
Odriozola ondo hasi da puntista profesional gisa
ANOETA�Igor Odriozola anoetarrak zesta-puntan profesiona-
letara jauzi egin du. Igandean debutatu zuen Markinan eta
Fundazurirekin batera Meabe II.a eta Larruren aurka 33-35 galdu
arren, maila ona erakutsi zuen eta garaipenetik gertu ibili zen.
Tolosaldetik lagun ugari joan zen puntista anoetarraren debuta

ikustera. Odriozolak Jai Alai Sport enpresarekin sinatu du hiru
urterako kontratua eta «pozik» agertu da. Hurrengo lau hilabete-
tan makina bat partidu izango ditu, asko Bizkaian eta Iparraldean.
Argazkian, igandeko partiduaren irudia. Igor Odriozola aurrean,
urdinez jantzitakoa da. DANI GIBELALDE�6

LEITZA�

Trikitixa 
jotzen
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Olatz Alduntzin eta
Irati Olano, garaile�7
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LEIRE MONTES

Pertsona gorren lan mundura-
tzea erraztu nahian, Tolosal-
dea-Goierriko Gorren Elkarte-
ak zerbitzu berria du martxan:
Gorrentzako Bitartekaritza
Zerbitzua (SILPES: Servicios
de Intermediacion para Perso-
nas Sordas). SILPES Tolosal-
dea-Goierriko Lan Poltsan
dauden profesional gorren eta
enpresen arteko bitartekaritza
lanak egiten ditu zerbitzu berri
horrek, profesional horiei lana
lortzea ahalbideratzeko edo
bere lanpostuaren egoera ho-
betu dezaten.

Lau langilek osatzen dute
Gorrentzako Bitartekaritza
Zerbitzuko taldea: enplegu
gestora bat, lan orientatzaile
bat, zeinuen hizkuntzako inter-
prete bat eta administratzaile
bat. Profesional gorren eta en-
presaren lanaren jarraipena

GIZARTEA�

Tolosan Gorrentzako Bitartekaritza Zerbitzua (SILPES) 
jarri du martxan Tolosaldea-Goierriko Gorren Elkarteak

Gizartean bezala, enpresetan eta lan munduan ere komunikazio
mugak dituzte pertsona gorrek. TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA

egitea da haien ardura eta, era
berean, aholkularitza lana ere
eskaintzen diete guztiei.

SILPES-ekoen esanetan, «la-
nak independentzia ekonomi-
koa eta autoestima ematen du,
eta pertsonaren gizarteratzea
ahalbideratzen du». «Gizarte
arloan eta legeari dagokione-
an eman diren urratsengatik»
gorren lan egoera hobetzen
joan dela adierazi dute; baina,
hala ere, kexu dira minusbalio-
tasuna duten pertsonen lan in-
tegrazioaren legea ez delako
bete: «Langabezia tasa da adi-
bide argi bat; minusbalia duten
pertsonena askoz handiagoa
da».

Hori guztia kontuan hartuta,
hainbat ardatzek eragin dute
Tolosaldea-Goierriko Gorren-
tzako Bitartekaritza Zerbitzua-
ren sortzea: «Pertsona gorren
kualifikazio eskasa, langabe-
zia tasa handia, pertsona go-
rrentzat kategoria baxuko la-
nak, lanpostuan arazoak, ko-
munikazio eta gizarte mugak
eta enpresen sentsibilizazio
falta».

«Badago zer hobetu»

Espainiako Lan eta Gizarte
Gaietarako Ministerioak egin-
dako hainbat ikerketaren da-
tuak ere aipatu dituzte SILPE-
koek. Enpresariek minusbalio-
tasuna duten pertsonen lan
munduratzeari buruz dituzten
iritziak eta ezjakintasunak ja-

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Tolosa Bizirik
plataforma,
esker onez, gure
herriari
Tolosa Bizirik taldeak, San
Joan atarian eman genuen
prentsaurrekoan agindu ge-
nuen guztionak diren erakun-
deak berreskuratu nahi geni-
tuela eta herriaren ahotsa eta
erabakiak errespetaraziko ge-
nituela.

Bide horretan, parte-hartze
zuzena agindu genuen sanjoa-
netan, eta bete dugu: San Joan
bezperako suan dagokigun le-
kua hartu genuen udalbatzako
kideen artean, Ilegalizazioa su-
tara aldarrikapena egiteko. Au-
rretik, Euskal presoak etxera!

GGUUTTUUNN@@KK�

aldarrikatu genuen bezala. Eta,
Koadrila Egunean, nahi zuten
herritarrei EHNA tramitatzeko
aukera eskaini genien.

Ekitaldi horietan guztietan
jasotako erantzuna eta babesa
eskertu beharra dauka Tolosa
Bizirik taldeak Tolosako he-
rriari eta, bereziki, eskopeta-
riei, bordondantzariei, erral-
doien konpartsari, dultzaine-
roei eta Koadrila Egunaren
antolatzaileei, agertu zuten
manifestuan espreski gogora-
razteagatik ordezkaritzarik
gabe utzitako 2.500 tolosarren
borondatea ere kontuan hartu
beharra dagoela Tolosako
udaletxean. Herritar horien es-
kubide zibil eta politikoak uka-
tu direnetik urtebete pasatu
den arren, ez daudela ahaztuta
eta ezta ahazteko ere.

Eskertu beharra daukagu
Koadrila Eguneko pegatinaren
ekimena; pozgarria izan zen
ikustea kolore guztietako tolo-
sarren aldarrikapena, udale-
txean kolore bat falta dela
modu ikusgarrian agertzen.
Tolosa Bizirik taldeak argi
adierazi nahi du kolore baka-
rreko korporazio honetan inoiz
baino beharrezkoago direla
gainerako koloreak

Eta eskerrak ematearekin
batera, Tolosa Bizirik taldeak
berretsi egin nahi du herrita-
rren aurrean hartutako kon-
promisoa: orain arte bezala,
ahalegin guztiak egingo ditu-
gula, herritarren zati handi ba-
ten ordezkari bezala, Tolosako
udaletxean ordezkaritza ho-
rrek merezi duen lekua izan
dezan eta baztertu nahi izan di-

�izena eta herria adierazi; HITZAk gutunak mozteko eskubidea du

tuzten herritar horien ahotsa
izateko.

