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ANITZA�Barazkiak ekarri zituzten
produktoreek gehienbat, baina
bestelako produktuak ere baziren 

OSASUNA�Elikagai ekologikoak
«onuragarri» dira osasunarentzat:
produktu kimikorik gabekoak�6 Azoka ekologikoa, atzo. I. ASENSIO

Eguraldi eta giro bikaina
izan dute Koadrilen Eguna
behar bezala ospatzeko
ZIZURKIL�Koadrilen Eguna egin zuten atzo herritarrek iazko
25. Blusen Egunari jarraipena emateko aitzakian. Lehena ondo
atera zela, eta bigarrena ere egin beharko zela pentsatu zuten,
izan ere. Eta esan eta egin. 120 lagun inguru batu ziren festara, eta
ohiko legez, poteoarekin hasi zuten eguna. Bazkaria Joxe Arregi
plazan egin zuten —argazkian—, eta beroari aurre egiteko edo-
zerk balio izan zien koadrila bakoitzeko kideei. GARAZI AZKUE�7
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Ona, Bittor, 
ona...

Ez genuen Frankismoa
ezagutu, baina izan
genuen azken errege-

la astinduak jasotzeko auke-
ra, eta arratoien kuartoa
ezagutzeko pribilejioa, eta
eskuak gurutzean jarrita li-
buru potoloekin gure giha-
rrak indartzeko zoria. OHO-
ko lehen mailan hasterako
—parbulotan—, irakatsi zi-
guten lau eta bost zenbakiko
biderketa eta zatiketak egi-
ten… Franco zenik ere ez ge-
nekien, inuxenteak gu, baina
arduratu zen Leongo mais-
tra hura Berrobin haren
arrastoa gure burmuin gu-
rietan uzten.

Gu OHOko lehen mailan
hasi ginen urtean etorri zen,
—sarri gogoratu dugu ge-
roztik pasartea— 2 CV beix
hartan, hura al zen Berrobi
galdezka. Bestelako molde-
ak ekarri zituen, ordu arte
maisuak eskolan inoiz erabi-
li ez zuen hizkuntza batean.
Lau zenbakiko zatiketez
gain, astelehen goizetan as-
teburuan zer egin genuen
kontatzen genuen beste
ikaskideen aurrean, Roulot-
en abenturak irakurtzen ge-
nituen, Xirula-Mirularekin
musika ikasten, indio eta ba-
keroen marrazkiak maisua-
ren errieta beldurrik gabe
egiten eta antzerki lantxo
batzuk prestatzen. Gure iru-
dimenak zabaldu ederra
hartu zuen garai hartan.

Frankismoaz jabetu ez gi-
nen bezala, irakaskuntzan
euskara sartzeko ahalegin
eta borroka horretaz ere ez
ginen konturatu, ni ez behin-
tzat, nahiz eta lekuko zuze-
nak izan. Umeegiak ginen
bibotedun hark, Sebasek,
Jonek, Josemak eta abarrek
egiten zuten lanaz jabetzeko.
Denborarekin zeozer kontu-
ratu gara. Urteekin, gainera,
maisua izateari utzi eta lagu-
na bihurtu zaigu Bittor. Ma-
kina bat belaunaldik jokatu
dugu berarekin palan edo
frontenisean. Irrifartxoa ate-
ratzen zitzaigun tanto bat
sartu eta bere burua ‘ona,
Bittor, ona!’ animatzen zue-
nean.

Gaur, ez dakit gutako zen-
bat izango den Leongo
maistrak irakatsitako lau
zenbakiko zatiketak egiteko
gai, —ni ez behintzat—, bai-
na irudimena ez zaigu guztiz
agortu. Erretiroa hartu duen
honetan, beretzat tanto hori
ere: ‘Ona, Bittor, ona!’

UUZZTTUURRRREETTIIKK�
RAMON OLASAGASTI

Giro eta maila bikaina izan da HITZA Pilota Txapelketan
ASTEKO IRUDIA�Joan den igandean jokatu zituzten HITZA
Pilota Txapelketako finalak Tolosako Beotibar pilotalekuan, eta
giro eta maila bikaina izan zen goiz partean; emozio handiko
lehia sortu zen maila bakoitzeko finalisten artean. Benjaminetan
Iñaki Irazusta eta Julen Benadre izan ziren irabazle; alebinetan,
Beñat Urretabizkaia eta Jon Jaunarena; infantiletan, Iraitz
Olaetxea eta Haritz Sagastibeltza; kadete mailan Odei Iturriotzek

irabazi zuen bakarkako lanean eta etorkizunekoetan Ugaitz
Renobalesek eta Aliotz Txertudik jantzi zuten txapela. Pilota
harrobi bikaina da eskualdean. Horixe erakutsi dute, behintzat,
HITZA txapelketan lehiatu diren pilotari guztiek. Argazkian, finalak
jokatu zituzten lehiakide guztiak, Aurrera-Saiaz elkarteko eta
HITZA egunkariko ordezkariekin; haiek antolatu eta babestu
zuten pilota txapelketa hainbat udalekin batera. IÑIGO TERRADILLOS

«Ikasten nuen bitartean
emazteak apunteak garbira

pasatzen zizkidan»

