
Mitxelenak irabazi du Larraitzen sega txapelketan
ABALTZISKETA�Gipuzkoako txapeldun berria Bixente
Mitxelena oiartzuarra da, herenegun Larraitzen irabazi ondoren.
Bigarrena Jesus Mari Urki Ormaetxea orendaindarra izan zen,
hirugarrena Andoni Goikoetxea gazteluarra eta laugarrena Unai
Navarro. Jende ugari bildu zen Larraitzeko belardian Gipuzkoako

Sega Txapelketa ikusteko eta giro polita sortu zen, eguraldia
lagun. Tentsio biziko saioa izan zen, saio gogorra izan zen eta
azken ordu arte ez zen erabaki irabazlea. Datorren igandean
jokatuko da Lantzen Euskadiko Txapelketa Ormaetxea,
Goikoetxea, Mitxelena eta Goenagaren artean. OLAIA ESKITXABEL�5

TOLOSA�

Tolosa CF
aurkeztu
dute
Luluaga eta Mendizabal
dira entrenatzaileak�3

LEITZA�

Aldaia eta
Olano, 
irabazle 
plazan

Pilota partida oso 
gogorrak izan dira�7

EEdduurrnnee  PPaassaabbaann  KK22rreenn  
ggaaiilluurrrreerraa  iirriittssii  ddaa,,  bbeerree  
zzaazzppiiggaarrrreenn  zzoorrttzziimmiillaakkooaa    
EGUERDIAN�Atzo 14:30ean lortu
zuen, Juanito Oiarzabal, Juan
Vallejo eta Mikel Zabalzarekin

BEHERANTZ�Gailurretik 
beherako bidean ziren lauak 
erredakzioa ixterakoan�3 Pasaban 3. kanpoan. HITZA
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IBARRA�

Alurr taldea,
jaietarako
entseatzen�6

VILLABONA�

Gaur jubilatuen eguna
izango da jaietan�4



AAuurrrreeddeennbboorraallddiiaa  hhaassii
dduuttee  TToolloossaa  CCFFkkooeekk  
ttaallddee  bbeerrrriiaa  aauurrkkeezzttuuzz

FUTBOLA�

Jose Manuel Luluagak eta Kepa Mendizabalek zuzenduko
dute taldea denboraldi honetan; 29 jokalari hasi dira lanean

Tolosak Goren Mailako taldea aurkeztu zuen atzo Berazubin; aurredenboraldia atzo hasi zuten. IÑIGO ASENSIO

I. ASENSIO - I. ETXEBESTE

Atzo egin zuten Tolosa CFko
Goren Mailakoek denboraldi
berrirako izango duten taldea-
ren aurkezpena. Atzo egin zu-
ten baita ere aurredenboraldi-
ko lehen entrenamendua, eta
29 jokalari ariko dira hasiera
batean Tolosako entrenatzaile-
en aginduetara lan saioak egi-
ten; behin-behineko talde be-
rria osatzeko helburua dute
futbol taldeko arduradunek,
eta horietatik aukeratzen ez di-
tuztenek Tolosa B-n —orain
arte Tolosaldea taldea zena—
jardungo dute. Iazkoaren alde-
an ez da taldea asko aldatu,
baina kanpotik etorritakoak
eta taldea utzi duten jokalariak
izan badira. Entrenatzaile be-
rriak izango ditu taldeak aur-
ten, eta Gorka Etxeberriaren
ordez Jose Manuel Luluagak
eta Kepa Mendizabalek zuzen-
duko dute taldea.

Aurredenboraldia hasita,
abuztuaren 7-8rako aurreikus-
ten dute zuzendaritzakoek le-
hen partidua, baina oraingoz
ziur dauden bakarrak abuz-
tuaren 14an Orioko taldearen
kontrakoa, hurrengo egunean
Zarautzen aurkakoa eta abuz-
tuaren 21ean Urola taldearen
kontra, Zumarragan jokatuko
dutena dira. Baliteke, gainera,
Gorka Etxeberriak entrenatzen
duen Al Khaleej taldearen aur-
ka aritzea Tolosakoak abuztua-
ren 23an, arabiarrek Getafen
(Espainia) egingo duten kon-
tzentrazioa aprobetxatuz.

Ligako lehen partiduak irai-
leko lehen asteburuan izango
dira; Tolosakoek ez dakite no-
ren aurka aritu  beharko duten.

«Taldekide guztiak
Tolosaldekoak izatea
oso garrantzitsua da»

Jose Manuel Luluaga eta Kepa
Mendizabal izango dira aurre-
rantzean Tolosa CFko Goren
Mailako taldearen entrenatzai-
le. Biek beteko dute Gorka
Etxeberriaren —Arabiar Emi-
rerri Batuetara bigarren entre-
natzaile gisa joateko gonbita
egin diotelako erabaki du Tolo-
sako taldea uztea— lekua, eta
taldea zuzentzeko zer irizpide
izango duten zehazteko «ga-
raiz» bada ere, plangintzaren
traza batzuk azaldu dituzte.
Zeintzuk dira hastear dagoen
denboraldira begira dituzuen
helburuak?
Azkarregi da helburuak zehaz-

JJOOSSEE  MMAANNUUEELL  LLUULLUUAAGGAA  EETTAA  KKEEPPAA  MMEENNDDIIZZAABBAALL�TOLOSA CF-KO ENTRENATZAILE BERRIAK

ten hasteko. Lehenengo gauza
taldea zeintzuk osatuko duten
zehaztea da. 29 jokalarirekin
hasi gara lanean; horiekin
behin-betiko taldea osatuko
dugu. Horrez gain, aldagelan
giro ona lortu beharko dugu,
esperientziak erakutsi digu-
nez, talde batek funtziona de-
zan behar-beharrezkoa baita
hori. Behin hori lortuta, aurre-
ra begira hasiko gara ezeri uko
egin gabe; Tolosa CFen azken
urteetako helburua igotzea
izan da, baina azkenean talde
bakarra igotzen da.
Plangintzarik osatu al duzue
aurredenboraldira begira?