ANTTON IZAGIRRE, 

BEGOÑA ALDALUR, HECTOR ESPIN,

AITOR IZTUETA ETA IBAN ORTIZ�

TOLOSA BIZIRIK (TOLOSA)

Zentro
Gerontologikoari
elkartasuna
Tolosako Euskal Herria plaza-
ko Zentro Gerontologikoaren
egoerarengatik bertako langi-
leek eta erabiltzaileek kaleratu
dituzten kezka eta berrien au-
rrean, Tolosako Udaleko Komi-
teak, LAB eta ELA atal sindika-
lek honako hauxe adierazten
dute:

1. Gu ere kezkaturik gaudela
zentroaren etorkizunarekin, ja-
kinda zentroak ez duela jende
gehiago hartzen —goitik hala
agindu zaielako—. Eguneko
Zentroaren etorkizuna ere za-
lantzan dagoela eta zerbitzu
batzuk pribatizatu egin dituz-
tela.

2. Kezkaturik gaudela, era
berean, horrek guztiak eragin
ditzakeen ondorioengatik era-
biltzaileengan eta zentroko
langileengan.

3. Gure elkartasuna adieraz-
ten diegu Euskal Herria plaza-
ko Zentro Gerontologikoko
egoiliarrei eta langileei, eta be-
ren eskariekin bat egiten
dugu.

TOLOSAKO UDALEKO KOMITEA, 

LAB ATAL SINDIKALA, 

ELA ATAL SINDIKALA�TOLOSA

sotzen dira azterketa horietan.
«Enpresariek ez dute gogoko
minusbaliotasunen bat duten
pertsonak kontratatzea. Erren-
tagarriak eta balioanitzak ez
direla, berrikuntza teknikoei
moldatzea asko kostatu egiten
zaiela eta haiekin harremana
eta komunikazioa zaila dela
diote, besteak beste. Jarrera
irekia dutela eta sentsibilizatu-
rik daudela dioten arren, hori
ez dator bat egiten dutenare-
kin. Badago zer hobetu».

Komunikazio arazoak eta
muga sozialak hainbat neurri
hartuta konponduko liratekee-
la azaldu dute, era berean: «En-
presei eta zuzendariei informa-
zioa helarazi, zeinuen hizkun-
tzako interpreteen presentzia
bermatu, zeinuen hizkuntzaren
ikasketa sustatu eta beharrez-
ko laguntza teknikoak enpre-
setan sartu».

Tolosa-Goierriko SILPES de-
partamentuarekin harremane-
tan jarri nahi duenak Amaroz-
ko 31ra (943 67 22 34, 666 63
71 58) jo dezake, eta Amaia Ka-
rrerarengatik edo Noemi Fuer-
tesengatik galdetu.

wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo
�sar zaitez eskualdeko web atarira�inkestak, eztabaidak, 

eguneko albisteak, argazki bildumak, zerbitzuak, zorion agurrak...

NORA JO?

Interesa izanez gero
Amaroz 31ra jo edo
943 67 22 34 eta 666
63 71 58 telefono
zenbakietara deitu
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IÑIGO ASENSIO

Asteburu honetan jokatu da
Valentzian gazte mailako He-
gats Igeriketako Espainiako
Txapelketa. Bertan, estatu oso-
ko 195 igerilarik hartu zuten
parte; talde tolosarrak lau kide
zituen Valentzian.

Uxue Garikano, Mara Varela,
Nere Karrera eta Eneritz Etxe-
berria izan ziren bertan, nahiz
eta azken hau, Mediterraneo
aldera jo ondoren, lesio baten
ondorioz parte hartu ezinik ge-
ratu zen. Igarondo Urpekoak
taldearentzat oso esperientzia
positiboa izan da.Uxue Garika-
nok podiuma oso gertu izan
zuen parte hartu zuen lau pro-
betan. 100 metro eskafranda
modalitatean laugarren izan
zen eta bostgarren postua lor-
tu zuen beste hiru probetan.
Mara Varela eta Nere Karrerak

HEGATS IGERIKETA�

Valentzian jokatutako Espainiako
Hegats Igeriketa Txapelketan aritu dira
Igarondo Urpekoak taldeko gazteak

Hegats igeriketa probak benetan ikusgarriak dira. HITZA

ere lan bikaina egin zuten 50
metro eta 100 metro gorako
probetan.

Helduen txanda

Hilaren 17 eta 18an helduen
txanda izango da  Mallorkan jo-
katuko den Espainiako Txapel-
ketan. Bertan, Patxi Monge,
Gorka Molina, Iñigo Malum-
bres, Ion Gastesi, Gregorio
Manzisidor, Ainhoa Tolosa,
Maitane  Tolosa eta Marta Gaz-
tañagak parte hartuko dute Ion
Espina entrenatzailearen esa-
netan. Tolosarrek domina bat
baino gehiago espero dituzte
txapelketa honetan.

Bestalde, taldeko arduradu-
nek deialdi bat luzatzen dute
hilaren 13, 14 eta 15erako an-
tolatu dituzten buzeo eta mo-
noaleta  jardueretan parte har-
tzera animatzeko.

Tolosaldeko eta Leitzaldeko hitza
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MERKATARITZA�

Merkealdia
kartela dendarien
esku dagoeneko
Tolosako Garapen Ekonomi-
ko, Turismo eta Enplegu De-
partamentuak dagoeneko
prest ditu Merkealdia karte-
lak. Tolosa Hiri Komertziala
kanpainaren barruan egini-
ko kartel hauek, merkealdi
garaia hasi dela eta, eskein-
tzen zaizkie dendari tolosa-
rrei. Udaletxeko Garapen
Ekonomiko, Turismo eta En-
plegu Departamentuan lor
daitezke kartelak, 3. solai-
ruan, 3.3 atean.