OLAIA ESKITXABEL

Alergia bat medio, praktikante
izateari utzi behar izan zion
Joxe Leon Navarrok;ezkonduta
eta seme-alabekin, libretik egi-
ten ari zen medikuntza ikaske-
tak amaitzera joan zen Vallado-
lidera (Espainia). Mediku egin
zen bokazioz eta lan horretan
urte asko eman ditu. Lehen,
eguneko hogeita lau orduetan
lanerako prest egon behar
zuen; orain, jubilatuta, eguna
orain arte egiterik izan ez di-
tuen gauzetan ematen du.
Ezkonduta eta seme-alabekin
medikuntza ikasten jarraitu
zenuen. Ez zen erraza izango.
Irunen ezkondu ginen 1960an;
bertako ospitalean praktikante
bezala lan egiten nuen. Bitarte-

an, medikuntza ikasten nuen;
urtean ikasgai bat edo beste
gainditzen nuen,afizioz ikasten
nuen. Baina eskuetan atera zi-
tzaidan alergia bat zela-eta
praktikante lana utzi behar
izan nuen. Orduan, medikuntza
ikasketak bukatzeko falta zi-
tzaizkidan hiru urteak egitera
joan nintzen, emaztearekin eta
sei seme-alabekin, Valladoli-
dera.
Erabaki ausarta hartu behar
izan zenuten, ezta?
Ni baino gehiago nire emaztea
izan zen ausarta Valladolidera
joatea onartu zuelako.
Zein oroitzapen duzu Valla-
doliden bizitako momentuez?
Gauez ikasten nuen bitartean,
emazteak apunteak garbira
pasatzen zizkidala gogoratzen

Zazpi seme-alaben aita, semeak eta emaztea lagun zituela
Valladolidera joan zen medikuntza ikastera; orain, 

jubilatuta, gustuko gauzak egiteko denbora aurkitu du

JJOOXXEE  LLEEOONN  NNAAVVAARRRROO�ALEGIAKO MEDIKU OHIA

dut gehienbat. Keinu hori giza-
kiok oharkabean besteei la-
guntzeko gauza asko egiten di-
tugunaren seinale da.
Ikasketak amaituta mediku
bezala lanean hasi zinen.
1973an mediku gisa hasi nin-
tzen lanean: hasieran, Orere-
tan, Donostiako ospitalean,
Goizuetan... egon nintzen.
Gero, mediku titularrerako
oposaketak egin eta plaza lortu
nuenean, Alegiako postua au-
keratu nuen, Zaldibitik, nire
emaztearen herritik, gertuen
zegoena izateagatik. Bertan
egon naiz lanean jubilatu arte.
Astelehenetik igandera lan
egiten zenuen, ezta?
Egunero eta hogeita lau ordu-
tan lanerako prest egon behar
nuen. Larunbatetan eta igan-

detan ere lan egiten nuen, la-
rrialdi zerbitzua jarri zuten
arte. Guretzat garrantzitsua
zen larrialdi zerbitzua antola-
tzea; hori lortu aurretik Amez-
ketako medikuarekin astebu-
ruak txandatzea lortu nuen.
Asteburu batean hura egoten
zen guardian eta hurrengoan
ni.
Zer zen zuretzat mediku beza-
la lanik zailena?
Zaila izaten zen askotan diag-
nostikoa egitea. Egun, aurrera-
pen handiak egon dira medi-
kuntzan; diagnostikatzeko bi-
tarteko gehiago dituzte. Lehen
medikuek ez genuen nahiko bi-
tartekorik egiten genuen diag-
nostikoa okerra edo zuzena
zen ziurtatzeko. Zentzu horre-
tan, aurrerapauso garrantzi-
tsuak eman dira medikuntzan.
Jubilatu arte hainbeste lan
egin ondoren, nola betetzen
duzu orain eguna?
Xakea betidanik gustatu izan
zait baina lehen ez nuen den-
borarik jokatzeko; jubilatuta-
koan Kutxako xake ikastaroe-
tan hasi nintzen eta orain Do-
nostiako Fortuna taldearekin
jokatzen dut. Horrez gain, eus-
kara ikasten dut baina oso zai-
la egiten zait. Bibolina jotzen
ere hasi naiz; txikitan solfeoa
ikasi nuen eta bibolina ikasi
nahi nuen, baina nire aitak ez
zuen ikasketak ordaintzeko di-
rurik. Seme batek bibolina

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
IGANDEA, 2004ko uztailaren 4a IRITZIA



Erraustegien aurka, Lurra defenda dezagun!

Argi dago Gipuzkoako Foru Aldun-
diak aspaldi hartua zeukan era-
bakia dela erraustegi bat jartzea.

Baina herri desberdinetan (Urnietan,
Irunen eta Lasarten, adibidez) arazoak
aurkitu ondoren, alegia, herri askotan
herri-erantzun gogorra izan ondoren
Foru Aldundia lekua eta unearekin jo-
katzen ari da. Une honetan Foru Aldun-
diarentzat garrantzitsuena ez da hirita-
rron iritzia kontutan hartzea edota gi-
zarte-eztabaida bat sortaraztea, era-
bakia ondo kudeatzea baizik.

Herriz herri egitasmoa mugiaraztea-
rekin Foru Aldundiak duen asmoa etsi-
pena sortaraztea da eta horren ondo-
rioz herri mugimenduaren lana zailtzea.
Hala eta guztiz ere, nahiko lotsagarria
da ikustea nola Foru Aldundiak ‘jolas-
ten’ duen herriekin, erraustegiak leku
batetik bestera aldatuz eta benetako ez-
tabaida bideratu gabe.

Erraustegiak eragiten duen kezka za-
balduta dago oso, eta nekazarien arte-
an erabaki honek etsipen puntu bat
ekar diezagukela ikusten ari gara. Hiri-
tarron artean erraustegi batek osasu-
nean edukiko lituzkeen ondorio kalte-
garriak kezka nagusi dira, zalantzarik

IIRRIITTZZIIAA�ENEKO KARRERA ARANBURU (GIPUZKOAKO EHNE-KO LEHENDAKARIA)

gabe; baserritarrentzako, egonezin hau
egoteaz gain, gure lurretan 
—eta ondorioz, gure produktuetan—
sor daitezken arazoak kezka nagusiak
izango lirateke. Gure produktuen kalita-
tea kaltetua suertatuko litzateke, zalan-
tzarik gabe, eta hori gure baserrientza-
ko —askorentzako— akabera izan dai-
teke. Laburbilduz, erraustegi batek
dituen eragin nabarmenenak hauek
izango lirateke:

- Planta baten inguruko lurra kutsa-
tzen duela.

- Erraustegi baten inguruko produk-
tuak ere kutsatuak izango dira.