IÑIGO ASENSIO

Prestakuntza fisikorako Iñaki
Arratibelen laguntza izango
dugu. Hark ezarritako plangin-
tzan oinarrituz egingo dugu
lan, betiere gure irizpideen
arabera moldatuz. Jokatuko di-
tugun partidetan jokoaren arlo
guztiak zuzentzen joango gara.

Zein da aurtengo taldeaz egi-
ten duzun balorazioa?
Balorazioak egiteko goiz bada
ere, talde polita dago. Gainera,
oso egoera garrantzitsua lortu
dugu: taldekide guztiak Tolo-
saldekoak izatea. Jokalari asko
Tolosara itzuli dira eta hori oso

pozgarria da. Hortaz, Jon Regi-
llaga Azpeitiko Lagun-Onak
taldetik etorrita, Unai Garmen-
dia,Pablo Artola eta Joseba Ro-
mero UPVtik etorrita eta Cris-
tian Valor Harotik datorrena,
gurekin lanean ariko dira aur-
ten. Gauzak abian jarri arte ez
gara daukagun mailaren eta
gaitasunaren jabe izango guz-
tiz, baina, lehen balorazioa oso
baikorra da; jende polita dago.
Zer dela-eta bi entrenatzaile
taldea zuzentzeko?
Gauza bat argi daukagu: bi la-
gunek batek baino gaitasun
handiagoa dutela. Batek eta
besteak ditugun irizpideak
kontrastatuz, emaitza hobeak
lor ditzakegu; errendimendu
hobea.
Beste laguntzailerik izango al
duzue?
Bai, gu biok ez ezik, Luis Men-
digain ere ariko da; hura izan-
go dugu laguntzaile.�
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FFIITTXXAAKKEETTAAKK�

Tolosa CFko Gorengoen
Mailako taldean aurtengo
denboraldian ariko diren
jokalari berriak aurkeztu
zituzten atzo, talde osoarekin
batera. Futbolari hauek
jardungo dute aurrerantzean:

Beste talde batzuetatik
etorritakoak. Jon Regillaga 
—Azpeitiako Lagun-Onak
taldetik dator—; Unai
Garmendia, Pablo Artola eta
Joseba Romero —UPVtik
etorritakoak— eta Cristian
Valor —Harotik datorrena—.
Tolosa CFko jubeniletatik
etorritakoak. Mikel Aierbe,
Ibai Camio, Gaizka San
Sebastian, Javi Aranguren,
Lander Gil eta Garikoitz
Nuñez.
Tolosa CF taldea osatzen
duten gainerako jokalariak.
Jon Arruebarrena, Xabi
Irastorza, Mikel Ilunbe, Angel
Apezetxea, Iker Mujika, Patxi
Errasti, Antton Arsuaga, Jon
Garmendia, Gorka
Goikoetxeandia, Aimar
Sagastibeltza, Iñigo
Garagarza, Haritz
Doihartzabal, Oinatz Orue,
Aiert Prados, Ekaitz Zuloaga,
Gorka Blanco, Jon Elola,
Lander Camio eta Javier
Aranguren.
Bajak. Carlos de Gil, Javi
Alonso, Ekain Avila, Jon
Laguarda, Aitor del Sol eta
Igor Astiazaran. Zuzendaritza
teknikotik, taldea utzi dute
Gorka Etxeberriak eta Ibon
Zoilok; biak Al Khaleej taldera
joan dira. 
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
Berastegi-Elduain. Medikua:
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
�Amarozko dispen.: 67 26 37
�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

KOMUNIKABIDEAK
�Galtzaundi: 65 50 04
�Aiurri aldizkaria: 30 07 32 
�Ttipi ttapa ald.: 948 631888

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

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Quetglas: Euskal Herria,
46 (Ibarra); 943 67 32 74. 
Erbiti: Lizarraga, 7 (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

EROSTEKO
Etxebizitza. Etxebizitza erosi
nahi da, Tolosan. Gutxienez 100
m2eta igogailuarekin.
Inmobiliariek ez deitu. 677 00
00 05 eta 943 67 10 20.

iragarki laburrak�

BBeerree  zzaazzppiiggaarrrreenn  
zzoorrttzziimmiillaakkooaa  eeggiinn  dduu
EEdduurrnnee  PPaassaabbaanneekk

LEIRE MONTES

Euskal Herrian 14:30ak zirene-
an iritsi zen atzo berri pozga-
rria Karakorumetik —han
17:30ak ziren—. Edurne Pasa-
ban mendizale tolosarra eta
haren espediziokideak K2ren
gailurrera (8.611 metro) iritsi
zirela zioten albisteek. Uste
baino beranduago jo zuten
gailurra mendizaleek, baina
lortu zuten helburua. Zazpiga-
rren zortzimilakoa da K2 Pasa-
banentzat.

Edurne Pasaban, Juanito
Oiarzabal, Juan Vallejo eta Mi-
kel Zabalza goizaldean abiatu
ziren IV. kanpamendutik (8.000
metro). Italiako espedizo bate-
ko kideekin batera egin zuten
gorako bidea. Uste baino neke-
tsuago eta luzeago egin zi-
tzaien bidea; hamasei ordu pa-
satu zituzten igotzen.

Gogorra eta zaila izan zen
igoera espediziokideentzat.
Elur askorekin topatu dira bi-
dean; zati askotan gerriraino
ere heltzen zitzaien. Haizeak
ere gogor jotzen zuen atzoko-
an. Altuerako zamaketariak,
esaterako, behera itzultzea era-
baki du tontorrera iristeko 50
metro falta zirenean, arriskua-
gatik.

