igantzikoa, urriaren 11n Beran.
Mikel Apaolaza Sanz eta Veronica Del-
gado Uharte, Lakuntzakoa eta Iruñekoa,
urriaren 4an Lesakan.
Joseba Miren Vicente Olano eta Maite
Agirre Barandiaran, Leitzakoak, urria-
ren 16an Leitzan. 
Bautista Elizondo Iribarren eta Mª Jo-
se Etxeberria Elizegi,Lekarozkoak, urria-
ren 4an Lekarozen.
Jose Miguel Alzuart Oteiza eta Lorea
Hermoso Andueza, Arraiozkoa  eta Iru-
ñekoa, irailaren 27an Arraiozen. 
Josu Oiartzabal Zapiraineta Idoia Uda-
be Pagola,Errenteria eta Usurbilgoa, irai-
laren 27an Igantzin.
Pablo Maritxalar Etxenike eta Maitane
Ibarra San Martin, Sunbillakoak, urria-
ren 4an Sunbillan.
Juan Migel Ariztegi Etxenike eta Mai-
der Maillot Zedarri,Zugarramurdi eta Ez-
peletakoa, urriaren 18an Zugarramurdin.
Tote Etxeberrigarai eta Marie Christi-
ne Lartigau, urriaren 4an Saran.
Nikolas Dillenbourg eta Rachel Pe-
deufourcq, urriaren 4an Saran.
Jean Paul Wacogle eta Martin Maria
Magdalena Gartzia, urriaren 11n Saran.

Jose Mari
BERRUETA ZUBIETA

Etxalarren, 2004ko urriaren 31n

IV. URTEURRENA

Gogorra da onartzea
gehiago ez zaitugula ikusiko

baina bizi garen artean
ez zaitugu ahaztuko.

ZURE FAMILIA

Asier
TELLETXEA TELLETXEA

Zubietan, 1979-XII-09/2005-X-29

III. URTEURRENA

Hemen daukagu udazkena
Zure urtaroetan azkena

Gogoratze hutsak
Ematen digu pena

Bizitzen hasi orduko
Hain abudo etena.

Ahal izanez gero,
Aldatuko genuke dena
Geroztikan daukagu

Nahasturik sena
Zure irudiarekin

Samintasunik latzena

Zerura begiratzen dugu gauero
Zutaz oroitzen gara egunero

Zuk maite izatea dugu espero
Guk maite zaitugun bezain bero.

FAMILIA ETA LAGUNAK

 



52 kirola

ttipi-ttapa
Futbola, pilota, esku-

baloia, saskibaloia… Ez
dira gutti kirola egiteko
aukerak. Horietako au-
nitzetan aritzeko ez da
inolako trabarik izaten;
laguntzak eta instala-
zioak badira entrenatu
eta jokatzeko. Aitzitik, ez
da gauza bera gertatzen
herri kirolean. Aukerak
murritzagoak dira.

Tradizio eta garrantzi
haundikoak dira herri ki-
rolak Euskal Herrian, eta
gure eskualdean ere ha-
la da. Bada horri segida
eman nahi dionik ere, eta
jendeak herri kiroletan
ikas dezan aitzinera-
pausua eman dute Pa-
txi eta Donato Larretxea
anaiek: Gure Kirolen Klu-
ba sortu dute.

«Behartuak bezala
sentitzen ginen kluba sor-
tzera, Oronoz-Mugairin
dugun egoitzari izena
emateko. Jende saila ha-
sia da hemen elkartzen
eta honi izen bat eman
behar genion». Horrela
dio Patxik. Aitzinera be-
gira, lanean segitu nahi
dute, eta nahi
duenari joa-
teko gonbi-

dapena egin diote. 
Helburua ere argi du-

te: «herri kiroletan aritze-
ko asmoz datorren jen-
de gazteari erakustea»,
aipatu digu Donatok.
«Gu adinean goiti goaz,
baina nahi duenari era-
kusteko prest gaude».

ADINEAN MUGARIK EZ

Herri kirolen eskola
dela erraten ahal da, eta
parte hartzeko adinik ez
dagoela argitu digute La-
rretxeatarrek: «Oraingoz
haurrik ez dago. Gaztee-
nak 16-17 urte ditu eta
zaharrenak 71». Aiako
Joxe Leon Iruntxeberri-
taz ari dira, noski. Las-
terka eta aizkoran os-
petsua egin
zen bere
garaian
eta
hain-
bat aiz-
kolari-
ren erakus-
le izana da.
Bere jakin-
duria gaz-
teei era-
kusteko
gogoz da-
go  hau

ere.