- Erraustegi baten inguruan ezin izan-
go da nekazaritza edo abeltzaintza
ekoiztu.

Orokorrean, kalte nagusia elikagai
katean emango da, produktu batzuk
ezin izango ditugulako ekoiztu Gipuzko-

an. Greenpeacek dioen bezala, baraz-
kiak, esnea eta arrautzak dira errazen
kutsatzen diren elikagaiak eta, zer dago
Gipuzkoako baserrietan, bereziki? Ba-
ratzagintza, esne-behiak, ardiak eta ho-
rrelakoak. Ondorioak ateratzea erraz
samarra da.

Gure zabortegiak betetzen ari zirela
aspaldi bagenekien baina, zoritxarrez,
instituzio publikoek ez dute pausu ze-
hatzik eman azken momentura arte. Ho-
rregatik, orain eztabaida faltsu bat dau-
kagu esku artean: zabortegia betetzen
bazaigu, erraustegia da irtenbide baka-
rra gustukoa ez eduki arren; hots,
erraustegiaren kontra egoteak hiri-
hondakinen arazoari irtenbiderik eman
nahi ez izatea suposatzen duela diote
erraustegien defendatzaileek. Gezur
borobila.

Zer egin dute azken urte hauetan

Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak?
Birziklatze-politika benetakoa balitz, za-
bor osoa —organikoa barne— birzikla-
tu balitz eta prozesu hau hasieratik 
—gauzak produzitzen diren momentu-
tik— gauzatuko balitz askoz errazagoa
litzateke zabor gutxiago sortaraztea eta,
ondorioz, zabortegiak ez lirateke hain
erraz eta azkar beteko.

Guk, baserritarrok, lurra defendatu
nahi eta behar dugu. Guk lurrarekin
lana egiten dugu eta lurrik gabe ez
dago baserritarrik. Eta zoritxarrez, gero
eta nekazal-lur gutxiago dago: autobide
berriak, sahiesbideak, errepide zaha-
rren bide berriak, Abiadura Handiko
Trena, industrialde eta etxebizitzaren
amaigabeko zabalpenak, eta abar luze
bat. Eta hau gutxi balitz, erraustegiak.

Erraustegiari ezetz borobila ematen
diogunean geure baserriak defenda-
tzen ari gara. Behartuta gaude geurea
defendatzera. Lurra defendatzen badu-
gu nekazaritza eta abeltzaintzaren etor-
kizuna defendatuko dugu, hiritarrok
kalitatezko produktuak eskuratzeko
daukaten eskubidea defendatuko dugu
eta Tolosaldeko sektore ekonomiko ba-
ten etorkizuna defendatuko dugu.

PPEERRTTSSOONNAALLKKII�

�Donostian jaioa�Irunen, Valladoliden, Alegian... bizi izan da bere
lanbideak behartuta�Zazpi seme-alaben aita�Mendizale
amorratua�Donejakue bidea egin berri du 

Medikuntzako zein arlo interesatzen zaizu gehien? Digestioaren
ingurukoa. Senitartekoei zuk egiten al diezu diagnostikoa?
Orain jada medikuarengana joateko esaten diet; egungo medi-
kuak ni baino prestatuago daude.

oparitu zidan eta jotzen ikasten
hasi nintzen. Eta medikuntzako
gaietan egunean egotea gusta-
tzen zaidanez, aldizkari, artiku-
lu... asko irakurtzen ditut. Egun
guztia beteta daukat; ez daukat
aspertzeko denborarik.
Donejakue bidea egitera ere
animatu zara.
Maiatzaren 18an Orreagatik
abiatu eta ekainaren 22an iritsi
nintzen Santiagora; anaiarekin
eta berak animatuta egin nuen
bidea. Bide erdian buelta hartu
beharko nuela uste nuen baina
hasi eta gero, aurrera egin ge-
nuen pixkanaka. Mendian asko
ibiltzen naiz eta horrek asko la-
gundu dit bidea egiterakoan.

Izan ere, mendia da duzun za-
letasunik handienetarikoa,
ezta?
Euskal Herriko mendien, Piri-
neoen... katalogo bat du Men-
diko federazioak. Mendi batera
joaten zaren aldiro, txartel bat
uzten da bertan egon zarela
adierazteko; ondoren, Federa-
zioari ibilbidearen berri eman
behar diozu eta Federazioak
apuntatu egiten du hori. Nik
300dik gora igo ditut 1980tik
hona. Arango ibarrean hasi
nintzen semeekin mendira joa-
ten eta hortik sortu zitzaidan
zaletasuna; lehen ere gusta-
tzen zitzaidan, baina ez nuen
orain dudan zaletasuna.

MENDIA

«Mendira joateak nire
herria, Euskal Herria, eta
inguruko herrialdeak
ezagutzeko aukera
eskaini dit»

O.ESKITXABEL
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ERRAUSTEGIAK

«Gure zabortegiak betetzen ari zirela bagenekien aspaldian, baina,
erakunde publikoek ez dute pausurik eman azken momentura
arte; irtenbide bakarra erraustegia dela, eztabaida faltsua da»



IIrriittssii  ddaa  TToouurr--mmaanniiaa

JOXEMI SAIZAR

Uztaila iritsi eta urteroko
ohiturari jarraituz, es-
kualdeko txirrinduzale-

ek Frantziako Tourra jarraituko
dute ahalik eta gertuen: tele-
bistaz eta irratiz etxetik edo
lantokitik etapak jarraituz, eta,
ahal bada, etaparen bat ikuste-
ra joanez. Aurtengo ibilbidean,
Pirinioetako etapak uztailaren
16an eta 17an tokatu dira.

Karabanaz, furgonetaz edo
autoz joango direnez gain, au-
tobus ugari antolatzen dira
Euskal Herri osotik Pirinioeta-
ko etapetara. Tolosaldean
Abraham Olano txirrindulari
profesional ohiaren bi peñak
izan dira horretan aitzindari.