MENDIA�

Atzo jo zuen K2ren gailurra (8.611 metro) tolosarrak, 
Juanito Oiarzabal, Juan Vallejo eta Mikel Zabalzarekin 

Juanito Oiarzabal, Edurne Pasaban, Juan Vallejo eta Mikel Zabalza, I. kanpamenduan. WWW.EDURNEPASABAN.NET

Gainera, gora zihoazela bi-
dea segurtatzen joan ziren, ho-
rrela jaitsiera errazagoa eta
ziurragoa izan zedin; horrega-

tik ere ordu gehiago pasatu zi-
tuzten igotzen. Erredakzio hau
ixterakoan beherako bidean zi-
ren Pasaban eta gainerako
mendizaleak; lau eta zortzi
ordu bitarte igaroko zituztela
aurreikusi zuten.

Atzoko egunean eguraldia
lagun izan zuten mendizaleek.
Hala ere, ez da horrela izan es-
pedizio honetan. Hain zuzen
ere, lehenago egin nahi zuten
gailurra, baina eguraldi txarra-
gatik nahi baino gehiago egon
behar izan zuten oinarrizko
kanpamenduan. Eguraldi txa-
rrak arrriskutsua eta zalantzaz
beterikoa egin zuen igoera
bera ere.

Ibilbide oparoa

Everest (8.848 metro) izan zen
Pasabanek egin zuen lehenda-
biziko zortzimilakoa; 2001eko
maiatzaren 23an igo zuen.
Munduko gailurrik garaienera
igo zen Euskal Herriko lehen-
dabiziko emakumea izan zen,
horrela.K2 (8.611 metro) zazpi-
garren zortzimilakoa du;mendi
hori igotzen duen seigarren
emakumezkoa da. Bizirik dau-
den emakumeen artean, zortzi-
milako gehien egin dituena da
tolosarra.

GERTAKARIAK�

Gizonezko baten
hilotza atera dute
Oria ibaiatik
Suhiltzaileek gizonezko ba-
ten hilotza atera zuten here-
negun arratsaldean Oria
ibaiatik —Zumalakarregi ka-
lean—. 15:25ak aldera jaso
zuten deia, ur gainean gor-
putz bat zegoela esanez. To-
losako auzitegiko epaileak
hilotzaren tokialdatzea bai-
mendu zuen, eta Donostiara
eraman zuten. Ertzaintzak 
HITZAri adierazitakoaren ara-
bera, ikerketak oraindik za-
balik jarraitzen du eta hilotza
identifikatzeko lanetan ari
dira. Haien esanetan, balite-
ke behartsu bat izatea eta
uretan bere kabuz sartzea.

DEIALDIA�

Haur Eskolakoek
afari-merienda
ostiralean
Haur Eskolakoek afari-me-
rienda egingo dute ostirale-
an. Joan nahi dutenek aurre-
tik izena eman dezatela eska-
tu dute bertakoek. Gaur eta
bihar dute horretarako auke-
ra, Haur Eskolan bertan.

PALETA�

‘Txapela’-ren
oroimenezkoan
beste bi partida
Aurrera jarraitzen du Txape-
laren oroimenezko pilota txa-
pelketak. Gaur, beste bi parti-
da jokatuko dituzte: Zabale-
ta-Azpeztegiak Lakunza-
Urdanpileta izango dituzte
aurkari; ondoren, Yugueros-
Artola eta Bengoa-Goitia
lehiatuko dira. 19:00etan ha-
siko dira neurketak, Berazu-
biko frontoian.

TXIRRINDULARITZA�

Jon del Rio
laugarren
Ordiziako proban
Jon del Rio Paternina taldeko
txirrindulari tolosarrak lau-
garren postua lortu zuen,
atzo, Ordiziako proban. David
Herrerok (Paternina) irabazi
zuen lasterketa, 3 ordu, 50
minutu eta 29 segundoko
denborarekin. Gustavo Do-
minguez (Relax) izan zen bi-
garren, eta David Latasa
(Kelme) hirugarren, biak
denbora berera. Bi segundo-
ra iritsi zen Del Rio.

ZAZPI
ZORTZIMILAKOAK�

Everest izan zen Edurne
Pasaban mendizale
tolosarrak egin zuen
lehendabiziko zortzimilakoa,
2001eko udaberrian. K2 izan
da haren zazpigarrena. Bizirik
dauden emakumezkoen
artean, tolosarra da
zortzimilako gehien egin
dituena.

Everest (8.848 metro).
2001eko udaberria.
Makalu (8.463 metro).
2002ko udaberria.
Cho Oyu (8.210 metro).
2002ko udazkena.
Lohtse (8.516 metro).
2003ko udaberria.
Gasherbrum II
(8.035metro). 
2003ko uda.
Gasherbrum I edo Hidden
Peak (8.068 metro).
2003ko uda.
K2 (8.611 metro). 
2004ko uda.
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GARAZI AZKUE

Herenegun izan zen Santio
eguna, eta beraz, baita Villabo-
nako festetako egun nagusia
ere.

Egitarau luzea zuten presta-
tuta egun guztirako; goizean
goiz sokamuturrarekin hasi eta
goizaldera dantzaldiarekin
amaitu arte hamaika ikusteko
izan ziren. Egunean zehar, mu-
sika eta kirola uztartu zituzten
billabonatarrek. Batetik, goize-
tik hasi ziren Villabonako San-
tio txistulari taldeko kideak
musikaz jazten herria; eta  bes-
tetik, urtero moduan, kros he-
rrikoia izan zen.