FEDERAZIOAREKIN

«DEUS IKUSTEKORIK EZ»
Nafarroako Herri Ki-

rol Federazioak ttikienak
kirol hauetan hasteko
Herri Kirol Jolasak anto-
latzen ditu urtero. Nola-
baiteko konpetentzia ote
den galdetuta, ezezkoa
erantzun digu Donatok:
«Ez du deus ikusteko-
rik. Federazioak bere
gauzak antolatzen ditu,
bere txapelketak… Hau
aparteko zerbait da: nahi
duenak badu  lekua he-
men ikasteko, entrena-
tzeko… Entrenatuz, erre-
zagoa delako aitzinera
ateratzea».

Harri-jasotzen, aiz-
koran –altueran zein lu-
rrean–, arpanean —ba-
karka nahiz binaka—,
txinga eramaten… Hain-
bertze kiroletan aritzeko
aukera ematen du Gure

Kirolen Klubak Oro-
noz-Mugairiko

bere txoko-
an. 

KIROL GATESTIAK?
Materiala lor-

tzeko, finatziazio-
rako edo laguntzak
lortzeko bide bat iza-
ten ahal da elkarte
bezala izen ematea.
Donatoren errane-
tan, «orain arte ez
dute deus eman,
baina orain ikusiko
dugu enpresak mu-
gitzen diren, gas-
tuak estaltze-
ko adina».

Izan
ere,
aizko-
ran eta
arpanean
aritzeko elkar-
tearen egoitzan
biltzen direnak kon-
tuan hartuz, urtean
30.000 euro inguruko
gastua sortzen dela ai-
patu digu Patxik. Horre-
taz aparte tresnak dau-
de. Arpanak, erraterako,
garestiak dira, 1.200 eta
1.400 euro artean balio
dute eta Zelanda Berri-
ko aizkora bakoitzak 350
euro balio ditu.

EDOZEINI IREKIA

Unai Bertiz sunbilda-
rra eta Xabier Ariztegi
etxalartarra aritzen dira
harri-jasotzen; Ariztegi
bera eta Asier Bertiz sun-
bildarra Larretxeatar fa-
milia osoarekin aizkoran;
Lurdes Galarregi eta
Izaskun Ariztegi etxalar-
tarrak arpanean… Bai-
na herri kirolean hasi, tre-
batu eta entrenatu nahi
duen guziak badu lekua
Oronoz-Mugairin, Gure
Kirolen Klubean.

Herri kiroletan ikasteko kluba
eratu dute Larretxeatarrek 
Gure Kirolen Kluba du izena eta Oronoz-Mugairin entrenatzen dute

HERRI KIROLAK

• Aizkoran, arpa-
nean, txingarekin,
harri-jasotzen...
Herri kirola edozein
dela-ere, erakus-
teko prest daude.

• Oraingoz klubean
daudenak 16 eta 71
urte artekoak dira.
Baina nahi dutenei
Oronoz-Mugairiko
txokora joateko
deia egin diete.

• Herri kirolean
aritzea garesti
atera daiteke.
Arpanek, erratera-
ko, 1.200-1.400 euro
artean balio dute.
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ttipi-ttapa
Espainiako azpitxal-

dun geldituz akitu du den-
boraldia Javier Mariez-
kurrena Doneztebeko ka-
mioi-gidariak. Denboral-
diko azken lasterketak
Madrilgo Jarama zirkui-
tuan egin zituen urriko le-
hen aste hondarrean.
38.000 ikusle bildu ziren
Europako Zirkuituko ka-
mioien Formula 1 laster-
ketak ikustera. Guzira 35
kamioik parte hartu zu-
ten.

Urriaren 4ko lehenbi-
ziko saioan 12. postua
eskuratu zuen Mariez-
kurrenak eta 10.a kopa-
ko bigarrenean. Emaitza
onak izan ziren, kontuan

hartuz, kamioiak sus-
pentsio arazoak zituela,
balaztak egiteko beha-
rrezko material berezirik
topatu ez zutelako.

Biharamunean, hilak
5, lehenbiziko karreran
meritu handiko 9. postua
lortu zuen Mariezkurre-
nak. Aitzineko gauean
zenbait moldaketa egin
ondotik, kamioia hobeki
ibili zen. Bigarren laster-
ketan, berriz, 12. postua
lortu zuen Doneztebe-
koak. Halere, autoblo-
kantearekin arazo bat
izan zuen kamioiak eta
azken itzulian olio-putzu
bat zanpatu ondotik tron-
poa egiteagatik postu bat
galdu zuen.

