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BILDUMA�‘Zizurkilgo historia, bailaratik hiribildura
(1186-1615)’, Tolosaldea Historia-ren baitan dago�4

Juan Carlos Mora da Zizurkilgo historia biltzen duen liburuaren egilea; herrian aurkeztu du. IMANOL GARCIA

LEITZA�

Eskolako Erleta 
parkea moldatzeko
lanak hasi dituzte
Sare, zoladura eta jolas berriak jarri
nahi ditu Udalak inguru horretan�2

Uzturpe Haur Eskolan. I. T.

JJ..  RRAAMMOONN  MMAAUUDDUUIITT�
GORPUTZ TERAPEUTA

«Gorputzeko
atal guztiak
lantzen dira
masajeekin»

TOLOSA�

VIII. San Silbestre
Elkartasun krosa,
urteko azken egunean
Zabalik da izen-ematea; han jasotzen
duten dirua Indiara bidaliko dute�3

Jaioberri eta haurdun
dauden emakumeei
zuzendutako ikastaroa
egin dute Ibarran�7

AANNJJEELL  AARRRROOSSPPIIDDEE�AIZKOLARIA

«Leaburun lortu nuen
Euskadiko Txapelketako
txapela da bereziena»

Bere burua lotsagarri utzi aurretik
erretiratuko dela dio leaburuarrak�6 IMANOL OTEGI / ARGAZKI PRESS

TOLOSA�

Sahararrei
laguntzeko
ekimen berri
bat abian

Sahararen aldeko
euskal karabana�3

ANOETA�

Gabonetako
kontzertua
izango da
gaur elizan

Loatzo musika 
eskolaren eskutik�4

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o
et

a 
le

it
za

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Osteguna�2005-12-22�III. urtea�769. zenbakia�wwwwww..ttoolloossaallddeekkoohhiittzzaa..iinnffoo

a
IKAZTEGIETA�

Leire 
Olaberria, 
min hartuta
Gogotsu dago
lanari ekiteko�5



EEsskkoollaakkoo  
ppaarrkkeeaann
oobbrraann  aarrii  ddiirraa

JAIONE ASTIBIA

Eskolako parkea moldatzeari
ekin diote eta hondea-makinak
lanean ari dira, zoladura altxa-
tzen eta lekutzen.

Izan ere, Erletako parkea be-
rritzeko lanak esleitu berri ditu
Udalak eta 65.688,69 euroan
egin ere, lanak dagonekoz egi-
ten ari den Arizko S.L. enpresa-
ari.

Esleipenean, parkearen era-
berritze lanen barruan, urba-
nizazio-lanak egin behar dituz-
te, eta zolaberritzea ere bai,

LEITZA�HERRI-LANAK

65,6 mila euroko aurrekontua dute 
sare, zoladura eta jostailu berriek

Hondea-makinekin zoladura altxatzen ari dira. JAIONE ASTIBIA

porlanezko zorua jarriz. Gero
parkerako jostailuak jarriko di-
tuzte, banaketa egokiarekin,
eta bakoitzari dagokion babe-
sa jarriz. Jostailu hauek Suma-
lin enpresak jarriko ditu. Eta
hainbat eserleku ere jartzeko-
ak dira. Lan hauekin, eskola in-
guruan dagoen eremu berdea-
ren birbanaketa egin asmo
dute. Inguru horretan biltzen
dira herriko hezkuntza eta ki-
rol guneak.

Arizko S.L.-k, esleipen plika-
ren arabera, sei asteko epea du
lan hauek burutzeko.