Zunbeltz elkarteak antolatu-
ta 100 lagun inguruk hartu
zuen parte lasterketan. Elkar-
teko ataritik atera, Txermin in-
guruan buelta eman eta Arroa-
ra egin zuten korrikalariek,
Etxe Ondo ingurutik berriro
ere elkartera bueltatzeko. El-
karteko kideak «gustura» zeu-
den emaitzarekin, nahiz eta,
«aurten partaidetza zertxobait
jaitsi» den, beste lasterketa ba-
tzuk baitziren inguruan. Hala

VILLABONA�JAIAK

Herenegun izan zuten egun handia;
gaur jubilatuen eguna izango da

Kroseko irabazleak sari banaketaren ostean. G. AZKUE

ere jende ugari bildu zen, behi-
nik behin, korrikalariak anima-
tzera.

Lasterketa ondoren, festa
guztietan bezala, hamaiketa-
koa izan zuten bertaratu ziren
guztiek.

Baina ez ziren korrikalariak
izan kirolari bakarrak Santio
egun honetan. Dantzari txikiak
ere egitarauan ageri ziren, au-
zoz auzo kalejira egin zuten
goizean, eta emanaldia eskaini
zuten arratsaldean. Eta dantza-
ri txikiez gain, Oinkariko kide-
ek ere euren ikuskizuna eskai-
ni zuten gauean.

Bien bitartean, Faltzeseko
musika banda ibili zen herrian
egun guztian zehar.

Atzo, berriz, Santa Ana egu-
na ospatu zuten Villabonan,
mus  txapelketa herrikoia edo-
ta pilota partidak izan ziren
helduentzat, eta, jolasak eta
karaokea haurrentzat.

Gauean, herriko Eresargi
abesbatzak kontzertua eman
zuen Gurea zineman. Bi zatitan
banatuta, euskal abestiak eta
herri ezberdinetako abestiak
eskaini zituzten taldeko 27
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Zezenak
dantzan,
Errebote
plazan
ZEZENAK�Herenegun
goizean eta atzo goizean,
zezenez gozatzeko aukera izan
zuten Errebote plazara
gerturatu zirenek. Batzuk lo
asko eginda eta beste batzuk
gutxiago, zaharrak, haurrak
eta gazteak bildu ziren. G. AZKUE

EEGGIITTAARRAAUUAA�GAUR 

11:00-14:00. Eskulanen
erakusketa jarriko dute
Berdura plazan.
12:00. Meza parrokian.
14:00. Bazkaria Txermingo
ikastolan.
10:30-13:30. Tailerrak eta
Sum magoa haur jaialdia
Errebote plazan.

18:30. Joko-Garbi pilota patida
Iparraldeko taldeekin Errebote
plazan.
20:00-22:00. Dantzaldia Egan
taldearekin plazan.
22:30. Eresargi-txiki
abesbatza Arroan.
00:00. Dantzaldia Egan
taldearekin plazan.

SSAAIILLKKAAPPEENNAA�

KROS HERRIKOIA

14 urte bitartekoak.
Neskak
1. Tamara Lozano 9.54
Herriko 2. Raquel Mendez 12.43
Mutilak
1. Eneko Garin 9.40
Herriko 2. Jokin Otaegi 10.02

14-40 urte.
Neskak
1. Izaskun Zubeldia 34.07
Herriko 2. Leire Lizarralde 37.27
Mutilak
1. Ricardo Veleda 26.10
Herriko 1. Aritz Garin 27.18

40 urtetik aurrera.
Neskak
1. Mari Jose Gil 36.38
Mutilak
1. Loren Robles 27.33
Herriko 1. Pedro Mendez 28.06

Beste sariak.
Gazteena
Mikel Etxarri 4 urte
Beteranoena
Emilio Kortajarena 71 urte
Orokorreko 2. emakumea
Marije Velasco 34.17

abeslari inguruk. Bi zatien ar-
tean obra instrumentala izan
zen, biolinarekin, flautarekin
eta pianoarekin. Beraiekin izan
ziren Santio txistulari taldeko
kideak.

Eta gaur, Eresargi txiki abes-
batzaren txanda izango da.Tal-
deko gaztetxoak Arroan bildu-
ko dira 22:30etik aurrera.

Gaur jubilatuen eguna izan-
go da Villabonan.



MMiittxxeelleennaa,,
GGiippuuzzkkooaakkoo
ttxxaappeelldduunn

OLAIA ESKITXABEL

Jende ugari bildu zen Larrai-
tzeko belardian Gipuzkoako
Sega Txapelketako finala ikus-
teko asmoz; eguraldiak ez zuen
inongo aitzakiarik. Segalariak
gustura aritu ziren lanean:
«Oso giro polita egin du», azal-
du, esaterako, Jesus Mari Or-
maetxeak horren inguruan.

Tentsio biziko saioa izan zen
herenegungoa: «Azken mo-
mentura arte ez da jakiten nor
izango den irabazlea; azken se-
gundura arte dena eman be-
har da», dio Ormaetxeak. An-
doni Goikoetxeak ere saioaren
gogortasuna azpimarratu du:
«Ordubeteko saioan oraindik
ohitura falta dudala somatu
dut».

Aurrikuspen gehienek zio-
ten bezala, Bixente Mitxelena
oiartzuarrak (1.787 kilo) jantzi
zuen Gipuzkoako txapela Unai
Navarrori titulua ohostuz. Az-
ken hau laugarren postuan
sailkatu zen (1.459,5 kilo).

Bigarren eta hirugarren pos-
tuak eskualdeko segalarien,
Jesus Mari Ormaetxearen
(1.734,5 kilo) eta Andoni Goi-
koetxearen (1.509 kilo), esku
geratu ziren hurrenez hurren.