Asteburu horretan bi
aldiz igo zen Javier Ma-
riezkurrena podiumera.
Larunbatean, Espainia-
ko txapelketan azpitxa-
peldun izateagatik eta
bertze horrenbertze igan-
dean. 

Azkenean, beraz, Es-
painiako txapelketan bi-
garren izan da, Antonio
Albaceteren ondotik. Biek
Man kamioia gidatu du-
te. Hirugarren postua
Mercedesa gidatzen
zuen Jose Bermejoren-
tzat izan zen.

EUROPAN 14.A
Europako txapelke-

tan, berriz, 14. postua
eskuratu dute Mariez-
kurrenak eta Ederki tal-
deak. Europan, Bugyra
gidatzen zuten David
Vresky eta Markus Bo-
siger izan dira onenak
eta Antonio Albacete be-
rak osatu dute podiuma.

Edonola ere, balan-
tze positiboa egin du Do-
neztebeko eskuderiak.
Izan ere, ekainean istri-
pua izan zuten eta ho-
rren ondorioz, bi karre-

retan ez zuten parte har-
tzerik izan.

2009AN BERRIRO

LANEAN

Heldu den urteari be-
gira, txapelketetan se-
gitzeko gogoz daude bai
gidaria, baita taldea ere,
eta aurrekontua estal-
tzeko, berriz ere lagun-
tzaileen premia izanen
dutela adierazi dute. Bi-
de batez, aurtengoan la-
guntza eman dieten en-
presei eskerrak eman
nahi izan dizkiete.

Espainiako txapelketan
bigarren postua lortuz
akitu du denboraldia
Mariezkurrenak
Europa mailan 14.a izan da
Doneztebeko kamioi-gidaria

UTZITAKO ARGAZKIA

Mariezkurra doneztebarra Albacete Espainiako txapeldunaren ondoan.

MOTORRA

ttipi-ttapa
Aitzol Atutxa (Dima,

Bizkaia) txapeldunaren-
gandik 2 minutu eta 5 se-
gundora gelditu zen An-
der Erasun aurtiztarra III.
Mailako Euskadiko Aiz-
kora Txapelketaren fina-
lean. Altsasun jokatu zen
urriaren 18an, eta txa-
peldunordea izanagatik,
hurrengo denboraldian

bigarren mailan aritzeko
aukera izanen du. 

Sei aizkolari aritu zi-
ren lehian: Aitzo Atutxa,
Ander Erasun, Aratz Mu-
gertza (Mutriku, Gipuz-
koa), Raul Kastro (Urrotz),
Jexux Etxeberria (Bein-
tza-Labaien) eta Asier Pe-
llejero (Areso). 

Hasieratik nagusitu
zen Atutxa, iazko txapel-

dunordea, eta bertze aiz-
kolariekiko aldea haun-
ditzen joan zen. Azke-
nean 12:25eko denbora
egin zuen bizkaitarrak eta
14:40koa Erasunek. Hi-
rugarren Mugertza sail-
katu zen 15:09ko denbo-
ra eginez; laugarren Kas-
tro (15:39); bortzgarren
Etxeberria (15:45) eta Pe-
llejero seigarren (18:34). 

Bigarren mailan ariko da heldu
den denboraldian Ander Erasun
III. Mailako Euskadiko Aizkora Txapelketako
finalean bigarren izan da

ARTXIBOKO ARGAZKIA

Bigarren egurrean adarra atera zitzaion Erasuni.

AIZKORA

kirola • ttipi-ttapa
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g IKASTAROAK

LESAKA
Azaroaren 4tik 27ra,
enpresa kudeatzen ikasteko
ikastaroa. Izena emateko
deitu 948 625122 telefonora.

ELIZONDO
Azaroaren 11tik 28ra
enpresa sortu eta
bideragarria izateko tailerrak
Arizkunenea Kultur Etxean.
Izena emateko: 948 625122
telefonora. Informazio
gehiago 20. orrialdean.

g HAURRENTZAKO AISIALDIA

BERA
Urriaren 31n, Ines Bengoa-
ren eskutik, Karabi-Karabi
haurrentzako ipuin kontalaria
18:00etan Udal Liburutegian.
Azaroaren 9an, Txan
magoaren ikuskizuna
Labiaga Ikastolak antolatuta.
17:00etan Kultur Etxean.