LEITZA�KIROLAK

Ordago Kopa-ko partidua bihar
Bihar arratsaldean pilota partidu profesionalak izanen dira Lei-
tzako Amazabal pilotalekuan, 19:30etik aurrera, kasu honetan
Ordago enpresaren eskutik. Bi partidu jokatuko dituzte, jakitera
eman dutenez.Aurrenekoa, enpresa hau egiten ari den 5 Koadro
Barruko Profesionalen lehen Txapelketa delakoari dagokiona
izanen omen da, hots Ordago Kopari dagokiona, final laurdene-
takoa zehazki, eta kasu honetan, buruz buru, Mitxeo saldistarrak
eta Bernal gorritiarrrak jokatuko dutena. Eta jaialdiko bigarren
partidak ere ikusmina eraginen du ziurrenik. Hau ere profesio-
nalen eskutik etorriko da, baina bi-bitara jokatuz, txapelketatik
kanpokoa izanen da: Mikel Goñik eta Torre II.ak eratutako biko-
tea Ubera II.ak eta Medinak eratutakoaren aurka ariko da. Beraz,
ikuskizuna hortxe dago, oronoztarrarekin, eta baita berezitasun
modura ere aitatu daitekeen Medinarekin ere, mexikarra baita
bera.

Ibarrako alkatea, Consuelo Romeo, Idoia Bilbao Gasteizko Legebiltzarreko lehendakariaren ondoan. HITZA

IBARRA�GIZARTEA

Euskaldun eta ekuadortarrak anaituta Ibarra lokarri hartuta
Pasa den astean euskaldunak eta ekuadortarrak anaitzeko ekitaldi berezia egin zuten Eusko Lege-
biltzarrean. Ibarra eta Ekuadorreko Ibarra anaituta daudela kontutan hartuta, bertan izan zen Iba-
rrako alkatea bera, Consuelo Romeo, eta baita Ibarrako Kultur trukean parte hartu zuen Rosi Reve-
lo artista ekuadortarra ere, besteak beste. Ekitaldian, «Ibarrako biztanle asko kanpotik etorritako-
ak» direla aitatu zuen bertako alkateak eta «kultur desberdinetako jendeak» omen direnez, «horiek
gurea aberasten» dutela adierazi zuen eta «aginte publikoen eta herritarren artean» dauden alde-
tik, «herritar guztiak eskubide eta betebeharrei dagokienez berdinak» direla baieztatu.

LEITZA�

Torrea elkarteko
batzarra eginen
dute gaur bertan
Gaur iluntzean, 20:00etan
eginen dute Torrea elkarteko
batzarra, Aurreran. Bileran
mahai gainean izanen dituz-
ten gaiak honako hauek dira:
aurreneko, «balorazioa» egi-
nen dute; hurrena, «egoera
judiziala» aztertuko dute, ka-
sua daraman abokatu batek
azalduta; eta hirugarren eta
atzeneko, «aurrera begirako-
ak», aztertuko dituzte.
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VVIIIIII..  SSaann  SSiillbbeessttrree  
EEllkkaarrttaassuunn  kkrroossaa,,  
uurrtteekkoo  aazzkkeenn  eegguunneeaann

NOELIA LATABURU

San Silbestre Elkartasun krosa
bere zortzigarren ediziora hel-
du da aurtengoan. Urteroko
usadioari jarraiki, abenduaren
31n izango da hitzordua adin
guztietako kirolzale guztien-
tzat. Iazkoan bezalaxe, Sama-
niego-Orixe ikastetxeko Kirol
Eskolak antolatu du lasterketa,
beste laguntzaile batzuekin
batera: Tolosa Hiri Komertzia-
la, Igarondo elkartea, Tolosako
Udala eta Tolosa CF, hain zuzen
ere. Maila ezberdinetako jen-
deak parte hartu ahal izango
du bertan, izan ere, benjamin,
alebin eta infantil mailakoen-
tzako eta helduentzako probak
izango dira. Haurtxoek, gazte-
ek eta helduek, beraz, bat egin-
go dute 2005. urteko azken or-
duetan, kirola eta elkartasuna
uztartuz.