Moztutako belar kiloetan
egondako aldearen inguruan,
«bi sailetan ura jaiotzen da eta,
beraz, belarrak pisu gehiago
hartzen du», azaldu du Ormae-
txeak. Ormaetxeak, hamar sail
moztu zituen; Mitxelena baino
gehiago ebaki zuen. Hala ere,
faktore hori erabakiorra izan
zela dirudi. Hala ere, «Mitxele-
nak lan bikaina» egin zuela ze-
haztu du; Goikoetxeak ere ez
zuen bera eta beste segalarien

ABALTZISKETA�SEGA

Bigarren postuan Ormaetxea eta
hirugarrenean Goikoetxea sailkatu ziren 

artean kilotan egondako aldea
izatea: «Federazioko ordezka-
riak sailak parekoak izaten
saiatzen dira baina ez da lan
erraza; hala ere, eta aitzakiarik
ez dagoen arren, Mitxelenak
tokatutako sailetan zorte ona
izan zuela esan daiteke», dio.

Igandean Euskadikoa

Igandean, abuztuaren 1ean,
Lantzen Euskadiko Sega Txa-
pelketa jokatuko da; bertan
izango dira Ormaetxea, Goiko-
etxea, Mitxelena eta Goenaga.

«Gipuzkoakoan bigarren
postua lortu dut iaz bezala;
Euskadikoan ere iazko espe-
rientzia errepikatzea nahiko
nuke. Txapela mantentzea da
orain lehentasuna».Goikoetxe-
ak, bere aldetik: «Mitxelena
oso indartsu ikusi dut Gipuz-
koakoan eta zeresana eman
dezake igandean», azaldu du.

Laguntzaileak. Lursailen inguruan jende ugari bildu zen. Segalari bakoitzaren ondoan, beren
laguntzaileek moztutako belarra jaso eta pisatzen zuten; freskatzeko ura ere ematen zieten. Epaileek ere
zeregin ugari izan zuten herenegun Larraitzen izan zen txapelketan. O.ESKITXABEL

Andoni Goikoetxea. Kolore zuriko zapiak zituzten
sailak ebaki zituen Gazteluko segalariak; hirugarren
postuan sailkatzea lortu zuen. O.ESKITXABEL

Jesus Mari Ormaetxea, Urki. Azken segundora
arte gogor aritu zen orendaindarra; saioa
amaitzean ura bota zioten ganetik freskatzeko. HITZA
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Ordizia. 50m2-ko etxebizitza, 2 logela,
berrikuntza egin berria. Estreinatzeko.
25.000.000 pezeta. Inmo Etxesagasti. 
943 69 68 56.
Ordizia. 85m2-ko etxebizitza. Egongela,
sukalde handia, 3 logela, bainugela eta
trastelekuarekin. Berritu berria, altzariz
hornitua. 29.900.000 pzt. Inmo
Etxesagasti. 943 69 68 56.
Alegia. Eraikuntza berria, duplexak eta
etxebizitzak 34.500.000 pezetatik aurrera.

Andoain. Berrikuntza egina duen 50 m2-
ko etxebizitza, 2 gela eta trastelekuarekin.
Kanpoaldera begira.
Villabona. Kale Nagusian 75 m2-ko
etxebizitza, 3 logela, aparteko egongela-
sukalde «amerikarra», bizitzera sartzeko
moduan. 34.000.000 pzt. 
Villabona. 185 m2-ko etxebizitza
zoragarria. Egongela, sukaldea-jangela,
bost logela, bi bainugela eta trastelekua.
Inmo Etxesagasti. 943 69 68 56/667 03

03 79.
Ibarra. 69 m2-ko etxebizitza eta
trastelekua, egongela, sukaldea eta bi
logela. Eraiki berria, kanpokaldera begira.
Laugarren pisua; igogailurik gabe. Inmo
Etxesagasti 943 69 68 56/667 03 03 79.
Ibarra. 90 m2-ko etxebizitza, egongela, bi
logela, bi bainugela, eta jantzigelarekin.
Eguzkitsua. Inmo Etxesagasti. 943 69 68
56/667 03 03 79.
Tolosa. 1.150 m2-ko etxe atxikia, 3

solairukoa. Piszina eta garajearekin. Oso
egokia ostalaritzarako.943 69 68 56.
Tolosa. 150 m2-ko etxe atxikia.
Lorategiarekin. 76.000.000 pzt.
Tolosa. Berrikuntza behar duen baserria
salgai; 70 m2-ko 2 solairuarekin eta
teilatupearekin. 125.000 m2-ko fruitu
arbolekin. 943 69 68 56. 
Eskari handiagatik. Nekazal lursailak,
urbanistikoak. Saltzeko eta alokatzeko .
Inmo Etxesagasti. 943 69 68 56  

iragarki laburrak�

J.M ORMAETXEA
BIGARREN GIPUZKOAKOAN

«Iaz bezala bigarren
postua eskuratu dut;
igandean, iaz lortutako
txapela mantentzea da
orain lehentasuna»

ANDONI GOIKOETXEA
HIRUGARREN GIPUZKOAKOAN

«Ordubeteko saioan
oraindik ohitura falta
dudala somatu dut;
baina oso gustura nago
egindako lanarekin»



EEgguunn  hhaannddiiaarrii  bbeeggiirraa

DANI GIBELALDE

Entseatzen eman dute
ikasturte guztia, pauso
berriak ikasten, koreo-

grafiak lantzen, hobetzen.
Egun handiari begira, ekinean
ari dira azken egunotan, azken
ukituak ematen. Urteko lana
eta ikasitako koreografia be-
rriak jendeaurrean azaltzeko
sanbartolomeetan jaialdia
egingo dute Alurr dantza talde-
ko gazteek. Abuztuaren 22an
izango da, Emeterio Arrese
parkean, 22:30etik aurrera.