ARANTZA
Azaroaren 2an, Anne
Monna, Oskola eta
Karramarroi taldearen
eskutik, Ino, Ino, Ino,
Badator Bonbardino
haurrentzako antzerkia.
17:30ean eskolako
gimnasioan.

g LEHIAKETAK

BORTZIRIAK
Azaroaren 28a bitarte,
Bortzirietako Haur eta
Gazteen Ipuin Lehiaketa. 

ARANO
Azaroaren 2a bitarte,
Aranoko I. Argazki Lehia-
keta.

g ANTZERKIA

ZUGARRAMURDI
Azaroaren 1ean, Salam
antzezlana Sorginen
Museoan, 17:00etan.

agenda praktikoa  ttipi-ttapa • agenda praktikoa

TELEBISTAKO TXOKOA

Arantzako Baserritarren
Eguneko kontuak telebistan
BERTZALDE, AURTIZKO BESTAK ERE IKUSGAI

Udazkena ailegatzearekin batera,
hainbat azoka eta feria egiten dira
gure inguruan. Elizondon hasi zen
itzulia, urriaren 24an eta 25ean egin-
dako feriekin; urriaren 26an Beran
Lurraren Eguna egin zen. Eta orain,
Arantzaren txanda izanen da. Or-
tziral honetatik azaroaren 2ra bi-
tarte, Kultur Egunak eginen dira,
eta izanen diren ekitaldien artean
Santu Guztien Egunean, azaroa-
ren 1ean, Baserritarren Eguna egi-
nen da. Urtero bezala, 10:00etatik
aitzinera produktu eta eskulanen
erakusketa izanen da frontoian, eta
aziendena plazan. Hori guztia eta
gehiago jasoko dute TTIPI-TTAPATE-
LEBISTAko kamarek.

DONAMARIAKO MOJEKIN SOLASEAN

Hagitz bertzelako gaia landuko du-
te ortziral honetako, urriak 31, erre-
portajearen tartean. TTIPI-TTAPA TE-
LEBISTA Donamariako komentuko
Olatz eta Miren mojekin egonen
da eta euren egunerokoaren be-
rri emanen digute ilunabarreko al-
bistegiaren ondotik, 20:15 aldera. 

AURTIZKO BESTAK LASTER

Azaroaren 7tik 11ra San Martin
bestak izanen dira Aurtitzen eta
orduko ekitaldiak ere jasoko ditu
TTIPI-TTAPA TELEBISTAk. Beraz, bes-
tetako ekitaldi eta elkarrizketarik
interesgarrienak etxeko telebistan
ikusteko modua izanen dugu.

BASERRIA

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

Zerri gizena
1,123€ kiloa.  (-0,030)

Zerramak:
0,580€ Kg/bizirik. (-0,020)

Aretze gizenak:
Idixkoak: €/kg. Kanal
Extra 4,07 (=)
1.koa 3,77 (=)
2.koa 3,08 (=)
Urruxak: €/kg. Kanal
Extra 4,17 (=)
1.koa 3,87 (=)
2.koa 3,18 (=)

Oharra: Prezioak 180-220
Kg. kanalean pisatzen du-
ten aretzeenak dira.
Aretze ttikiak
(15 egun ingurukoak):
Aretze mestizoak:
urruxak   130,00 (=)
idixkoak  168,00 (=)

Aretze nabarrak:
urruxak 108,00  (=)
idixkoak 130,00  (=)
Zaldikoak: €/k
Sortuberriak: 3,10/3,20
Zaldi-behorrak: 1,73/1,93
Bildotsak: €/k
6-8 kilokoak: 8,40/9,20
8-10 kilokoak: 7,10/7,60

DATU ITURRIA: NAFARROAKO GOBERNUA

(urriaren 10etik 17ra bitarteko prezioak)

«DAMBA izaera mo-
ta bat da, behe behetik
datorren musika, herrien
sustraietatik, munduko
musiketatik». Tradizioa
eta modernidadea uz-
tartuz hainbat estilorekin
jorratu dute: runba, blues,
punk, reggae, funk, rock,
musika elektronikoa…
Doinu biziak egin dituz-
te, eta testuak, berriz,
eguneroko biziari, mai-
tasunari, kezkei, ironia-
ri, zintzotasunari eta poe-
siari buruzkoak dira. Ur-
te hauetan izan diren bi-
daiak, elkartzeak eta egin
diren adiskideak dira
abentura honen irteera
puntua. Bi kontinentee-
tako musikariez osaturi-
ko lagun taldea da Dam-
ba; Euskal Herritik hasi
eta Kubaraino, Bartze-
lonatik Madrileraino, bai-
ta Paristik Venezuelarai-
no ere. Lehen diskoaren
izenburuan dena labur-
bildua dago: Y si rompo
mi camino. 11 abestiz
osatua dago. Informazio
gehiagorako: www.mys-
pace.com/damba.com.
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DAMBA