Lehen lasterketa gaztetxoe-
nek hasiko dute 16:00etan, eta
ondorengo orduetan gainon-
tzeko mailetakoak aterako dira.
Ibilbideak Alde Zaharreko ka-
leak hartuko ditu, bai eta herri
erdikoak ere. Helduek izena
eman beharko dute 5 euroren
truke eta bi aukera dituzte ho-
rretarako. Batetik, lasterketa
eguna baino lehen Aralar Kiro-
lak dendan ematea izena; eta,
bestetik, egunean bertan

KIROLA�

16:00etatik aurrera umeek, gazteek eta helduek hartu 
ahalko dute parte lasterketan; dirua Indiara bideratuko dute

Iaz ere parte-hartzea handia izan zen San Silbestre elkartasun krosean. IÑIGO TERRADILLOS

15:00etatik aurrera Berdura
plazan. Nagusiek bakarka edo
launaka har dezakete parte.
Hori dela eta, antolatzaileek
koadrila guztiak animatu nahi
ditu lasterka aritzera. Bestalde,
izena ematerako garaian kami-
setak banatuko zaizkie korri-
kalariei.

Lasterketaren amaieran,
nola ez, sariak banatuko dituz-
te parte-hartzaileen artean, eta
ez nolanahikoak. Umeentzat
eta gazteentzat garaikurrak,
dominak eta kamisetak izango
dira eta helduentzat, aldiz, ga-

raikurrak, saskiak, kamisetak,
sudaderak, Usabal kirol eta ai-
sialdi gunereko txartelak eta
afariak zozketatuko dituzte, ba-
karka nahiz taldeka parte har-
tzen dutenen artean. Lasterke-
ta irauten duen artean giroa
alaitzeko eta berotzeko musi-
kariak ariko dira eta amaieran,
berriz, txokolatea banatuko
zaie lasterkari guztiei.

Lortutako dirua, Indiara

Ekitaldi honetan jasotzen den
dirua Indiara bideratuko dute
bi Gobernuz Kanpoko Erakun-
deren bitartez: San Bartolome
Misio Taldea eta Calcuta Ondo-
an; biltketa irteeran eta helmu-
gan egingo dute.
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SALGAI
Autoa. Peugeot 406 STDT. 
8 urte. Diesela. Aire egokitua.
Extrak. 5.400 euro. Oso egoera
onean. Interesatuak deitu 655
72 96 65 telefono zenbakira.

iragarki laburrak�

TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Zeuk idatzi. Tolosaldeari
eta Leitzaldeari buruzko
berriak idazteko aukera
eskaintzen du gure
webgunean topa
dezakezuen Zeuk idatzi
atalak. Sartu beraz gure
webgunean eta ez galdu
aukera zure berriak jakitera
emateko.

�

TELEFONOAK�

Larrialdiak. ((112)) 
Osasuna.
�Alegialdea. Osasun z.: 653212
�Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
�Asteasu. Medikua: 692423
�Baliarrain. Medikua: 889003 
�Berastegi-Elduain. Medikua:
683361
�Bidegoian. Medikua: 681134
�Ibarraldea. Osasun etxea:
672411
�Ikaztegieta. Medikua: 653329
�Irura. Osasun zentroa: 690720
�Leitza. Osasun z.: 948 510800
�Orendain. Medikua: 655595
�Orexa. Medikua: 682228
�Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 006800
�Gernikako arbola: 006900
�Amarozko dispen.: 672637
�Asunzion klinika 675799 - 

67 53 90 (larrialdiak)
�DYA: 672536
�Gurutze Gorria: 674888

�Villabona. Anbulat.: 006970
�Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930
Garraioak.
�Renfe: 902 24 02 02
�Donostiako autobusa: 361740
�Tolosaldea bus: 650621
�Leitzaran autob.: 948 221015
�Taxia: 670420
�Taxia (Leitza): 608 873016
Besterik.
�Ertzaintza: 538820
�Tolosa-Udaltzaingoa: 675858
�Tolargi: 650016
�Iurramendi egoitza: 670325
�Tolosa gasa: 675320

VIII. SAN SILBESTRE�

VIII. San Silbestre krosa hil
honen 31n izango da, eta
hauek izango dira lasterkarien
ordutegiak: 

ORDUTEGIAK 
16:00. Benjamin neskak.
16:15. Benjamin mutilak.
16:30. Alebin neskak. 
16:45. Alebin mutilak.
17:00. Sari banaketa,
benjaminak eta alebinak. 
17:30. Infantil neskak eta
infantil mutilak.
17:30. Helduak, neskak eta
mutilak.
18:00. Sari banaketa,
infantilak eta helduak.