Hirugarren jaialdia izango
da aurtengoa. Lehenengoan
talde bat, bigarrengoan bi, eta
aurten hiru. Urtero, talde bat
gehiago eta aurreikuspenak
gainditzen dituzte. Hazitzen
doa Alurr, eta halaxe erakusten
du bere ibilbideak. Urtero jen-
dea harritzea zaila  da oso, bai-
na Alurr-ekoek lortzen dute.
Aurten, «gaindituko garela

IBARRA�DANTZA

Alurr dantza taldekoek ikasturte osoan egindako lana taularatuko dute San 
Bartolome jaietan; buru-belarri ari dira entseatzen egunotan

Orain dela gutxi hasitako dantzariak, entseatzen. HITZA

uste dugu», diote Alurr-eko or-
dezkariek.

Koreografi berri asko egingo
dituzte, aurreko urteetan baino
gehiago. Guztira hamalau.
«Oso erritmo bizikoak izango
dira eta dantzaria ondo presta-
tuta egotea eskatzen dutenak».
Ez zuten uste horren denbora
gutxian horrenbeste koreogra-
fia prestatuko zituztenik. Dan-
tza tradizionalak koreografia-
tuta egiteak egundoko dedika-
zioa dakar, eta Alurr-ekoek
profesionalen pare egiten dute
lan.

Urte asko daramaten dan-
tzariek zazpi koreografia egin-
go dituzte; euskal dantzetan
orain urte gutxi arte ibili ez di-
renek hiru —aurrerapauso
handiak eman ditu talde ho-
rrek— eta 12-13 urteko dantza-
ri taldeak beste lau. Oinarrizko
dantza tradizionaletik hartuta-
koak dira Alurr-ek lantzen di-
tuenak, betiere ukitu berri eta

modernoekin. Dantzak presta-
tzeko, maisu handi bat izan
dute alboan,Edu Murumendia-
raz dantzari profesionala, hain
zuzen.

Jaialdiko hasiera «berria eta
indartsua izango da, ezusteko-
ren bat ere izango da tartean.
Ikurrin dantza ere ikusgarria
izatea espero dute. Bazinen ba-
zara herri ere nola ez, dantza-
tuko dute, «gure martxa tradi-

zionala» bihurtu baita. Uztai
dantza, Kaxarrenka, Obaloa,
Arin-arina, Arratia Bizkaiko
erara... —azken hori oso zai-
la— dantzatuko dituzte, beste-
ak beste.

Iaz bezala, herriko musika-
riekin — eskarmentu handiko-
ak dira musika munduan—ari-
ko dira. Lokal handi eta egoki-
rik ez duten arren, ikusgarri
aritzen dira zuzenekoan.

Musikariek bizitasuna emango diote zuzenekoari. D. GIBELALDE

6 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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Duela hiru urte hasi zirenak ere gogor ari dira. I. ETXEBESTE

Tolosa. Errementari kalean, guztiz
berritutako apartamentua,
gazteentzako aproposa. 138.233
euro.
Tolosa. Agintari kalean, bi logela,
sukaldea, egongela eta komuna.
Sartzeko moduan. Berokuntzarekin.
142.440 euro.
Tolosa. Zabalarreta parkera ematen
duen 120 m2-ko pisu ederra salgai.
Tolosa. Larramendi, Pisu ederra
garajearekin salgai.
Tolosa. Araba etorbidea. Pisu ederra,
garajea eta trastelekuarekin.

Berokuntzarekin. Bista ederrak eta
eguzkitsua.
Tolosa. Gernikako Arbolako
lorategian, 108 m2. Pisu ederra
salgai. Aukera handiak.
Tolosa. Iurramendi auzoan, Sam-eko
etxe atxikia salgai, lorategi eta
jardinekin. Ikustekoa! 
Ibarra. Kapritxora guztiz berritutako
etxea, material onenekin, ikusteko
modukoa!
Ibarra. Julian Gaiarre. Berritutako
etxebizitza salgai. Hiru logela,
sukaldea, egongela eta komuna.

Berogailuarekin. Guztiz kanpoaldera.
Ibarra. Euskal Herria kalean hainbat
etxebizitza salgai 185.713 eurotik
aurrera.
Villabona. Kale Nagusian hainbat
etxebizitza salgai. 132.223 eurotik
aurrera.
Berrobi. Bi logelako pisu merkea.
Toki lasaia. 141.839 euro.
Berrobi. Bizitzera sartzeko moduko
pisua. Kalefakzioarekin. Prezio ona!
142.440 euro.
Berrobi. Eraikuntza berriko
etxebizitza salgai. Pisua, trastelekua

eta garajearekin.
Andoain-Urnieta. Hainbat
etxebizitza berri eta 2. eskukoak.
Baserriak. Baserriak aukeran
ondoko herrietan: Asteasu, Tolosa,
Tolosaldea, Bidania, Aia...
Pabilioiak. Aukera handia;
salmentan eta alokairuan.
Borda. Salgai Urnietan.
Garaje itxia. Amaroz auzoan salgai
Alkizan. Eraikuntza berriko azkeneko
etxe bifamiliarra salgai.
Peñiscolan. Apartamentu ederra
salgai, terraza ederrarekin.

iragarki laburrak�

Jende ugari
eta salmenta
onak izan ziren
larunbatean 

Ibarrako piperren 
eskaintza zabalai izan
zen; bost eta zazpi 
eurotan saldu ziren

PABLO ALBERDI

Jende ugari izan zen Zerkau-
sian, eta salmentak ere ez zi-
ren makalak izan. Produktu
eskaintza ere oso zabala izan
zen. Barazki kopurua oso
handia, kalitate handikoa,
gainera. Ibarrako piperrak,
edo piperminak, asko ikusi
ahal izan ziren eta aurten ez
dute pasa den urteko berota-
suna sortzen jateko garaian.
Bost eta zazpi euro artean
saldu ziren, eta dirudienez,
pixkanaka jaisten joango da
piperren prezioa.

LARUNBATEKO AZOKA�

Zerkausia merk. gares.