Y si rompo mi camino

DISKAK



118rekin hasten diren telefonoen
tarifetan alde haundiak daude
Markatzen den zenbakiaren arabera, deia sei aldiz garestiagoa da

Orbetarrak izeneko trilogia ba-
ten lehendabiziko atala da
Bestea da mundua. Hasiera-
ko parte horren istorioa XIX.
eta XX. mendeen artean ko-
katzen da, industrializazio pro-
zesuarekin batera, eta garai
horretan gizarteak jasandako
bizimodu zein pentsamolde
aldaketetan murgiltzen da. Hu-
tsetik hasi eta handiki izatera
iritsi da Nazario Orbe, XIX. eta
XX. mendeen arteko indus-
trializazio-prozesuan, lanaren
lanez eta zapaldu beharreko-

ak zapalduz. Baserritik herri-
ra joan eta fabriken munduan
barneratu da. Ez da ttikiagoa
haren emazte Regina Alda-
sorok egiten duena, erdaraz
ez jakitetik Madrilgo Villalba-
ko markesen jauregiko kon-
fiantzazko neskame izaterai-
no pasatu baita. Lehenengo
eleberrian orbetarren familia-
ko gurasoen gorabeherak kon-
tatu ondotik, bertze bi elebe-
rritan emanen du Irigoienek
jakitera oinordekoen bizitza-
rekin zer gertatu den.

LIBURUAK

Bestea da mundua

Joan Mari IRIGOIEN
ELKAR,2008

5555555555555555555555555555
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Gertaera guztiak ikusteko
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g BESTAK

ARANO
Azaroaren 11n, San Martin
bestak.

AURTITZ
Azaroaren 7tik 11ra, San
Martin bestak. Xehetasun
gehiago 16. orrialdean

g MENDI ATERALDIAK

BERA
Azaroaren 2an, Ibardingo
lakura itzulia. 9:30ean
Iamoteneatik abiatuta. Larun-
Ttiki Mendi Taldeak antolatua.

g KULTUR EGUNAK

ETXALAR
Urriaren 30ean, Kultur
Egunak. 

ARANTZA
Urriaren 31tik azaroaren
2ra, Kultur Egunak.

g AZOKAK/FERIAK

ARANTZA
Azaroaren 1ean, Baserrita-
rren Eguna goiz osoan.

g KONTZERTUAK

ETXALAR
Azaroaren 15ean, Etxeren
kontzertua Herriko Ostatuan. 

SUNBILLA
Azaroaren 15ean, Giltzarri
abesbatzaren emanaldia,
20:30ean Elizan.

g HITZALDIAK

BERA
Azaroaren 13an, irakurza-
letasuna haurrengan solasal-
dia, 18:30ean Liburutegian. 

LEKAROZ
Azaroaren 4an, sentsibilazio
hitzaldia, 16:00etan Institutuan.

JAKIN BEHARREKOAK

118 aurrizkia du-
ten telefono zenbaki-
ra deitzeak sortzen
duen gastua hagitz
desberdina da auke-
ratzen den zenbakia-
ren arabera. Merkee-
nak 11860 –minutua
6 6  z e n t i m o –  e t a
11818 –69 zentimo–
dira, baina garestie-
nera deitu eta minu-
tu batez telefonoa
esekita edukitzeak ia
lau euroko gastua era-
gin dezake sakelean.
Hori da, bertzeak ber-
tze, 11832 telefonora
deituta gertatzen de-
na. Markatzen den
zenbakiaren arabera,
dei bat bertzea baino
sei aldiz garestiagoa
izan daiteke. Irache
Nafarroako Kontsu-
mitzaileen Elkarteak
egindako ikerketatik
ateratako ondorioak
dira.

Telefono zenbaki
horien arduradunak
deiaren gastua zen-
batekoa den erratera
behartuak daude. Ha-

la dio legeak. Baina
ez dute guztiek egi-
ten. Iracheren arabe-
ra, deiaren iraupena
kontuan hartu gabe,
kobratu beharko luke-
te telefonia enpresek,
prezio finko bat eza-
rriz.