GIZARTEA�

Galtzaundiko
ludotekarako
izen-ematea
Galtzaundi Euskara Taldeak
Gabonetako ludoteka antola-
tu du. Bertan izena emateko
azken eguna bihar da. Ludo-
teka 3 urte eta 10 urte bitar-
tekoentzat izango da hilaren
26tik urtarrilaren 5era,
09:00etatik 13:30era, Kultur
Etxean. Informazio gehiago
nahi izanez gero 943 65 50 04
telefono zenbakira deitu ahal
dela argitu dute.

GIZARTEA�

Gaur eta bihar
Hirukiden
Gabonetako jaia
Hirukide haur eskolako txiki-
txoek Gabonetako jaialdia
eskainiko dute. 2 urtekoen
jaialdia gaur izango da,
16:30ean, Gainberrin. Hila-
bete eta urtebetekoena, be-
rriz, bihar izango da ordu eta
leku berberean. Hirukidetik
familia, lagun eta tolosarrak
gondidatu dituzte.

Sahararen 
aldeko euskal
karabana 
abiarazi dute

GIZARTEA�

Bilketa hil honen 
26tik urtarrilaren 5era
bitarte egingo dute,
Kultur Etxean

N. LATABURU

Piztu itxaropena leloa duen
Sahararen aldeko II. euskal
karabana 2006ko otsailean
aterako da, helburu nagusi
bezala sahararrei ahalik eta
elikagai gehien eramatea de-
larik. Modu horretara, ahal
den neurrian, Tindufeko (Al-
jeria) errefuxiatuen kanpa-
menduetan pairatzen duten
elikagai faltari aurre egitea
da antolatzaileen asmoa.

Errefuxiatu sahararrak eli-
kadura egoki baten %11ra
besterik ez dira iristen. Egoe-
ra honek ondorio larriak ditu
haien osasunean, batez ere,
umeetan, haurdun dauden
emakumeetan eta bularra
ematen duten emakumee-
tan. Egoeraren larritasuna
kontuan hartuta, Tolosaldea
Sahararekin elkarteak, Tolo-
sako Udalak eta Fronte Poli-
sarioak Euskal Autonomia
Erkidegoan duen ordezkari-
tzak dei egiten die herrita-
rrei, Sahararen alde antolatu
duten kanpainan parte har-
tzeko. Kanpainaren helbu-
ruak bi dira: batetik, diru la-
guntzak eskuratzea, eta bes-
tetik, produktuak —atuna,
azukrea eta konpresak, batik
bat— biltzea, ondoren erre-
fuxiatu sahararrak dauden
kanpamenduetara eramate-
ko.

Bilketa laster hasiko da

Bilketa hil honen 26an hasi
eta datorren urteko urtarrila-
ren 5ean bukatuko dute. Pro-
duktuak Tolosako Kultur
Etxean (Merkatu Txikian) utz
daitezke, 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik
20:00etara. Ahal den neu-
rrian laguntzera animatu
ditu, beraz, Udalak herritar
guztiak.



‘‘ZZiizzuurrkkiillggoo  hhiissttoorriiaa,,  bbaaiillaarraattiikk
hhiirriibbiilldduurraa  ((11118866--11661155))’’  
lliibbuurruuaa  aauurrkkeezzttuu  dduuttee  

IMANOL GARCIA

Juan Carlos Mora Aranzadiko
Historia Saileko ikerlariak Zi-
zurkilgo historia, bailaratik hi-
ribildura (1186-1615) liburua
aurkeztu zuen Atxulondo kul-
tur etxean herenegun arratsal-
dean. Aurkezpenean liburuak
gordetzen duen historiaren
errepasoa egin zuen, hau da,
lehenengo aldiz historian Zi-
zurkil izena aipatzen denetik
herri bezala independentzia
lortzen duen artekoa. Herritar
ugari inguratu ziren aurkezpe-
nera, eta, ondoren, solasean
aritu ziren egilearekin.