Bertako produktuak
Onttoa 22
Gibelurdina 22
Ziza horia 14
Hurra 3 4
Intxaurra 3 4,5
Marrubia 3

Produktu ekologikoak
Udarea 1,92
Sagarra 2,13 3
Patata 2,14 2,53
Arbi morea 3,97
Zerba 2,11
Erremolatxa 1,66

Berdura plaza
Txilarra 4,5
Konifera 6
Udaberrilorea 0,8 1,2
Geranioa 2
Begonia 1
Surfinia 1,9 2,5
Izpilua 4 6

AZOKA�



AAllddaaiiaakk  eettaa  OOllaannookk
iirraabbaazzii  dduuttee  ppllaazzaakkoo
eesskkuuppiilloottaa  ttxxaappeellkkeettaa

JAIONE ASTIBIA

Igor Aldaia eta Unai Olanok
irabazi zuten Plazako XII. Eskuz
Binakako Txapela, larunbat
arratsaldez jokatu zen finale-
an, bosgarren aldiz.

Saria, Pakito eta Aimar Sa-
gastibeltza bikote urdinari 22
eta 15eko tanteoa egin ondo-
ren eskuratu zuten, plazako
eguzkipean —bete-betean jo-
tzen zuen— eta bertara bildu
ziren 200 bat ikusleren aurre-

LEITZA�KIROLA

Finaleko jaialdiko partidu guztiak oso lehiakorrak eta
gogorrak izan dira, txapelketa osoko martxari jarraiki

Igor Aldaia eta Unai Olanok—ezkerrekoek— jantzi zuten txapela. J. A.

jokatzen direnekin alderatuz.
Plazari erreparatuz, ez dago
ezker paretarik: zabalera bi al-
deetan jokatu daiteke, edota
falta egin ere bai (pilotalekuan
ohitutakoei horrela aritzea kos-
ta egiten zaie, askotan). Pilota-
riak esku hutsik aritzen dira,
babesik gabe: ohiko diren pilo-
tak baino biguinxeagoekin,
baina baita pisuagoekin ere,
eta indar gehiago xautzen dute
horiek mugitzen. Aipatzekoa
da, tantoak oihukatu egiten di-
rela, lehenbizi tantoa kantatuz.

an, ordu bete eta zazpi minutu
jokoan arituta.

Hasiera ona, urdinek eman
zioten partiduari, aurreneko
sakea ere berena izanik, 5-
0ean berehalakoan jarri baitzi-
ren. Hurrena gorrien txanda
izan zen eta partiduan zehar
izan ziren berdinketa eskasak
orduantxe izan ziren, epaileak
6na oihukatu zuen arte. Handik
aurrera, bi bikoteek ere hiru-
launako partzialak eginez tan-
toak gehituz joan ziren, baina

aldiro gorrien aldera, 12-
21ekoan izanik alderik handie-
na. Urdinak 15eraino hurbildu
ziren, baina pilota kanpora
bota eta 22. tantoa Aldaia eta
Olanok eskuratu zuten.

Bitartean, tanto ikusgarri as-
koak jokatu zituzten, aipatze-
koak gorriek eskuineko zaba-
letik bota eta  ezkerreko zaba-
lean tanto egindakoa, edo
aurreko hori bezala, baina be-
rriz ere, handik eskuin zabale-
an utzitakoak izan daitezke.
Ikusleek txalo gehien jotakoak
biak hala biak ere. Bestalde,
txapapera edota gora botatako
pilotak ere izan ziren, urdinen
aldetik gehin bat. Dena den,
tanto guztiak ere, luze joan zi-
ren, oso borrokatuak eta egi-
nahal guztiekin jokatutakoak,
arrastan aztarrikatuz, galtzak
ez ezik, belaunak ere urratuz.

Finaleko hau jokatu aurretik,
3. eta 4. postuak erabaki ziren
lau anaia Mariñelarenatarrek
jokatutako partiduan. Hemen
erabat berdinduz joan zen tan-
teoa, partidu gogorra  jokatuz
eta tanto bizi eta mugituak egi-
nez. Azkenean 18-20, 19-20,
20-20,20-21,20-22ko bukaera-
rekin, Juan Jose eta Antonio bi-
kote urdinarentzat izan zen
partidua eta ondorioz txapel-
ketako 3. lekua ere bai.

Lanean aritu ziren lau biko-
teek txanpain botila bana jaso
zuten saritzat. Irabazleei txape-
lak jarri zizkieten buru gaine-
an.

Berezitasunak

Txapelketa honek baditu bere
berezitasunak, pilotalekuetan

640 kilokoan
Aresok puntuz
berdinketa
eragin du 

ARESO�

Gaztediren aurkako
kitarako tiraldia galdu
eta hirugarren lekua
eskuratu du azkenean

J. ASTIBIA

Igandean jokatu zen Azpei-
tian, Euskal Herriko Lurgai-
neko Sokatira Txapelketako
azken jardunaldia, 640 eta
680 kilori zegokiena, eta
ozta-ozta ibili arren, Aresoko
taldeak, azkenik, hirugarren
lekuarekin konformatu be-
har izan zuen 640koan.
680koan 4. geratu ziren.

Eguneko sailkapenean,
Nuarberen ondoren, Areso
bigarren gelditu zen, Gazte-
dik nagusian beraiekiko
zuen 4,5 puntuko aldea janez
eta berdinketa eraginez. Ho-
rrela 640ko saio guztiak bu-
katu zirenean, Gaztedik eta
Aresok 2. lekuari zegokion
kitarako saioa egin behar
izan zuten. Gaztediren aldera
joan zen soka eta Aresok 3.
postua eskuratu zuen.