Kontsumitzaileen-
tzat eskuragarria den
telefono zerbitzu pu-
bliko bat egon behar

duela dio legeak. Zen-
baki hori 11818 zen-
bakia da, Telefonika
konpainiarena. Tele-
fono kabinetatik dei-
tzea doakoa da eta,
bertzela, berriz, 69,14
euroko tarifa du minu-
tuko. Baina Iracheren
ustetan, herritarrek ez
dute telefono zenba-
ki horren berririk. Gi-
sa berean, nabar-

mentzekoa da, 1004
informazio telefonora
deituta, Telefonicak
deia 11822ra bidera-
tzen duela (124 zen-
timo minutua). 

Irachek, bere al-
detik, arduraz joka-
tzeko eskatu die kon-
tsumitzai leei ,  eta
agintariei, berriz, kon-
trol haundiago ezar-
tzeko.
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ENPRESA ZENBAKIA LEHEN MINUTUAREN KOSTUA

11810 181,50 zentimo
TELE 2 11817 116,20 zentimo
TELEFONICA 11818 69,14 zentimo
TELEFONICA 11822 124,00 zentimo
JAZZTEL 11833 116,00 zentimo
EUSKALTEL 11840 70,30 zentimo
VODAFONE 11855 120,00 zentimo
QDQ 11875 135,00 zentimo
ORANGE 11887 200,00 zentimo

11888 124,40 zentimo
NAZIOARTEKO TELEFONICA 11825 266,80 zentimo
NAZIOARTEKO INFORMAZIOA 11880 191,00 zentimo
NAZIOARTEKO INFORMAZIOA 11886 232,00 zentimo
JAM TELECOM 11832 395,00 zentimo
NICE 11862 243,00 zentimo
NEOSKY 11881 170,00 zentimo
CENTRAL 11882 140,00 zentimo

*Oharra: Irachek utzitako datuekin osatutako taula.

 



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

56

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

56

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.

ME
RK

AT
U

TT
IK

IA
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MERKATU TTIKIA

auzoan. %639 184210.

LESAKA.Lagun batentza-

ko apartamentu berria sal-

gai, mobleztatua. %948

637931.

ELIZONDO. 90 m2ko pisu

mobleztatua salgai, sar-

tzeko prest. Aukera ona.

%639 446974.

ETXEBIZITZAK
103 Errentan eman
ETXALAR. Pisua errentan

emateko. Mobleztatua eta

berogailuarekin.% 943

638131.

BERA. Eztegara paseale-

kuan 80 m2ko pisua erren-

tan emateko, lehenengo

solairuan. 3 logela, komu-

na eta berogailua. Mo-

bleztatua. %616 951535.

ORONOZ-MUGAIRI. Au-

zune pribatuan 60m2ko be-

heko solairua errentan

emateko, lorategiarekin. 2

logela, sukalde amerika-

rra, egongela eta bainu-

gela. %678 304808. 

ETXEBIZITZAK
104 Errentan hartu
LESAKAedo inguruan etxe-

Emakume bat sukaldari

laguntzaile edo etxeko gar-

biketa lanetan ariko litzate-

ke. Lanaldi osoan edo as-

teburuetan. %628 767324.

Berako emakume euskal-

dun batek goizez edozein

lan eginen luke. %630

972189.

Neska euskaldun batek

Leitza inguruan lan eginen

luke. %628 559548.

BAZTAN-BORTZIRIAK al-

dean gizaseme batek osta-

turen batean lan eginen lu-

ke. Urteetako esperientzia.

%671 798615/ 663 695410.

Emakume euskaldun ba-

tek goizez edota gauez lan

egien luke Bortzirietan. Adine-

ko jendea zaintzen espe-

rientzia duena. %664 545925.

LANA
302 Eskaintzak
BERA. Ibardingo Migel

Bentan frantsesa dakien

pertsona bat behar da zer-

bitzari lanetan aritzeko.

Eguerdi eta asteburuetan.

%948 631394. 

BAZTAN, MALERREKA

eta BORTZIRIAK aldean

eraikuntzan aritzeko langi-

le ofiziala eta peoia behar

dira. Baldintza onak. %619

469784.

BERA. Yoan ile-apainde-

gian ile-apaintzailea behar

da. %948 630177.

MOTORRA
501 Salerosketak
Kawasaki ZZR 1.100 mo-

torra salgai. Gurpil berriak

eta maletarekin. 45.800 km.

SS-4911-AJ matrikuladu-

na. Egoera onean. Prezioa:

2.000 euro. %646 769186.