Tolosan, Olarraingo Zentro-
an egoitza duen Olano peñak
urtero antolatzen du irteera
Tourra ikustera,Pirineotara.Li-
terak dituen autobusa erabil-
tzen dute eta kanping dendak
ere eramaten dituzte, kanpoan
lo egin nahi dutenentzat. Guzti-
ra 40 bat lagun elkartzen dira
eta behar dituzten janari eta

TOURRA 2004�

Urtero bezala eskualdeko txirrinduzaleak Pirinioetara joango dira Tourra ikustera; Abraham Olanoren
bi peñak izan dira urte askotan autobusak antolatzen; telebistaz ere jende askok jarraituko du etxetik

Pirinioetan 1998an, Tolosako Olano peñako kideak Tourreko etapa batean. HITZA

edari guztiak hemendik era-
maten dituzte, baita behar di-
ren kamara frigorifikoak eta
tresna guztiak ere.

«Peñako kideek dute lehen-
tasuna eta gero gure antola-
kuntzetan laguntzen ibiltzen
direnei ematen diegu aukera,
nolabait bere laguntza esker-
tzeko», dio peñakide batek.

Hamar-hamabi bat urte da-
ramate irteera hau antolatzen.
Giroa ikustera ere joan izan
dira,Mortiroloko zonara eta Es-
painiako Itzulira ere bai Abra-
ham Olanoren partaidetza
ikustera eta irabazi zuenean
Madrilera.

Anoetako Abraham peña ere
urtetan izan da Pirinioetan au-
tobus batekin —azkena iaz—,
baina aurten ez dute autobusik
antolatuko «jende gutxi biltzen
delako azken urteotan», talde-
kide baten esanetan. Hala ere,
kide batzuk etaparen batera
joateko asmoa azaldu dute. Es-
painiako Itzulira ere antolatu
izan du peña honek autobusa,
Olanoren garaipenak gertutik
ikustera.

Eskualdekoak Tourraz
Ibilbide «desberdina» dela diote eskualdeko adituek; Amstrong,
Ulrich, Hamilton eta Mayo aipatzen dituzte faboritoen artean

J.SAIZAR

Eskualdeko hainbat lagunek
gertutik jarraitzen dute jarrai-
tuko dute Tourra, lasterketa ba-
rrutik edo etxetik. Ondoko lau
galdera hauek luzatu dizkie 
HITZAk.

1.Aurtengo ibilbideari buruz
zer iritzi duzu? 

2. Podiumean zein jarriko ze-
nuke?

3. Zer moduz ikusten dituzu
txirrindulari euskaldunak?

4. Nola bizituko duzu aurten-
go Tourra?

IÑAKI ARRATIBEL
PHONAK-EKO MEDIKUA (TOLOSA)

«Euskaltel-ek erabaki
behar du taldeburua»

«1. Ibilbide nahiko
gogorra da, azken
astean zentratua.
Lehen astean orde-
ka izango da eta
taldekako erloju-

pekoa. Dena bukaeran eraba-
kiko da, mendia-eta orduan
izango delako. Hamiltonen hel-
burua erlojuaren kontrakoa
eta aldapan arazorik ez izatea
da.Arazoa litzateke azken aste-
an egun txar bat izatea, hor
baitago dena pilatuta.
2. Podiumerako nahi eta nahi
ez Armstrong hor dago, baina
urduritasuna izango du, seiga-
rren Tourra irabaz dezakeela-
ko. Urtean zehar gutxi korritu
du. Ullrich oso ondo ikusten
dut.
3. Mayo da euskal hautagai na-
gusiena podiumean postua
lortzeko. Eta Haimar Zubeldia
ikusi behar. Euskaltel taldeak
erabaki beharko du zein den
taldeburua. Beste guztiak ez
ditut hor goian ikusten.
4. Nire Tourra gogorra izango
da. Aurten bi mediku goaz, tal-
de handia delako Phonak. Ur-
duritasuna izango da. Helburu
nagusia Hamilton podiumean
sartzea izango da ».

BALENTIN DORRONSORO
LIBERTY-KO MASAJISTA (ALBIZTUR)

«Beti indartsuenak
irabazten du Tourra»

«1. Urtero gogorra
izaten da ibilbidea,
zailtasunez betea.
Aldatu dena da
Alpe d’Huezeko er-
lojupekoa, aspaldi

ez zelako horrelakorik izan. Eta

erlojupeko zelaia falta da. An-
tolatzaieek beti oreka bilatzen
dute, denek aukera izan deza-
ten. Azkenean beti indartsue-
nak irabazten du. Armstrong
eta Indurain ez ziren eskala-
tzaileak eta begira zenbat ira-
bazi dituzten.
2. Faboritoen artean Arms-
trong, Ullrich, Hamilton, Mayo
eta Heras jarriko nituzke. Igor
Gonzalez de Galdeano ere le-
hen 6-7en artean ikusten dut.
Iaz ez zuen Tourra korritu, bai-
na aurten ondo prestatu du.
3. Beste euskaldunen artean,
David Etxeberria gurekin zego-
enean bi etapa irabazi zituen
eta beste batzuetan ere ondo
iritsi izan da. Gehiegi ez du ko-
rritu. Aspaldi ez naiz egon be-
rarekin, baina beti arriskutsua
da. Haimar Zubeldia iaz bosga-
rren izan zen eta hori errepika-
tzen badu ez dago gaizki. Tal-
dearen arabera izango da bere
partaidetza. Denekin ezin da
apustu egin. Alpe d’Huezeko
erlojupekoa Mayori hobeto da-
torkio.
4. Nire Tourra beste bat izango
da, 17.a dela uste dut. Liberty
taldean ariko naiz nire lana egi-
ten: autobusa eramaten, maja-
seak ematen, hornidura lekue-
tan, tekniko lanetan… Beti be-
zala».

JESUS MANSO
ORIAKO ESKOLA (TOLOSA)

«Hautagaien aldetik
urte irekienetakoa da»

«1. Ia urtero ibilbi-
de beretsua izaten
da. Azkenean in-
dartsuenak irabaz-
ten du, ezaugarri
onenak dituenak.