Pisu horretan, 560 kiloko
sokatik aldaketa bakarra
egin zuten aresoarrek, Barai-
barren ordez Loiarte sartuz,
«denak ere pisu gehixeago
hartuta, baina gure arropa
eta guzti pisatu eta 613 kilo
eman genituen baskulan»,
argitu dute tiralariek.
680rako, berriz, Loiarteren
ordez, Artola sartu omen
zen,arinagoa izan arren,kide
bat berritzeagatik. Beraien
ustez, hor zegoen alderik
handiena: txapelketa osoa 11
lagunek jokatu dute, ia alda-
ketarik egin gabe, horrek
eragin omen dien nekeare-
kin eta pisuan ere arinenak
izan dira nabarmen. Atzo
gustura ageri ziren, 560kotik
hasi eta 1., 2., 3., eta 4. lekuak
eskuratu dituztelako.

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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IINNKKEESSTTAA�

IGOR ALDAIA
TXAPELDUN AURRELARIA

«Gehiago kostako
zitzaigula uste nuen»

«Gauzak ongi
atera zaizkigu.
Lana eginez, eu-
tsiz aritu gara eta,
uste genuen bai-

no hobeki atera gara trantze-
tik. Beraiek baino akats gu-
txiago ere egin ditugu».

PATXI SAGASTIBELTZA
TXAPELDUNORDE ATZELARIA

«Aurkariek oso ongi
jokatu dute»

«Erdibidetik au-
rrera hutsune de-
zente egin ditugu
errenkadan, txa-
para, gora... eta

beraiek mirari bitxi batzuk
ere egin dituzte eta hauei ira-
baztea zail samarra, bazen».

A. MARIÑELARENA
3. SARITUTAKO ATZELARIA

«Oso gustura gelditu
gara, anaiei irabazita»

«Elkar soberan
ezagutzen dugu,
gainera, plazan
ez baina, pilotale-
kuan ere astero

elkarrekin jokatzen dugu-
nez, ez da oso erraza izan
tantoak sartzea».

Tanto politak ikusi ahal izan ziren jokatu ziren bi partidutan. J.ASTIBIA

?
iinnkkeessttaakkoo
ggaallddeerraa  bbeerrrriiaa::
haurrak egun hauetan
egiten diren
udalekuetara
eramaten al dituzu 

BAI�EZ�IRITZIA�GALDERAK�

wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo
�sar zaitez eskualdeko web atarira

�inkestak, eztabaidak, eguneko albisteak, 
argazki bildumak, zerbitzuak, zorion agurrak...



Monteskutik Tolosara jaisteko edo herritik Hernio aldera joateko erabili izan da urtetan. J.SAIZAR

Zubi zaharra itxita dago gaur egun eta ondoren bota egingo dute. J.SAIZAR

ZZuubbii  bbeerrrriiaakk  eerraaiikkiittzzeenn
TOLOSA�Soldadu kaletik Monteskura doan tren gaineko zubia ari dira

berritzen egun hauetan

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Berastegi. Olitera
(Nafarroa) bidaia antolatu
nahi du Gaztainondo
jubilatuen elkarteak. Bertara
joan nahi duenak izena
eman dezake elkartearen
egoitzan, doan.
Ibarra. Sendi Ekintzaren
San Bartolometako
zozketako txartelak salgai
dira Atarin, Zubiaurren,
Danon Txokoan, Gurasoen
elkartea tabernan, Arkaitz
Azpin eta Txumitxan.
Tolosa. Peñascal
Fundazioak datorren
ikasturterako Lanbide
Hastapeneko ikastaroen
matrikula epea ireki du: 
Informazio gehiago nahi
duenak: 943 67 61 61.

ERAKUSKETA

Altzo. Altzoko Erraldoia,
Altzo ezaguna egin duen
gizona erakusketa haur eta
helduentzat. Bisita
gidatuak.Sarrera doan.
Informazio gehiago: 943 65
24 13.

JAIAK

Villabona. 11:00etatik
14:00etara eskulanen
erakusketa Berdura plazan;
12:00etan meza parrokian;
14:00etan bazkaria
Txermingo ikastolan;
10:30etik 13:30era tailerrak
eta Sum magoa haur
jaialdia plazan; 18:30ean
Joko-Garbi pilota partidua
Iparraldeko taldeekin
plazan; 20:00etatik
22:00etara dantzaldia Egan
taldearekin plazan;
22:30ean Eresargi-Txiki
abesbatzaren kantaldia
Arroan; 00:00etan
dantzaldia Egan taldearekin.

ZINE-KLUBA

Ibarra. Shin Chan filma
eskainiko dute gaur
Gaztetxeko kideek udako
zinema aire librean zikloaren
baitan. Plazan, udaletxe
ondoko frontoian izango da
emanaldia, 21:00etan
hasita. Egitaraua haien web
orrialdean ikus daiteke:
www.ibarrakogaztetxea.net.

ZINEMA

Tolosa. Spiderman II. Gaur,
Ikuslearen Eguna, 19:30ean
eta 22:30ean, Leidorren.

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�
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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 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

ERREDAKZIOA

Tren gaineko zubia ari dira
ordezkatzen egun haue-
tan. Tolosako bi tren gel-

tokien artean dagoena. Solda-
du kaletik goraka Montesku
auzora doana.

Langileek badaramatzate
aste batzuk lanean. Lehenada-
bizi zubi berria jarri zuten, bur-
nizkoa eta aurrerapen guztiak
erabiliz. Ondoren, zaharra itxi
egin dute. Gaur egun horrela
ikus daiteke bertara joanez
gero. Hurrengo pausoa zubi za-
harra botatzea izango da.

Tren gaineko zubi zahar ho-
nek hainbat urte egin du hor.
Bere funtzioa ederki bete du.
Makina bat baserritar herrira
jaisteko edo hainbat mendiza-
le Tolosatik Hernio aldera joa-
teko balio izan du.