Seat Ibiza 1.400 autoa sal-

gai. Gasolina. Egokia gi-

da-baimena atera berri du-

tenentzat. 2003koa, pa-

rrotarekin eta haize egoki-

bizitza bat errentan hartuko

nuke. %667 492616.

GARAJEAK/LOKALAK
107 Saldu
LESAKA.20 m2ko lokal ko-

mertziala salgai. Albistur 43.

%659 609678.

ZERBITZUAK
208 Bertzelakoak
Mota guztietako fruta-ar-

bolakkimatzen dira. %666

283847.

Arropa-dendetarako jos-

tun lanakegiten dira. %688

690585 (Helena).

Oihaneko lanakegiten di-

ra: garbiketak desbroza-

dorarekin, lorategietako la-

nak, kimaketak, alabrezko

itxiturak, egurrak puskatu...

%637 993939.

LANA
301 Eskariak

ETXEBIZITZAK
101 Saldu
LESAKA. Bittiria kalean

110 m2ko pisua salgai. Pre-

zio ona. %670 319380/607

769519/ 948 637347.

BERA.Pisua salgai.  3 loge-

la, egongela, sukaldea, ko-

muna, igogailua eta apar-

kalekua. 200.000 euro ne-

goziagarriak. %606 586709.

DONEZTEBE.Pisua salgai.

156.000 euro (26.000.000

pta). %607 978656.

DONEZTEBE. Etxebizitza

independentea salgai, za-

harberritua. 2 solairu eta lo-

kal komertziala. Merkata-

rien Karrika 27. Zuzenean

promotoratik. %607 978656.

LESAKA. Bittiria plazan pi-

su mobleztatua eta berritua

salgai. Sartzeko prest. Egoe-

ra onean. 180.000 euro ne-

goziagarriak. %650 405532.

DONEZTEBE.Zazpiguru-

tze plazan 115 m2ko pisua

salgai. 3 logela, bi bainu-

gela eta trastelekua. Eguz-

kitsua eta estreinatu ga-

bea. %630 948271.

DONEZTEBE. 100 m2ko

pisua salgai Zazpigurutze

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 80.000

metro2ko lur eremuarekin.
- Etxe adosatuak bere

lurrarekin salgai.

Tel. 948 580 804
Faxa. 948 581459

anzabal@anzabal.com

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.



Aluminiozko 190 apal

salgai. Bigarren eskuko-

ak. 12  metroko luzera eta

3 metroko altuera. %618

542592.

Zinta eliptikoa salgai, Or-

bitrek Platirum markakoa.

Muskuluak lantzeko ego-

kia. Distantzia, denbora,

kontsumitutako kaloriak eta

abiadura neurtzen ditu. 120

euro negoziagarriak. %948

631017.

Akordeoia salgai, 120 ba-

xukoa. Borsini markakoa.

%948 630756.

5757
www.ttipi.net
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tuarekin. %699 279940.

Seat Ibiza SDI autoa sal-

gai, 2001ekoa. 104.000 km.

4.000 euro negoziagarriak.

%618 889953.

Yamaha banshee 350

markako quad bat erosiko

nuke. Motorra puskatua

edo egoera txarrean. %659

019812/699 928540.

Ford Mondeo turbo die-

sela salgai. 1.700 euro.

%948 580265.

Opel Astra DTI auto bel-

tza salgai. 16 balbula. Egoe-

ra onean. %617 144210

(19:30etik aitzinera)

Citroen Xantia salgai, NA-

BC matrikula. %651074865.

Gas-gas trialeko motorra

salgai. 2001ekoa. Txasis

pro. %677 022237

BMW 330d Touringautoa

salgai, 2002koa, 127.000

km, nazionala. 16.000 eu-

ro. %948 630709.

MOTORRA
502 Tailerrak

ANIMALIAK
602 Salerosketak
Monturako zaldiaksalgai.

4eta 8 urte artekoak. %625

704419 /618 206168.

Bi hilabeteko artzain-za-

kurkume alemaniaremea

salgai. %659 597051.

Oilandaksalgai, kolore gu-

zietakoak eta erruten has-

teko. %648 053679.

DENETARIK
702 Salerosketak
DONEZTEBE. Mahaiak,

taburete altuak eta aulkiak

salgai. Egoera onean eta

berriak. Elkarte eta txokoe-

tarako egokiak. Bi neurrita-

koak. %619 913375.

Bigarren eskuko plasti-

kozko 550 kaxa salgai.