Sei hilabete behar izan ditu
Morak: lau dokumentazioa bil-

ZIZURKIL�HISTORIA

Juan Carlos Mora egileak argitalpenaren laburpena egin zien aurkezpenera 
inguratutako herritar ugariei, eta, ondoren, solasaldirako tartea ere izan zen

Mora, liburuaren aurkezpenaren unean. I. GARCIA

urtean aipatzen da bailara be-
zala. Bailara horrek Aiatik Ur-
nietarainoko lurrak hartzen zi-
tuen. Beste datu esanguratsu
bat Zizurkilgo San Millan eliza-
ren garrantzia da.1350.urtean,
dokumentu batzuetan Sanctus
Milianus korriedoa aipatzen
baita, hau da, Anoetatik hasi
eta Urnietaraino iristen zen lu-
rraldea hartzen zuen elizba-
rrutia. Eta korriedoek eliza na-
gusiaren izena hartzen zuten,
kasu honetan, San Millan eliza-
rena.

Tolosaldea Historia Bildu-
maren baitan argitaratu dute li-
burua. Eskualdeko beste herri
batzuen historia bildu dute au-
rreko aleetan. Morak azaltzen
duenez, nabarmentzekoa da
«herritarrek bere herriaren
historiari buruz duten intere-
sa». Horren adibide, beste libu-
ruen aurkezpenetara, zein
orain, Zizurkilgora joan den
jende kopurua.

Aipatzekoa da, bestalde, Zi-
zurkilgo historiari buruzko
beste liburu bat prestatzen ari
dela Juan Carlos Mora. Argital-
penak XVI. mendetik gaur egu-
nerainoko historia jasoko du.
Espero dugu datorren urtean
argitara eman eta aurkeztuko
dela ale berri hori.

4 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTEGUNA, 2005eko abenduaren 22a TOLOSALDEA

Musikarekin hasi eta bukatuko dira
Udalak antolatutako ekitaldiak 

ANOETA�EGUBERRIAK

ERREDAKZIOA

Eguberrietako egitarauaren
berri eman du Anoetako Uda-
lak. Musikarekin hasi eta amai-
tuko dira ekitaldiak. Gaur ber-
tan Loatzo musika eskolako
ikasleek Gabonetako kontzer-
tua eskainiko dute, 18:00etan,
elizan. Etzi, Gabon Gaua, Olen-
tzero iritsiko da herrira.
18:30ean irtengo da Isastitik,

Loatzo musika eskolako ikasle-
ek alaiturik. Frontoira iritsita-
koan, ongi-etorria egingo diote
Udal Dantza Eskolako dantza-
riek eta helduen koroak. Ondo-
ren,Olentzerok goxokiak bana-
tuko ditu ume eta gaztetxoen
artean. Gabon Egunean, Anoe-
tako txistulari taldeak kalejira
egingo du, 12:00etan hasita.

Astelehenean, hilak 26, Txo-
larre Irratiak 5.urtemuga ospa-

tuko du. Udalak irratira hurbil-
du eta zoriontzeko deia egiten
du, Tolosaldeko ahotsa saio
berezian. Hurbiltzen diren
umeentzako «hamaiketako
ederra» egongo da Txolarre
Irratiak prestatuta. Hilaren
28an, asteazkena, ingurume-
nari buruzko kale dinamika
izango da haur eta gaztetxoen-
tzat, 17:00etan, herriko plazan.

Urtarrilaren 5ean, Errege
Magoen kabalgata 19:00etan
irtengo da Basagain menditik,
Loatzoko ikasleek alaiturik.
Frontoian Erregeek goxokiak
banatuko dituzte. Urtarrilaren
6an,Anoetako txistulari taldea-
ak kalejira egingo du, 12:00-
etan hasita.

Bestalde, ohartarazi Udal li-
burutegia 11:00etatik 13:00-
etara egongo dela irekita Ga-
bonetan. Interneta erabili nahi
dutenentzat, 09:30etik 13:00-
etara eta ludoteka 11:00etatik
13:00etara izango da Ikasto-
lan, hilaren 26tik 30era eta ur-
tarrilaren 2tik 5era.