PRESOAK�

GIZARTEA�

Irazki elkarte
kulturanitzaren
bilera gaur
Irazki elkarte kulturanitzaren
hileroko bilera, gaur arra-
tsaldeko bostetan izango da,
Tolosako Ekinbide Etxearen
egoitzan (TEE-CIT). Elkarte
honek urtebete egin du due-
la gutxi eta bere sorreratik
etorkinekin izan duen kom-
promisoak definitu du elkar-
tearen izaera denbora horre-
tan. Eskualdeko etorkinak
biltzen dituzte eta hauekin
ekintza desberdinak antola-
tzen dituzte.

Asteasuko plazan eginiko kontzentrazioa. GARAZI AZKUE

Kontzentrazioak hainbat herritan
Asteazkenean Fleury Merogisko espetxeko ziegan urkatuta
agertu zen Ohiane Errazkin Galdos 31 urteko preso donostiarra-
ren «erailketa» salatzeko hainbat kontzentrazio izan ziren es-
kualdean. Bilkura hauetan «Espainia eta Frantziako espetxe po-
litikak sortutako egoeraren ondorioz» gertatu dela heriotz hau
kritikatu zuten. Gaur arratsaldeko 17:30erako deitua dago mani-
festaldia.

LITERATURA�

Arreseren poema
ezezagunak
Interneten
Emeterio Arreseren  hainbat
poema ezezagun jarri ditu In-
ternet sarean Susa argitale-
txeak (www.susa-literatu-
ra.com/emailuak/arrese/ko
ad.htm). Poemen koaderno
hau Javier Bello Portu musi-
kariari utzi zion Arresek eta
David Azurzak eta Joxemari
Iturraldek eskuratu diote
orain Susa argitaletxeari.
Aurten, Emeterio Arrese hil
zela 50 urte bete dira eta
ekintza honen ondorioz,
bere jarraitzaileek, literatur-
gile tolosarraren obran sa-
kontzeko aukera izango dute.

KIROLA�

Tolosa CFko Pala
Txapelketak
aurrera darrai
Asteazkenean hasi zen txa-
pelketa honetan, Renobales-
Imaz bikoteak 30-12ko garai-
pena lortu zuen Garmendia-
Urretabizkaiaren aurka.
Ostegunean, Zabaleta-Ur-
danpilleta bikoteak 30-
21ekoa lortu zuen Orbegozo-
Goñi bikotea garaituz, eta Yu-
gueros-Aldazabal eta
Lakunza-Agoteren arteko
partidan, lehenek 30-25 ira-
bazi zuten. Astelehenean, Za-
baleta-Urdanpilleta Lakun-
za-Agote eta Iñaki-Txaparte-
gi Apeztegia-Maiza bikoteak
izango dira lehian.

TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoetaldea. Medikua: 65 23 39
Asteasu. Medikua: 69 24 23
Berastegi-Elduain. 68 33 61
Bidegoian. Medikua: 68 11 34
Ibarraldea. Osasun etx: 672411
Ikaztegieta. Medikua: 65 33 29
Irura. Osasun zentroa: 69 07 20
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Lizartza. Medikua: 68 20 77
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 00 68 00
�Gernikako arbola: 00 69 00
�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 FARMAZIAK
Gaur. Santamaria, Nafarroa
etorb. 2, (Tolosa). 943 654610
M. Plaza, Elbarren, (Leitza). 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

LAN ESKAINTZA
Etxeko lanak. Alegian
emakume bat behar da etxeko
lanak egiteko. Ordutegia,
10:30etik 14:30era. Telf: 943 65
30 34 (arratsaldeetan deitu).
Taberna. Aste bukaeretarako
neska bat behar da barrarako.
Telf: 943 69 19 33.

SALGAI
Logela. Altzariz guztiz hornituta
dagoen 5 urteko logela eder bat
saltzen da modu onean oso.
Telefonoa: 618 25 50 00.

iragarki laburrak�
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GARAZI AZKUE

Irurako eta Anoetako haurrek
badute ongi pasatzeko aukera
aurten ere. Iruran, Goiza pasa
udaleku irekiak antolatu dituz-
te hilabete guztirako, eta Anoe-
tan ere haur ugari biltzen da
ekintzak eta irteerak egiteko
egunero.

Irurako Udalak sei urte dara-
matza Goiza pasa antolatzen.
Ekainaren 26an izan zuten le-
hen eguna herriko haurrek, jo-
lasak, eskulanak eta irteerak
egiteko. Egunero 2 eta 16 urte
bitarteko ia 80 haur biltzen dira
hiru orduz herriko leku ezber-
dinetan. Ekintza ugari dituzte
egunero; atzo esaterako, Lei-
tzaranera bizikletan ibiltzera,
igerilekura edota herri kirole-
tan ibiltzeko aukera izan zuten
talde ezberdinek. Herenegun,
berriz, zinera joan ziren irura-
rrak. Eta haur horiek guztiak
zaintzeko, 10 begirale daude
lanean.

Bi txandatan banatu dituzte
hilabete amaiera arteko egu-
nak. Lehenengo txanda uztai-
laren 14an amaituko da, eta or-
dutik aurrera, bigarren txanda-
ko haurrek, Aiako igerilekura
edota Alegiako festetara joate-
ko parada izango dute uztaila-
ren 30a bitarte.

Anoetan ere antolatu dituzte

ANOETA-IRURA�GIZARTEA

Iruran eta Anoetan udaleku irekiak antolatu dituzte; 
txangoak, jokoak eta bestelako irteerak egiteko aukera dute 

Iruran ia 80 haur daude Goiza pasan; argazkian, horietako batzuk jolasetan. G. AZKUE

rre irratira joan baitziren au-
rrez prestatutako saioa egitera.
Eta herenegun, Donostiako
buelta egin zuten haur guztiek.