280 kaxa 80x60x22 neu-

r r ikoak e ta  270 kaxa

40x60x30 neurrikoak.

%618 542592.

SUZUKI
(gasolina eta diesela)

MITSUBISHI 
(luze eta laburrak)

TURISMOAK 

MENDAUR MOTOR
948 450333 • DONEZTEBE
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Argazkiak berreskuratzeko, bidali kartazala zure helbidearekin.

Argazki soila: 4 €. Bikoitza: 8 €. Ordaintzeko: 1) Bulegoan, dirutan; 2) Hegoaldetik postaz, 0,31€ko 13 edo
26 seilu. 3) Iparraldetik postaz, 4 edo 8 €ko txekea. Argazkia itzultzeko kartazala eta helbidea bidali.

www.ttipi.net
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GIORGI BERTIZ GIORGIENek urtea
bete du urriaren 16an. Zorionak
Etxalarko atautxi-amatxi, Berako
diado-ababa, osaba-izeba eta 
Aimar lehengusuaren partetik.

Zubietako 
MIRARI IRIBARREN

JUANIKORENAk
azaroaren 5ean
2 urte beteko di-
tu. Zorionak gure
xagutxuari! Do-
neztebe eta Zu-
bietako familia,
berexiki Aimar.

GORETTI ORDOKI

AGIRRE berata-
rrak 9 urte bete
ditu urriaren
26an. Aunitz 
urtez familia
guztiaren 
partetik.

XUBAN GASTEA-
RENA IRISARRIk 3
urte beteko ditu
azaroaren 3an.
Zorionak pottolo!
Mila muxu Ezku-
rra eta Etxalarko
familia guziaren
partetik.

ANE YANCIk
5 urte beteko
ditu azaroaren
6an. Mila kilo
zorion zuretzat
Igantziko fami-
liaren partetik.
Maite zaitugu
preziosa.

Urdazubiko bi barrabas hauek
urriaren 7an eta 10ean 6 eta 4 ur-
te bete dituzte. Zorionak ZUHAITZ

eta PABLO Berniren partetik, eta
segi niri bisitak egiten!

Irungo MADDI BAKERO ARAKAMAk
urriaren 27an 4 urte bete ditu. Zo-
rionak zure ahizpa Nerearen par-
tetik eta txokolatezko lau muxu.

UNAI eta JOANA GOIKOETXEA bera-
tarrek 2 eta 5 urte bete dituzte
urriaren 16an eta 25ean. Zorionak
eta muxu haundi bat familia guz-
tiaren partetik.

Goizuetako MIKEL eta AITOR

AGILARrek urriaren 24an eta 28an
urteak bete dituzte. Zorionak etxe-
koen partetik.

XUBAN

LARRETXEA

ALZUGARAIk
11 urte beteko
ditu  urriaren
28an. Zorionak
familia guztia-
ren partetik.

ANE YANCIk ur-
teak beteko ditu
azaroaren 6an.
Zorionak zure
bostgarren urte-
betetzean Usa-
tegietako fami-
liaren partetik.
Maite zaitugu!

NAHIA ETA OIHAN PIKABEA ELIA

beratarrek 2 urte beteko dituzte
azaroaren 4an. Zorionak eta muxu
handi bat Berako eta Iruñeko fami-
lien partetik.

UNAX ARBELAIZ, GARAXI AZPIROZ

ETA JUNE AZPIROZ igantziarrek
urriaren 21ean, 27an eta 30ean 5,
5 eta 7 urte bete dituzte. Zorionak
eta muxu haundi bat familiaren
partetik.

Berako OIHAN ETA NAHIA. Zorionak
gure pottolo eta sorgin ttikiari euren
bigarren urtebetetzean. Muxuak
ama eta aitaren partetik. 

NAROA GARBISU ETXABIDE lesaka-
rrak 4 urte beteko ditu azaroaren
10ean. Zorionak eta muso handi
bat familia guzien partetik.

Leitzako Goiko Soroko JOSE MIGUEL

eta PAKITAk 91 eta 84 urte beteko di-
tuzte azaroaren 3an eta 15ean. Zo-
rionak familia guztiaren partetik eta
jarrai dezazuela umore eta osasun
bikain horrekin. Bazkari goxoa pres-
tatu, zuek dakizun bezala.

MIKEL JUANOTE-
NA donezteba-
rrak 4 urte bete-
ko ditu azaroa-
ren 8an. Zorio-
nak eta muxu
haundi bat aita,
ama, Joseba
eta familia guz-
tiaren partetik.