Hautagaien aldetik urte irekie-
netakoa izango da. Lehen lauz-
pabost izaten ziren bakarrik.
Ibilbidea ez dut ondo begiratu,
baina eskalatzaile ona izan be-
har da  Tourra irabazteko, eta
erlojupekoetarako indarra be-
harko du.
2. Logikoki Armstrong hor
dago, baina Ullrich ezin dugu
ahaztu,gainera Tourrerako oso
prestakuntza ona egin duela
esan didate. Herasek ere zer-
bait egin nahiko du, Armstron-
gen taldetik aldegitea eta Li-
bertyn sartzea erabaki badu.
3. Ustekabea Mayok eman de-
zake, gauza asko ari delako fro-
gatzen, ausarta da eta aukerak
baditu. Haimar Zubeldia ere
hor dago. Gazteak dira, baina

zailduta daude, eginak dau-
de.Beste euskaldunik ez dut
ikusten aukerekin.
4. Olano peñarekin 15etik 17ra
joango gara autobusarekin Pi-
rineotara, gero nire kontura Al-
peetara ere joango naiz eta gai-
nontzeko egunetan telebistari
erantsita egongo naiz Tourra
jarraitzen».

ABRAHAM OLANO
TXIRRINDULARI OHIA (ANOETA)

«Hamilton da nire
faborito nagusia»

«1. Urterokoa. Kro-
no-igoera izango
da desberdina,
markatu dezakee-
na. Eskalatzaile ba-
tek irabazi behar

badu, zelaian ere dominatu be-
harko du. Etaparik gogorrena
Macizo Centralen izango da,
adokinak —paves— dituelako
zati batean eta edozein ohar-
kabetasun ordain daiteke. Oso
gogorra izango da. Pirinioak
eta Alpeak elkarren segidan
daude eta errekuperatzeko
tarterik ez dago.
2. Bihotzarekin, Haimar Zubel-
dia, Iban Mayo eta Igor Gonza-
lez de Galdeano podiumean
egotea nahi nuke —Joseba ez,
ez delako aterako—, baina
errealitatean Hamilton ikusten
dut faborito nagusi bezala.
Mayo ere aurrean ibiliko da,
agian ez podiumean, baina pa-
per garrantzitsua izango du, le-
hen Boterok izan zuenaren pa-
rekoa. Sailkapen orokorrean
zerbait egitera joango da.
Agian Tour osorako, 21 egune-
tarako, zerbait falta zaio orain-
dik Mayori. Nahiko nuke ira-
baztea. Gizon berezia da.
Armstrong eta Ullrich ere hor
izango dira noski. Aurten ka-
rreran izango diren irabazle
bakarrak dira, besteen ikus-
puntuan izango dira. Espainia-
rren aldetik berriz, Sevilla eta
Heras ere ondo daude.
3. Euskaldunak oso motibatu-
ta ikusten ditut. Mayo eta Zu-
beldia oso ondo ari dira. Igor
Gonzalez de Galdeanok pisu
gehiegi zuen duela hilabete
batzuk, baina orain hobeto
dago, agian ez puntu-puntuan,
baina mendian ibiltzeko iraba-
zi egin du.
4. Oporretan nago Benidormen
eta telebistatik jarraituko dut
aurtengo Tourra. Agian etapa-
ren bat ikustera joango naiz Pi-
rineoetara-edo».
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Anoetako Abraham peñako kideak Tourreko etapa batean, duela urte batzuk. HITZA

«Hirugarren etapari ez
zaio kasu handirik egin;
arriskutsua izan daiteke»
Euskal Herrian txirrindularitza
aditu garrantzitsuena da Xa-
bier Usabiaga asteasuarra.
Txirrindulari profesionala iza-
na, Euskal Telebista, Euskadi
Irratia eta Berriarako komenta-
rista eta aurkezle gisa aritzen
da egun.
Aldaketa batzuk daude aur-
tengo ibilbidean.
Lehen astean ez dago erloju-
peko luzerik. Beranduago izan-
go da, hirugarren astean, eta
krono-igoera gainera, Alpe d’-
Huez, ez ordekan. Normalean
8-9. etapan izaten zen eta orde-
kan, gainera. Aurten erlojua-
ren kontrako etapa luze baka-
rra berandu da eta diferentziak
laburragoak izango dira ordu-
rako. Eskalatzaileek abantaila
gehiago izango dituzte aurten.
Mendiak erabakiko al du?
Mendateak ez dira hain eraba-
kiorrak. Pirinioetako bi etapak
ez dira hain gogorrak, La Mon-
gie eta Plateau de Beille igo be-
harko dute, baina azken hau
helmugatik urruti dago. Neke
lana egingo dute, baina ez dute
bukaera trinkoa. Alpeetan ere
Alpe d’Huez bakarrik izango
da gogorra, beste biak ez.
Nola ikusten dituzu taldeak? 
Aldaketarik ez dago taldeen
artean. Euskaltelek errodatzai-

XXAABBIIEERR  UUSSAABBIIAAGGAA�TXIRRINDULARI OHIA, KAZETARIA (ASTEASU)

le onenak eraman ditu, talde-
kako erlojupekoetan bestee-
tan baino hobeto ibiltzeko. Tal-
de indartsuak daude arlo guz-
tietan: US Postal, Liberty,
Phonak, CSC… Euskaltelek
taldekako erlojupean zer egi-
ten duen ikusi beharko da,
atzerapen handirik ez duten
hartzen.
Ustekaberik ba al da? 
Hirugarren etapari ez zaio
kasu handirik egin eta oso
arriskutsua izan daiteke. Klasi-
ka askotako zatiak elkartu di-
tuzte etapa horretan, eta tarte-
an Paris-Roubaix probako pa-
beguneak daude. Txirrindu-
lari arinek kalte handia egin
diezaiekete eskalatzaileei.
Lehia izango da goian.  
Besteetan baino lehia handia-
goa ikusten dut podiumerako.
Armstrong hor dago, baina Ul-
rich hobeto ikusten dut.Arms-
trongen gorputzak neke mezu
batzuk bidali ditu denboraldi
honetan. Iaz ere, Ullrichen es-
trategia akats batzuengatik
izan ez balitz, zailago izan zuen
irabaztea. Ullrich ondo ikus-
ten dut, ez hainbeste Suitzako
Itzulia irabazi duelako, azken
astera indartsuago irits daite-
keelako baizik.
Eta horien ondoren? 