Hurrengo astean ere izango
dute irteera haurrek.

Ekintza hauekin, txikiek la-
gunekin ongi pasatzeko auke-
ra dute udan ere, aspertu gabe
eta jolas eta irteera ugari egi-
nez. Oso ongi pasatzen dutela
aitortu dute gainera.

udaleku irekiak. Herriko 46
haurrek 15 egunetan zehar
izango dituzte jokoak eta ekin-
tzak, uztailaren 16a bitarte
egongo dira Anoetako Herri
Ikastolan. Goizean 10:00etan
sartzen dira eta 13:00ak bitarte
egoten dira jolasean. Haur ho-
riekin ekintzak egiten, lau be-
girale daude egunero.

Atzo, Anoetako haur guztiak
prest ziren irteerarako, Txola-

Anoetako haurrak Txolarrera joateko prestatzen. G. AZKUE

Irakasleak behar ditu
Udalak ikastaroetarako

ANOETA�GIZARTEA

Yoga, eskulanak, dantza eta pilota 
irakasleak hartuko ditu Anoetako Udalak 

G. AZKUE

Anoetako Udalak,yoga eta es-
kulanetako ikastaroak emate-
ko irakasleak behar ditu
2004-2005 ikastarorako. Ho-
rretaz gain, udal dantza eta pi-
lota eskolan ere irakasleak
behar dira.

Lanpostu honetan interesa
duen orok bere curriculum vi-
tae-a bidali beharko du Anoe-
tako udaletxera; horretarako
azken eguna uztailaren 20a
izango da.

Lanpostua lortzeko derri-
gorrezkoa da euskalduna iza-
tea. Horretaz gain, hautaketa
proba egiteko orduan kon-
tuan hartuko da, alde batetik,
hautagaia anoetarra izatea.
Bestalde, esperientziak eta ti-
tulazioak ere garrantzia izan-
go dute, eta elkarrizketa ere
izango dute lanpostua nahi
dutenek.

Beraz, yoga, dantza, pilota
eta eskulanak eman ditzaken
pertsonak hartuko ditu Uda-
lak.

Aiztondotarrak Tolosan
AIZTONDO�Aiztondoko haurrek Tolosako Zuloaga Txiki
aterpetxean pasa dituzte bi egun. Ostegunean joan ziren
bertara, eta gaua egin ostean, atzo bueltatu ziren etxera.
Jokoak, eta irteerak egin zituzten. G. AZKUE
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OLAIA ESKITXABEL

Arau subsidiarioen inguruan
herri bilera deitu du Amezketa-
ko Udalak biharko; bertan,
Udalak arau subsidiarioen in-
guruan proposatutako aldake-
tak eta, orokorrean, herriko
arau subsidiarioak azalduko
dituzte; horretarako, dokumen-
tua osatzen lagundu duten tek-
nikoak izango dira bertan. Bile-
ra, gela balioanitzean izango
da, 12:30ean.

Aurreko legealdian arau
subsidiarioen oinarria osatze-
ko lanean hasi zen Udala; au-
rrerapena osatu zuten: «Lege-
aldiaren amaieran lehenengo
onespena ere eman zitzaion
proposamenari», azaldu du Ju-
lian Sagastumek, Amezketako
alkateak.

Legealdi honetan, aldaketa
berri batzuk proposatu ditu
Udalak; horiek besterik gabe
udaletxean erakusgai jarri bai-
no herritarrei horren berri lu-

AMEZKETA�UDALA

Arau Subsidiarioen aurkezpena eta azalpena egiteko bilera
deitu du Udalak; 12:30ean, gela balioanitzean izango da

zatzea nahiago izan dute udal
ordezkariek. Aldaketak azal-
tzeaz gain, «herritarren kez-
kak, galderak, proposame-
nak... ere erantzungo eta jaso-
ko dira», azaldu du
Sagastumek.

Hilabeteko epea izango dute
herritarrek alegazioak aurkez-
teko.Epe hori amaitzean,«Uda-
lak alegazio guztiei erantzun
beharko die banan-bana».

Arau subsidiarioen gaiaren
garrantzia dela-eta, herritarrei
bilerara agertzeko deia luzatu
die Sagastumek.

Lopetegi erretiratu egin
zen Montmeloko frogan 

IRURA�MOTOZIKLISMOA

Arazo ugari izan zituzten Martin Lopetegik
eta taldekideak erresistentzia frogan

O.ESKITXABEL

Martin Lopetegi irurarrak
Montmeloko 24 orduko erre-
sistentzia frogan hartu zuen
parte pasa den asteburuan;
taldekide izan zituen Tony Gil
mallorkarra eta Alvaro Monre-
al kataluniarra. Arazo ugari
izan zituzten frogan zehar; az-
kenean, 07:00etan froga uztea
erabaki zuten.

13:00etan hasi zen Montme-
loko motoziklismoko froga:
«Hasieratik okerreko hanka-
rekin hasi ginen», azaldu du
irurarrak. Izan ere, hasi eta bi-
garren bueltan, arazoak izan
zituzten frenoko pastilarekin
eta boxesera sartu behar izan
zuten. «Denbora asko galdu
genuen», azaldu du Lopete-
gik; hala ere, «Kataluniako te-
lebistan sei minutuko elka-
rrizketa egin ziguten eta spon-
sorra behintzat gustura
geratu zen», azaldu du barrez-
ka.

Erresistentzia frogan or-
duoro txandatu ziren taldeki-
deak; froga hasi zenetik bost
ordura, 18:00ak zirenean,

Monrealek erorketa bat izan
zuen; «motorra konpontzen
hiru ordu laurden galdu geni-
tuen», azaldu du Lopetegik.
Hortik aurrera arazoak beste-
rik ez zituzten izan: kanbioak
izurratu ziren.... Azkenean,
07:00etan froga uztea erabaki
zuten.