Gabon aurreko
ekitaldiak 
Fleming 
ikastetxean

VILLABONA�

ERREDAKZIOA

Fleming ikastetxean ekital-
diak antolatu dituzte Gabon
aurreko aste honetan. Gaur
bertan Mari Domingiren bisi-
ta jasoko dute, bai Arroan bai
Arratzainen. Bihar, Arratzai-
nen, Gabon kantuen entsegu
orokorra egingo dute; ondo-
ren jolasak eskolako jolasle-
kuan; jarraian txistor jatea,
eta bukatzeko kros herrikoia.
Arroan haur guztiak bilduko
dira eta txistor jatea egingo
dute. Etzi, larunbata, goizeko
10:30ean Arroako plazan
Fleming eskolako haurrak,
gurasoak eta irakasleak el-
kartuko dira, Olentzerorekin
batera kalejira egiteko. Esko-
lakoek gonbita egin dute
bertan parte hartzeko.

Errebote 
plazan 
aparkatzeko
aukera

VILLABONA�

ERREDAKZIOA

Gabonak direla-eta Villabo-
nako Udalak jakinarazi du
Errebote plazan ibilgailuak
aparkatzeko behin-behineko
baimena emango duela
gaurtik hasi eta urtarrilaren
6a arte, egunero, asteartetan
eta jaiegunetan izan ezik. Or-
dutegia: 09:00etatik 14:00-
etara, eta aparkatzeko den-
bora, gehinez ordubete.

Haurrak, gurasoak eta
irakasleak bilduko
dira Olentzerorekin
kalejiran, etzi

Loatzo musika eskolako ikasleen Gabonetako kontzertua gaur elizan 

tzen eta beste bi idazten, libu-
rua gauzatzeko. Dokumenta-
zioa lortzeko Valladolidera (Es-
painia) jo behar izaten da Goi-
Erdi Aroko historia jasotzeko,
hango artxibategietan baitau-
de garai hartan Erregeek har-
tutako erabakiak eta baita he-
rrietan gertatutako auziak ere.
Egileak azaldu duenez, «he-
rriaren historia berreskura-
tzea» du helburu argitalpenak:
«Egungo Zizurkil ulertzeko
bere historiara jo behar da».

Liburuan aipatu eta aurkez-
penean Morak nabarmendu
zuen gauzetako bat Zizurkilek
garai horretan izan zuen ga-
rrantzia izan da. Esan bezala,
Zizurkil lehenengo aldiz 1186.



OOllaabbeerrrriiaarreenn  lleessiiooaazz

NEREA URBIZU

Ez da erraza askotan meri-
tu handia duen jendea-
ren berri izatea; albiste

txarra jaso behar izaten da
gehienetan. Leire Olaberriaren
kasua horietako bat izan daite-
ke. Kirolariak neskak direnean
ere albisteek ez dute horren-
beste oihartzunik. Ia hamar
egun dira Leire Olaberria bizi-
kletaz, pistan, Scratch proba
egiten erori zela. Munduko
Txapelketako proba hori ezin
izan zuen amaitu bukaerarako
gutxi falta zitzaionean eta zaz-
pigarren zihoanean. Berarekin
solasean jakin izan dugu «ita-
liar baten ‘erruz’» erori zela.
Eskulekuak trabatu egin ziren,
eta oreka galdu zuen.