AITOR ELDUAIEN

Gero lehia handia izango da.
Viniukurov eta Beloki ezik,
beste urteetan aurrean ibili di-
ren guztiak daude. Eta denak
sasoian daude. Lehen 4-5 hau-
tagai izaten ziren eta orain 8-10
badaude.
Mayo ondo dagoela dirudi. 
Euskaldunen artean Iban Ma-
yok hautsak harrotu ditu aur-
ten Dauphine Liberen, Asturia-
sen eta Alcobendasen irabazi
ondoren. Ibilbidea alde du,bai-
na kontuz ibili beharko du 3.
etapan eta taldekako erlojupe-
koan. Azken astearekin dut za-
lantza. Zubeldiak ez du hain-
beste erakutsi denboraldi ho-
netan. Gero hor izango dira
Hamilton,Heras,Mentxov,Man-
cebo, Basso, frantziarren bat
(Moreau da hautagi egokiena)
eta ezezaguna den italiar bat,
Michele Scarpioni. Igor Gonza-
lez de Galdeano ere lehen ha-
marren artean sar daiteke.�



PPrroodduukkttuu  eekkoollooggiikkooeenn  
ttooppaagguunnee  iizzaann  ddaa  TTrriiaanngguullooaa

DANI GIBELALDE

Lagun ugari izan ziren atzo To-
losako Udalak eta Biolurrek
antolatutako Nekazaritza Eko-
logikoaren urteko lehen azoka
berezian, Tolosako hamarga-
rrenean. Euskal Autonomia Er-
kidegoko, Nafarroako eta
Errioxako 23 saltzaile izan zi-
ren Trianguloan goiz guztian.
Antolatzaileak «pozik» agertu
ziren jendearen erantzunare-
kin. «Eguraldi oso ona irten du;
jende askok kanpora joateko
ohitura izaten du horrelakoe-
tan, eta batzutan hobe izaten
da zerua hodeiez estalita bada-
go. Hala ere, jende asko etorri
da; saltzaileak gustura dira, eta
itxuraz, erosleak ere bai».

Eskaintza zabala izan zen,
barazkiak nabarmendu ziren
arren. Besteak beste, gazta, ar-
doa, marmelada, eztia, irasaga-
rra, kontserbak, pastak, arrau-
tzak, pintxo biologikoak eta
proteina bejetalak izan zituzten
eskura bertaratu zirenek.

Horrez gain, Ekonekazari-
tzak informazio mahaia jarri
zuen. Bertako arduradunen
esanetan, «jende asko etorri
da produktu ekologikoen ingu-
ruan informazio eske; nekaza-
ritza ekologikoarekin lotutako
liburu, aldizkari eta informazio
orriak ipini ditugu, eta asko
izan dira produktuen ezauga-
rrien eta berezitasunen ingu-
ruan galdegin digutenak».

Azoka ekologikoek erakus-
ten omen dute nolakoa den ne-
kazaritza ekologikoaren bila-

AZOKA EKOLOGIKOA�

Jende ugari izan da produktuak erosten eta  gustura geratu dira saltzaileak

Azoka biologikoa egin zuten atzo Trianguloan. DANI GIBELALDE

kaera. Baina ez hori bakarrik.
Azoka ekologikoak harrema-
netarako garrantzizko gune
dira: batetik, produktore ekolo-
gikoen eta bestetik, kontsumi-
tzaile eta produktore ekologiko
izateko asmoa dutenen arteko
topagune,alegia.Tolosako azo-
ka, behintzat, topagune itzela
izan zela esan daiteke.

Elikagai ekologikoak osasu-
narentzat onuragarriak dira:
ekoizpen prozesuetan ez da
produktu kimikorik erabiltzen,
ea ez daukate hondakin toxiko-
rik. «Elikagai biziak dira, osa-
suntsuak».
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Azkarateri omenaldi hunkigarria Tolosan
OMENALDIA�Omenaldi beroa egin zioten herenegun iluntzean Manu Azkarate preso ohiari
Trianguloan. Txalapartariek, Amaia Agirre bertsolariak, dantzariek... eman zioten tolosarrari ongi-
etorria ezker abertzaleko kideekin eta haren senitarteko eta lagunekin batera. Tolosaldeko hainbat
preso ohi ere igo ziren oholtza gainera, eta beste talde batzuek bezala, oparia eman zioten. Ramon
Sagastibeltza zendu berriak bere alde egindako lanak fruituak eman dituela zioten, hura gogoan.
Ondoren, manifestazioa egin zuten Duintasuna garaile lelopean. HITZA

Berritasun
ugari izan 
ziren atzo 
Zerkausian 

Piper berdea, 
pepinoa, berenjena,
kuletroa... izan ziren
eskura atzokoan

PABLO ALBERDI

Eguraldi ona eta azoka eko-
logikoa izateak eragina izan
zuen asteroko azokan. Jende
ugari izan zen, eta gustura
geratu ziren saltzaileak. Zer-
kausian berritasunak  izan
ziren. Piper berdea 4,5 euro-
tan saldu zen; pepino kiloa
eta berenjena ere berdin. Ku-
letroa ere ikusi da aurten le-
henengo aldiz. 18 eurotan
saldu zen perretxiko hori.

ATZOKO AZOKA�

Zerkausia merk. gares.