Denboraldi bikaina ari ziren
burutzen Lopetegi eta taldeki-
deak: «Almeriako frogan be-
deratzigarren sailkatu ginen
eta Albaceten, berriz, lauga-
rren; Montmelon lehenengo
hiruren artean sailkatzeko es-
perantza genuen». Ezinezkoa
izan zen, ordea.

Martin Lopetegi irurarra. HITZA
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Herri bileraren
garrantzia
Datozen urteetarako, Amezketa-
rako arauek duten garrantzia
ikusita, Ametzak taldeak ere
arauen berritzean parte hartu
nahi du eta hau esan nahi die
amezketarrei:

Arau subsidiarioak erabakiga-
rriak izaten dira herriaren etorki-
zunerako eta funtzionamendura-
ko. Arauetan finkatzen diren hel-
buruek eta parametroek
herriaren izaera definitzen la-
guntzen dute. Arauek finkatzen
dute etorkizunean nolako herria
nahi dugun, gure beharrei nola
erantzungo zaien, gure bizi kali-
tatea hobetuko den... Amezketa
bezalako herri txikietan aparteko

GGUUTTUUNN@@KK�

garrantzia dute arauek, eta ho-
rregatik, badira ia bi urte Udala
arau subsidiarioen berrikuspe-
na egiten hasi zela.

Arau subsidiarioak Amezketa-
ren behar ekonomiko, sozial eta
kulturaletara egokitzeko, Ame-
tzak taldeak helburu batzuk
ezinbestekotzat jotzen ditu:
- Herri-guneko eraikuntzek he-
rri-antolamendu egoki baten
araberako orden bat izatea, beti
ere berezko baserri-giroko herri
txikiaren izaera errespetatuz.
- Herriko beharretara egokitzen
diren etxebizitzak sortzeko auke-
ra eman eta bultzatzea. Herriaren
itxura, tipologia eta izaerara ego-
kitzen diren etxebizitzak plantea-
tu, ahalik eta prezio egokienean.
Gainerako herrietan bezala,
Amezketan ere biztanleria zahar-

tzen ari da, geroz eta pertsona
heldu gehiago eta gazte eta haur
gutxiago dago herrian, eta he-
rriaren etorkizuna ziurtatzeko
beharrezkoa da gazteentzako
etxebizitzak planteatzea.
- Bizi-kalitatea hobetzea.Horreta-
rako arauetatik zerbitzuak egoki-
tu eta finkatu beharko lirateke,
eta aisialdi eta naturarekin zeri-
kusia duten erabilerak bultzatu.
Adibidez, garrantzitsuak dira
kultura eta elkargunerako loka-
lak, ezinduek beste herritarrek
bezala baliatzeko baldintzak
edukitzea, saneamendu eta ins-
talazio egokiak edukitzea...
- Landa-lurzorua edo baserri in-
gurunea babestea, nekazaritza
eta abeltzaintzako baldintzak
arautu eta handik bizi direnen
bizi-baldintzak erraztea, inguru-

�izena eta herria adierazi; HITZAk gutunak mozteko eskubidea du

nearen baldintzak mantendu eta
babestea, eta berau disfrutatze-
ko arau eta baliabideak jartzea.
Adibidez, planeamendu honek
erabaki beharko luke San Mar-
tingo kanpa nola erabili, babes-
tu... gerora zertan bihurtuko den,
herritar guztien gozamenerako
eta intereserako, beti ere. Ez da
ahaztu behar Amezketaren ezau-
garririk nabarmenena bere in-
gurua dela: mendi, baserri eta in-
gurumenarekin duen harreman
zuzena.

Arau subsidiario berriek hel-
buru horiek beteko al dituzte?
Garapen jasangarria kontuan
izango al dute? Zein itxura eta
funtzionamendu izango du he-
rriak? Baserri edo landa inguru-
ko izaerak nolako bilakaera izan-
go du? Gazteen etxebizitza arazo-

arentzat irtenbiderik ekarriko al
dute? Eta noizko? Amezketarrek,
haur, gazte, heldu eta helduxea-
goek zein zerbitzu izango dituzte
etorkizunean? Eta elbarrituko
bagina, zer medio izango geni-
tuzke? Zer saiakera egingo ditu
Udalak paisaje eta natura babes-
teko, guztion ondasun hori gutxi
batzuen pribilegio ez bihurtze-
ko?

Horiek denak aztertzeko,
biharko Udalak herri-bilera an-
tolatu du, 12:30ean, gela balioa-
nitzean. Ametzak taldeari ga-
rrantzitsua iruditzen zaio amez-
ketarrok bertan parte hartu,
kezkak azaldu eta denon artean
adostasun bat duten arau subsi-
diarioak lortzea. Han espero zai-
tugu.

AMETZAK TALDEA�AMEZKETA



MMaaiillaa  iikkuussggaarrrriiaa    eerraakkuuttssii  dduu
OOddrriioozzoollaakk  pprrooffeessiioonnaalleettaakkoo
lleehheenneennggoo  nnoorrggeehhiiaaggookkaann

DANI GIBELALDE

Zesta-puntan profesionaletara
salto eginda, egundoko maila
erakutsi zuen Igor Odriozolak
igandean egindako estraine-
koan, Markinan. Partida ez
zuen irabazi  —oso gutxi falta
izan zitzaion— baina bere mai-
laren berri eman zuen. Funda-
zurirekin batera 35-33 galdu
zuen Meabe II.a eta Larruren
aurka. Hasieratik jaun eta jabe
izan ziren Odriozola eta Funda-
zuri; zortzi tanto inguruko al-
dearekin joan ziren ia partida
osoan zehar, eta 19-28 ere joan
ziren markagailuan. Halere,
aurkariek buelta eman eta 34-
30 aurretik jartzea lortu zuten.