Bertako produktuak
Onttoa 18
Ziza 10
Ziza horia 16
Kuletroa 18
Gineako oiloa 3,7
Arkumea 3 3,2
Indioilarra 4,3
Hurra 3 4
Intxaurra 3 4,5
Kiwia 4
Kalabaza 1,5 3
Tomatea 3 3,5
Gernikako piperra 4,5
Zainzuria 15
Ilarrak 5 8

Produktu ekologikoak
Udarea 1,92 2,72
Sagarra 2,13 3
Baratxuria 1,62 7,6
Patata 1,52
Babarrun zuria 5,55
Arbi morea 3,97
Tipula 1,74
Erremoñatxa 1,66
Letxua 1,01

Berdura plaza
Lilia 1,2
Krabelina 4,8
Alegria 1
Begonia 1,2
Zinta 2,5
Izpilikua 4 6
Erromeroa 4 6

AZOKA�

ZZUUZZEENNKKEETTAA�

Villabonako Santio jaiak
uztailaren 24etik 31ra
izango dira aurten, eta ez
hilaren 24etik 29ra atzo
Tolosaldeko eta Leitzaldeko
HITZAn agertu zenez.



BBaazzkkaarriiaa  eettaa  jjookkooaakk
JJooxxee  AArrrreeggii  ppllaazzaann,,  
KKooaaddrriilleenn  EEgguunneeaann

GARAZI AZKUE

Atzo burutu zuten Zizurkilgo
Koadrilen Eguna. Iaz, blusen
25. urteurrena zela-eta antola-
tu zuten egun hau; festak jaso
zuen harrera ikusita, berriro
antolatu dute jai egun hori.
Atzo egin zuten.

Horrelakoetan ohi bezala,
poteoarekin hasi zen festa. Ko-
adrilaka, tabernaz taberna
egin zuten 15:00ak bitarteko
denbora. Festa giroa somatzen
zen herrian, izan ere, koadrila
bakoitzak bere blusa soinean
zuela egin zuen kalera, eta Zi-
zurkilen festetarako ezinbeste-
ko jantzi bihurtu da blusa. He-
rriko koadrila gehienak bildu
ziren festan; gazteenetatik hasi
eta helduenetara, guztiek har-
tu zuten parte.

Poteoa bukatu ostean, Joxe
Arregi plazan jarri zituzten ma-
haiak bazkaltzeko, eta han bil-
du ziren zizurkildarrak. Guzti-
ra, 120 lagun inguru eseri ziren
mahaien bueltan. Aurten, Ur-
kamendi elkarteko kideek
prestatu dute bazkaria, Horda-
goko kideekin batera. Marmi-
takoa eta haragi gisatua izan
da aurtengo menua koadrilen
egun honetarako.

Eguraldi bikaina

Eguraldi ederra tokatu zitzaien
parte-hartzaileei, baina eguz-
kiak ederki berotzen zuenez,
handik eta hemendik bildu zi-
tuzten eguzkitakoak, bixerak
edo sonbrilak; bakoitzak ahal
zuena lortu zuen eguzkitik ba-
besteko; eta noski, blusak ge-

ZIZURKIL�KOADRILEN EGUNA

120 lagun inguru bildu ziren atzo Zizurkilgo plazan egin 
zuten koadrilen bazkarian; ondoren jokoak izan zituzten 

Jende ugari bildu zen plazan Hordago koadrilak eta Urkamendi elkarteak prestatutako bazkarian. G. AZKUE

rrian gelditu ziren, halabeha-
rrez.

Bazkaldu ondoren, mahaiak
jaso eta jokoek hartu zioten iaz
bazkariari lekukoa; atzo ere
hori bera egitekoak ziren, bai-

na oso berandu ekin zioten
bazkaltzeari. Aurtengo koadri-
len jai eguna amaituta, festei
begira daude jada zizurkildar
guztiak; Elbarrenakoak iraile-
an direla kontutan hartuta, gel-

ditzen da oraindik festa gogoa
pizteko denbora eta blusak be-
rriro ere txukun-txukun pres-
tatzekoa. Bitartean, beste hain-
bat festa gelditzen dira eskual-
deko herrietan.

Izagirre nagusitu da Rodriguezen 
oroimenezko txirrindulari proban

AMAROZ�JAIAK

Bakailao lehiaketa, herri bazkaria, danborrada... izan ziren 

D. GIBELALDE

Amarozko jaien baitan, ekitaldi
ugari eta jendetsuak izan ziren
atzo auzoan. IV. Patxi Rodri-
guez Oroimenezko Txirrindu-
laritza Proban, kadeteak aritu
ziren lehian, eta ikuskizun poli-
ta eskaini zuten. Erritmo bizian
aritu ziren Txarama, Altzo, Ale-

gia, Ikaztegieta eta Ordiziatik
barnako ibilbidean. Urko Izagi-
rrek irabazi zuen proba; Gari-
koitz Bravo izan zen bigarren
eta Unai Iparragirre hiruga-
rren. Oriako taldeko Asier Olea
tolosarra, berriz, bosgarren
sailkatu zen. Lehenengo sail-
katuek alde handia atera zio-
ten tropel nagusiari.

Fatxada eta balkoi lehiaketa,
bakailaoa ajoarriero erara
prestatzeko lehiaketa, gimnas-
tika erritmikoaren erakustal-
dia eta herri bazkaria izan zi-
ren goiz partean.Arratsaldean,
mus txapelketa eta danborra-
da; Akelarre taldearen emanal-
diak eta Zelaia anaien dantzal-
diak alaitu zuten gaua. Altzo igotzen. IÑIGO ASENSIO
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoetaldea. Medikua: 65 23 39
Berastegi-Elduain. 68 33 61
Ibarraldea. Osasun etx: 672411
Irura. Osasun zentroa: 69 07 20
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Lizartza. Medikua: 68 20 77
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�DYA: 67 25 36
�Gurutze Gorria: 67 48 88
�Ertzaintza: 53 88 20
Villabona-Aiztondo.
Anbulatorioa: 00 69 70
Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930

GARRAIOAK
�Renfe Tolosa: 65 28 89
�Donostiako autobusa: 36 17 40
�Taxia: 67 04 20
�Taxia (Leitza): 608 873016

EUSKALTEGIAK
�Aitzol (Tolosa): 65 10 06 
�Arramele-AEK: 67 12 14
�Ika (Leitza): 948 61 07 76

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Azpiroz, M.L. Amaroz
auzoa, 9 (Tolosa). 943 67 51 18.
Bihar. Olarreaga, A. Korreo, 2
(Tolosa). 943 67 01 28.
M.I. Larraia. Elbarren, 95
(Leitza). Telefonoa: 112.

TOLOSALDEKO HITZA
Publizitatea. 661 67 88 18.
tolosaldean_publi@tolosaldeko
hitza.info
Tolosa. 687 41 00 82 - 
687 41 00 33.
tolosa@tolosaldekohitza.info
Villabona-Aizt. 687 41 00 22.
villabona_aiztondo@tolosaldeko
hitza.info
Anoetaldea. 687 41 00 22
anoetaldea@tolosaldekohitza.info
Ibarraldea. 687 41 00 32.
ibarraldea@tolosaldekohitza.info
Alegialdea. 687 41 00 34.
alegialdea@tolosaldekohitza.info
Leitzaldea. 687 41 01 18. 
leitzaldea@tolosaldekohitza.info

SALGAI
Motoa. Moto GO Aprilia SR-50,
7.700 kilometro eginak dituena
salgai. Oso ondo zaindua. 1.500
euro. Telefonoa: 943 69 03 82.

LANA
Alegian. Emakume bat behar da
etxeko lanak egiteko Alegian.
Ordutegia: 10:30etik 14:30era. 
Telefonoa: 943 65 30 34 
(arratsaldetan deitu).
Asteburuetarako. Neska bat
behar da barrarako. Telefonoa:
943 69 19 33.

iragarki laburrak�



AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Ibarra. Sendi ekintzaren San
Bartolometako zozketako
txartelak salgai dira Atarin,
Zubiaurren, Danon Txokoan,
Gurasoen elkartea tabernan,
Arkaitz Azpin eta Txumitxan.
Tolosa. Pala Txapelketarako
izen-ematea Tolosa CFren
bulegoan (943 67 17 49).
Tolosa. XIV Orduko Ibilaldiko
bideoa Shanti eta Dickens
tabernetan ikus eta eros
daiteke.

ERAKUSKETAK

Altzo. Altzoko Erraldoia, Altzo
ezaguna egin duen gizona, haur
eta helduentzat. Bisita
gidatuak. Sarrera doan. 
Hernialde. Luis M. Nuñezen
koadroak Ostatuan.
Tolosa. Kultur Etxeko
tailerretako ikasleen lanak
Aranburu Jauregian dira ikusgai
hilaren bukaera arte.

JAIAK

Amaroz. 08:00etan garbiketa
orokorra Betikoak taldearekin;
09:30ean diana Tolosako
Txistulari Bandarekin; ordu
berean hildako auzotarren
aldeko meza, Iurreko Amaren
elizan; 10:30ean eskulanen
erakusketaren inaugurazioa
Beti Gazteak elkartean;
12:00etan Amarozko toberak:
Amarozko dantza taldea eta
Konpon Ezinak; 13:30ean

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

URTE ASKOAN
Jone Seahara Gabarain
(Tolosa). Gaur urtebete.

Zorionak familiaren partetik.
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ARGITARATZAILEA: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA: SS-0398-03
ZUZENDARIA: Joxemi Saizar
EGOITZA: Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa, 20400
TELEFONOA: 943 65 56 95 FAXA: 943 65 00 18
POSTA ELEK.: tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA: www.tolosaldekohitza.info
TIRADA: 7.500 ale

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 2233 hotzena 1166 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
(zalantzak, harpide egiteko...) 994433  3300  4433  4466

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Berastegi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
Tolosa, Villabona, Zizurkil

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

eta Tolosaldeko 
77 gizarte eragile:
(HITZAren enpresan parte hartzeko,
deitu 943 65 56 95ra) a

URTE ASKOAN
Jose Martin Aiestaran eta Juana Garciarena (Berastegi). 

Gaur 50 urte ezkondu zirela. Zorionak familiaren partetik.

fatxada eta balkoi loratuen
lehiaketaren emaitzak eta sari
banaketa; 14:30ean herri
bazkaria; 18:30ean Amarozko
dantza taldearen emanaldia eta
herri aurreskua eta 20:00etan
Los Veracruz: boleroak,
mexikarrak...
Areso. Festa ttikiak ospatzen
ari dira herriko gazteak San
Pedro jaien baitan. 08:30ean,
baserri nahiz herriko etxeetara
eskea eta ondoren otorduak
egingo dituzte, trikitilariak lagun
dituztela.
Asteasu. Asteburu mundiala
Txulobi eta Muxkil elkarteek
antolatuta. 17:00etan pailazoak

Garagardoa, lepo!
IRURA�II. Garagardo Azoka ari dira egiten Iruran, bertako
Ikastolaren alde. Atzo ireki zituen ateak, eta era askotako
garagardoa ez ezik, ukondoa, saltxitxak... ere dastatu ahal
izan zuten bertara joandakoek. Gaur da azokaren azken
eguna: 18:00etatik 01:00etara izango da zabalik. GARAZI AZKUE

eta ondoren, Piraten uhartea
filma. 17:00etan helduentzat
mus txapelketa.
Urkizu. 09:00etan diana;
11:00etan meza Tolosako
parrokoarekin; 12:30ean toka
txapelketa eta 18:00etan bolo
txapelketa eta haur jolasak. 

GARAGARDO AZOKA

Irura. Irurako Ikastolaren
aldeko II. Garagardo Azoka.
Gaur da azken eguna:
arratsaldetik aurrera,
18:00etatik 01:00etara izango
da zabalik.

ZINEMA

Tolosa. El efecto mariposa.
Gaur 17:00etan, 19:30ean eta
22:30ean Leidorren. Bihar,
19:30ean eta 22:30ean eta etzi
(ikuslearen eguna); 19:30ean
eta 22:30ean. 