ANOETA�ZESTA-PUNTA

Markinan jokatutako lehen partidan nagusi izan den arren azken txanpan galdu
du; anoetarrak hiru urterako sinatu du kontratoa Jai Alai Sport enpresarekin

Igor Odriozola, eskuinean, igandean Markinan jokatu zuen estraineko partidan. D. GIBELALDE

Odriozolak erreakzionatu
zuen, baina berandu zen ordu-
rako.

Tolosaldetik  lagun ugari
joan zen animatzera, eta anoe-
tarrak ez zuen etxekoen babes
faltarik izan. Era berean, Odrio-
zolak profesionaletan eman
dezakeen maila agerian geratu
zen: tantoak amaitzeko orduan
trebea da, maisua, eta errebo-
tean ere bikain moldatzen da.
Markinan bildutako zaletuak
harri eta zur utzi zituen, gazte
berri hori nor ote zen galdezka.
Etorkizun handiko aurrelaria
da, ezbairik gabe.

Jai Alai Sport enpresa berria-
ren sinatu du Odriozolak profe-
sionaletako kontratua, hiru ur-

terako. Eusko Basque enpre-
sak —orain arte zegoen baka-
rrak— ere egin zion profesio-
naletan aritzeko eskaintza, bai-
na Jai Alaikoekin hitz emanda
zegoela eta nahiago izan du
haien aukera.

Enpresa berriarekin pozik

Sinatu berri duen kontratu be-
rriarekin «pozik» da Odriozola.
Haren hitzetan, «enpresa be-
rria pilotari bultzada emateko
sortu da». Gainera, enpresak
partidurik jartzen ez dizkion
egunetan Odriozolari nahi
duen txapelketetan parte har-
tzeko aukera ematen dio.

Orotara 25 zesta puntista in-

guru daude Jai Alai Sport-en.
Erdiak orain arte Ameriketan
jokatzen aritutakoak dira, eta
beste erdiak —Odriozola ken-
duta— Ameriketan denboraldi
batez jokatutakoak, baina Eus-
kal Herrian ari zirenak. Odrio-
zola bera da enpresako pilota-
ririk gazteena. 22 urte ditu.

Hurrengo lau hilabeteetan
makina bat partidu jokatuko
ditu Odriozolak, Bizkaian eta
Iparraldean asko. Bihar du bi-
garren partidua, Markinan.
Ziur profesionaletako lehen ga-
raipena lortzeko ez  dela den-
bora askorik igaroko. Denbora
izango da anoetarrak eman de-
zakeen mailaren lekuko. Gaz-
tea da, eta badu bere dohainak
erakusteko aukera eta astia.
Geroa berea da.
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Arotzak, igeltseroak, elektrizistak,
iturginak. Lanpostu finkoak
udaletarako eta Foru Aldundirako.
Doako informazioa. 943 650193. 
Udaltzaingoa. Udaletan lanpostuak
eskaintzen dira: Oñati, Mutriku,
Beasain, Arrasate, Irun, Hernani,
Hondarribia. Doako informazioa. 943
650193.
Atezainak. Lanpostuak Udaletan,

Eusko Jaurlaritza eta Eraikuntza
Publikoetan. Doako informazioa. 943
650193.
Gidariak. Anbulantziak, agintariak,
zaborraren-kamioiak, furgonetak,
erabilera publikoko autoak. Doako
informazioa. 943 650193. 
Garbitzaileak. Lanpostu finkoak
Gipuzkoako Udaletan, Ospitaletan,
ikastetxeetan, eraikuntza publikoetan.

Doako informazioa. 943 650193.
Baso-agentea. Administrazio
Publikoko departamentuko 17
lanpostu finko. Doako informazioa.
943 650193.
Liburutegiko laguntzailea, udal
artxibo eta Unibertsitatetan lan
egiteko. Berehala hasteko. Doako
informazioa. 943 650193.
Administrazio zaintzaileak. Eusko

Jaurlaritzan eta udaletan lan egiteko:
Zarautz, Hernia, Usurbil, Beasain,
Berrobi, Irun, Errenteria, Bergara,
Oñati. Doako informazioa. 650193.
Ingurumena. Langileak, teknikoak
eta agenteak. Lanpostu libreak udal,
Foru aldundia eta Eusko Jaurlaritzan.
Doako informazioa. 943 650193.
Ezinduak. Gutxienez %33ko
ezintasuna duten pertsonentzat

erreserbaturiko lanpostuak. Doako
informazioa. 943 650193.
Ezinduak. Sarrera berriak tokiko,
eskuladetako parkeetara. Soldata,
gutxi gorabehera, 1.500 euro. Doako
informazioa. 943 650193.
Udaletxeek, Altzaga, Zaldibia,
Itsasondo, Gaintzan. Gizarte-Langilea-
ren lanpostua bete behar dute. Doako
informazioa. 943 650193.

iragarki laburrak�

PALMARESA�

Igor Odriozola. HITZA

AFIZIONATUETAN

�2001eko Munduko Kopan
brontzezko domina.
�2002an  Iruñeko Munduko
Txapelketan bigarren, eta
Espainiako txapeldun.
�2003-04an Espainiako
azpitxapeldun.

Aquapark-era
irteera 
antolatu dute
hilaren 25erako

BELAUNTZA�

Parte hartzeko asmoa
duten guztiek 
astelehenerako eman
behar dute izena

D. GIBELALDE

Frantzian dagoen Aqualand
Gujan Mestras Aquapark-era
joateko irteera antolatu du
Udalak. Uztailaren 25ean ir-
tengo dira belauntzarrak
07:30ean Andreseneko bide-
gurutzetik, eta itzulera
21:30ak aldera izango da.

Irteeran parte hartzeko as-
moa duten guztiek astelehe-
nean dute azken eguna. Kul-
tur Etxean bertan, edota 943-
67 00 20 telefono zenbakira
deituta 17:30etik 20:00etara
(Anjela) egin daiteke izen
ematea.

Hamabi urtetik beherako
haurrek 15 euro ordaindu
behar dute, eta gainerakoek
20. Prezio horretan bidaia eta
aquapark-erako egun osora-
ko sarrera sartzen dira.

Koadrilen 
Eguneko 
bazkarirako
txartelak salgai

IBARRA�

D.GIBELALDE

San Bartolome jaietako Koa-
drilen Egunean egiten den
bazkarirako (zikiroa) bi egu-
netan ipiniko dira txartelak
salgai 21 eurotan. Egun ho-
riek uztailaren 22a eta abuz-
tuaren 5a izango dira. Koa-
drilek osteguneko bileran
hartu zuten erabaki hori. Ko-
adrilen Eguna abuztuaren
25a izango da aurten.



TTrriikkiittiixxaakkoo  ttxxaappeelldduunn
ddiirraa  OOllaattzz  eettaa  IIrraattii

JAIONE ASTIBIA

Baztan-Malerreka-Bidasoako
VII. Trikitixa Txapelketa irabazi
zuten Olatz Alduntzin eta Irati
Olano, Leitzako trikitilari gazte-
txoek.

Txapelketa hau Lesakan bu-
rutu zen, lehengo larunbatean,
hilak 4, zonalde zabal honetako
trikitilari eta panderojole mor-
doaren parte hartzearekin.

Hainbat sailetan banatuta
zegoen txapelketako sariketa
hau. Zehazki, leitzar biko gazte-
txo honek, 12 urtez behekoen
artean esku hartu zuen eta ira-
bazi. Txapela eta kopa bana es-

LEITZA�MUSIKA

Lesakan burutu zen Baztan-Malerreka-Bidasoako VII. 
Trikitixa Txapelketan garaile atera dira leitzar gaztetxoak

Olatz Alduntzin eta Irati Olano trikitilari bikote gaztea, eskuratutako sariak erakutsiz. JAIONE ASTIBIA

kuan zutela itzuli ziren pozik
aski. «Txapelketa honen berri
izan genuen eta izena eman,
inolako asmorik gabe. Ikustea-
gatik», zioten. Garaikurrez
gain, hogeita hamabosna euro-
ko saria ere jaso zuten. Sari
hau Albiztur fandagoa eta Ar-
tajorran porrusaldarekin ira-
bazi zuten.

Ez da hala ere, sariketetan
parte hartzen duten lehenda-
biziko aldia. Hain justu,aurreko
igandean Etxalarren burutu
zen txapelketan ere han izan
baitziren «gainera han, nahasi
egin ziren eta gaztetxoen saile-
an sartu beharrean, handiago-

ekin sartu gintuzten», zioten
eta, HITZAri esan ziotenez, «hi-
rugarren lekuan gelditu gi-
nen» eta bereziki aipatu zuten
hori, irrifarrari eutsi nahian.

Iratik 10 urte ditu eta pande-
rojolea da, Kristina Urrutiaren
eskolakoa. Olatzek, berriz, 11
urte ditu eta trikitixa jotzen du.
Bera, Aralar musika eskolako
ikaslea da. Edozein moduz,
biak ere plazarik plaza, erro-
meritan ibiltzeko aierrak dau-
de eta beste txapelketa edo sa-
riketaren baten berri izaten ba-
dute «joan eginen gara eta
ahal dugun hobekien jo»,
erantsi zuten trikitilariek.
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Sokatira Txapelketako
azken saioa da gaur

ARESO�KIROLA

Puntuaketarako baliagarri den jardunaldia
Leioako San Kristobal auzoan jokatuko da

J. ASTIBIA

Lur gaineko Euskal Herriko
Sokatira Txapelketako azken
jardunaldia, eta 560 eta 600
kiloko sailei dagokienez, gaur
jokatuko da Leioako San Kris-
tobal auzoan, 17:00tan. Parte
hartuko duten taldeak, Areso,
Goiherri (Bizkaia) eta Gaztedi-
ko bi talde dira eta handitan
Getxo eta Nuarbe ere bai.

Oraingoz, 560 kilotan,Areso
dago lehendabizi sailkatuta
eta 600 kilotan, Nuarbe, Areso
bigarren delarik.

Ikusten denez, txapelketak
bere horretan dirau eta jardu-
naldi honen ondoren, jada fi-
nalak jokatzea geldituko da.
Hori hurrengo bi asteburutan
izanen da eta sail bakoitzeko
txapeldunak orduantxe era-
bakiko dira.

Perurena eta Urrutia,
Nafarroako txapeldun 

LEITZA�KIROLA

Iñaki Perurena harri-jasotzailea berriz ere
txapelketetara itzuli da, 30 urteren burura

J. ASTIBIA

Sanferminen barrenean, oste-
gunez jokatu zen Nafarroako
Harri-jasotzaileen Txapelke-
tan, bi leitzar izan ziren garai-
le: txapeldun Iñaki Perurena
gelditu zen eta txapeldun-
orde, berriz, Josetxo Urrutia.

Bien hala biek ere lan ede-
rra egin zuten, izan ere 125 ki-
loko zilindro-kopa, 112,5 kilo-
ko kuboa eta 100 kiloko bola-
rekin, bakoitzarekin bina
minutuko saioetan, zeinek kilo
gehiago altxa aritu ziren
lehian, beste bi lagunekin ba-

tera, eta milaka kilo bizkarre-
ratu zituzten: Perurenak 22,16
eta 17 altxaldi egin zituen hu-
rrenez hurren, denera 6.250
kilo jasoz eta Urrutiak berriz,
4.662,5 kilo (iaz baino 655 kilo
gehiago). Bada ahalegina!

Honen harira, nabarmen-
tzekoa da, bestalde, Iñaki Pe-
rurena, oraindaino gehienbat
harri handiekin markak egi-
ten aritu bada ere, berriz ere
txapelketetan ekinalditxo ba-
tzuk egiteko prest agertu dela.
Horren erakusgarri izan zen
lehengo eguneko erakustal-
dia ez baino, txapelketa.



URTE ASKOAN
Goretti Aburuza (Bidania).
Gaur 3 urte. Zorionak eta muxu bat
familiaren partetik, bereziki Egoitz.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Amezketa. Arau subsidiarioen
inguruko bilera. Bihar,
12:30ean, balioanizdun gelan.
Amezketa. 1959an jaiotako
amezketarrek eta ugartearrek
bazkaria egingo dute hilaren
17an. Izen-ematea 630 71 85
51 telefonoan (Joxe Mari) 16a
baino lehen.
Belauntza. Aquapark-era
joateko izen-ematea, Kultur
Etxean edo 17:30etik
20:00etara 943 67 00 20
telefonoan (Anjela). Epea
astelehena arte.
Elduain. Arantxa Otamendi
iheslari hilari omenaldia Altsu
baserrian 19:00etan: monolitoa

Amezketa. Gazte Taldeak
antolatutako pilota txapelketa
herrikoia. Eneko-Beñat / 
Jokin-Dabid. 18:30ean.
Tolosa. Tolosa CFren XXXVI.
Paleta Txapelketa. Zabaleta-
Urdanpilleta / Lakunza-Agote
eta Iñaki-Txapartegi /
Apeztegia-Maiza. Etzi,
19:00etan hasita, Berazubiko
frontoian.
Zizurkil. Euskadiko Segalari
Txapelketako A taldearen
kanporaketa. Bihar, 
19:00etan, Aunibar baserriko
zelaietan.

ZINEMA

Tolosa. Harry Potter III.
19:30ean eta 22:30ean, Leidor
zineman.

Txikienen San Fermin eguna
TOLOSALDEA�Aurten ere ez zuten huts egin. Ohitura bilakatu da azkenaldian.
Eskualdeko hainbat eta hainbat udalekutako haurrek San Fermin gogoan izan zuten
asteazkenean, bere egunean. Painelu gorria jarri lepoan, jantzi zuriak soinean, egunkaria
eskuetan eta santu beltzaranari kantuka eta xexenen aurrean korrika ibili ziren. Argazkian,
Laskorain ikastolako haurrak xexenaren aurrean jolasean Sakramentinoen patioan. HITZA

jarri, txalapartariak, abeslaria,
gitarrajolea, eskutitza, errautsak
zabaltzea, landarea landatzea
eta afaria Urdelar biltokian.
Ibarra. Sendi Ekintzaren San
Bartolometako zozketako
txartelak salgai dira Atarin,
Zubiaurren, Danon Txokoan,
Gurasoen elkartea tabernan,
Arkaitz Azpin eta Txumitxan.
Tolosa. Irazki elkarte
kulturanitzaren hilabeteroko
bilera. 17:00etan, Tolosako
Ekinbide Etxean.

ERAKUSKETAK

Altzo. Altzoko Erraldoia, Altzo
ezaguna egin duen gizona.
Erakusketa haur eta
helduentzat. Bisita gidatuak
eskaintzen dira. Sarrera doakoa

da. Informazio gehiago 
943 65 24 13 telefono
zenbakian.
Berastegi. Miguel
Etxeberriaren argazki
erakusketa Urepele biltokian.
Gaur eta bihar.
Hernialde. Luis Mari Nuñezen
margolanak. Ostatuan daude
ikusgai.
Ibarra. Argazki rallyan herriko
haurrek ateratako argazkien
erakusketa Kultur Etxean.
Hilaren 16a bitarte egongo 
dira ikusgai.

JAIAK

Asteasu. Santamañako jaien
egitarauen barruan IV. Kros
Igoera antolatu dute bihar.
10:30ean abiatuko dira

Asteasutik. 16:00etan
Santamañako IX. Mus
Txapelketa izango da.

KIROLA

Aduna. I. Trans-Ernio Esku
Pilota Txapelketa. Kadeteak:
Zabala-Sagaseta / Irazusta-
Mujika eta Garmendia-
Garmendia / Alberro-Sarasola.
Benjaminak: Artola-Otamendi /
Zelaia-Labaka. 17:00etan.
Amezketa. Joxean Tolosa XXV.
Pilota Txapelketa. 16:00etan.
Kadeteak: Badillo / Garzia.
Gazteak: Guerrero / Martinez.
Nagusiak: Aldazabal / Zabala.
22:00etan. Kadeteak: Ruiz /
Goikoetxea. Gazteak: Aranburu/
Unanue. Nagusiak:
Arrizabalaga / Agirre.

AAIIUURRRRII�

Aldizkaria. Aiurri
Zenbakia. 216.a.
Orrialdeak. 28.
Tirada. 2.500 ale.
Gai nagusia. Trafikoa
korapilatzen ari da.
Beste gaiak. Asteburu
mundiala Adunan; Erraustegia;
Lander Etxeberria...
Argitaratzailea. M.Larramendi
bazkuna.
�Kale Berria 47, 3.esk. Amasa-
Villabona
�943 696450 
�aiurri@topagunea.com
�www.aiurri.com
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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 1199 hotzena 1155 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

GGAALLTTZZAAUUNNDDII�

Aldizkaria. Galtzaundi.
Zenbakia. 195.a.
Orrialdeak. 28.
Tirada. 5.500 ale.
Gai nagusia. Martxaundi gaua.
Elkarrizketa. Jose Mari
Elduaien (hizkuntz irakaslea):
«Orain japoniera ikastea daukat
pentsatua».
Argitaratzailea. Galtzaundi
Euskara Taldea.
�Nafarroa etorbidea 6, behea.
Tolosa 
�943 655004
�galtzaundi@galtzaundi.com
�www.galtzaundi.com