Horren ondorio izan zen
atzetik zetozen txirrindulariek
Olaberria lurrean zegoela,
bere gainetik pasatu eta bi
saihets haustearena. Izan ere,
hori izan da lesiorik gogorre-
na; ahal zuen moduan egon da:
eserita, zutik... eta arnasa har-
tzeko arazoekin ibili da, beste-
ak beste. Txonkatila bihurritua
bazuen ere, «hori izan da gu-
txienekoa. Hori berehala osa-
tzen baita kirolarion artean».
Olaberriak esan duenez, sai-
hetseko hausturek ez dute
errekuperaketa berezirik; gor-
putzak berak sendatzen du
hori.Lehenengo 3 egunak ohe-
an, ahal zuen moduan eman,
eta «ondoren denbora behar
da». Eboluzioa, dena dela, oso
ona izan da; izan ere, hurrengo
astean entrenatzen hasteko as-
moak ditu ikaztegietarrak. Ja-
danik rodilloan hasia da, eta

IKAZTEGIETA�TXIRRINDULARITZA

Leire Olaberria erori zenetik 10 egun igaro dira: gogotsu
dago guztiz osatzeko, eta, nola ez, mundialean jarraitzeko

Leire Olaberria txirrindulari ikaztegietarra gogotsu dago guztiz osatu, eta berriz ere lehiari ekiteko. HITZA

errepidean ere laster jarriko
da; bere planen arabera, hu-
rrengo astean, hain zuzen ere.

Prestaketak martxo aldera
dagoen probarako dira, mun-
dialeko beste probetako bate-
rako. Horretarako, Sydney-ra

go, eta apirila aldera Munduko
Kopa berriro izanen da, Borde-
len hasiera izango duenez.

Bi urtez pistan aritu den nes-
ka hau elitezko kirolaria dugu,
eta oraindik lortuko dituen ga-
raipenak asko izango dira.
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joan behar du, eta ordurako
osaturik egotea espero du.

Lesio honekin ezingo du Los
Angeleseko (AEB) pistan aritu
urtarrilean. Dena dela, denbo-
raldi borobila egiteko aukerak
ez ditu galduko, gogotsu baita-

ALEGIA�

Gaztetxearen
eskutik,
diapositibak
Alegiako gaztetxearen 18. ur-
teurrenaren barne, gogoan
izan, gaur, 21:30ean, Mikel
Saez ordiziarraren Patago-
niako eta Alpeetako eskala-
da-ren gaineko diapositibak
izanen direla ikusgai Gazte-
txean. Bihar, berriz, Sorkun
entzuteko eta ikusteko auke-
ra, 22:30etatik aurrera.

ABALTZISKETA�

Santo Tomas
Eguneko feria
bihar, plazan
Bihar eguerdian, 11:00etatik
13:00era, Abaltzisketako pla-
zan, animaliak, taloak, hain-
bat tresna eta postuak ego-
nen dira. Gazta ere zozketa-
tuko dute. Santo Tomas Egu-
na Abaltzisketako eskolako
haurrekin ospatuko dute,
bertara Ikaztegietako eskola-
ko ikasleak ere gerturatuko
direnez. Antolatzaileak esko-
la bera eta gurasoak izan
dira.

ALEGIA�

Loatzo musika
eskolaren
kontzertua
Bihar Loatzo musika eskolak
Eguberrietako kontzertua
eskainiko du, 18:00etan, Ale-
giako Kultur Etxean.



«Berezia izan zen
herrian Euskadiko

Txapelketa
irabaztea»

JULEN GOIKOETXEA

Izen ezaguna da zalantzarik
gabe Anjel Arrospiderena aiz-
kora munduan. Urte mordoa
darama leaburuarrak goi mai-
lan eta ez dirudi aspertu denik.
Izan ere, Binakako Urrezko Aiz-
koran ari da lehiatzen eta la-
runbatean jokatu zuen kanpo-
raketan nagusi izan zen Fausto
Mugerza bikote gisa hartuta.
Txapelketa horretaz eta bere
ibilbide oparoaz aritu da hizke-
tan Arrospide HITZArekin.
Noiztik datorkio Anjel Arros-
pideri aizkorarekiko zaleta-
suna?
Ezingo nuke data ziur bati bu-
ruz hitz egin. Gutxi gorabehe-
rako data bat ematearren, due-
la 27 edo 28 urte inguru hasi
nintzela esango nuke.
Zerk bultzatuta hasi zinen?
Bi dira ni aizkorara bultzatu
ninduten arrazoiak. Alde bate-
tik, herrian antolatu zen era-
kustaldi batek du ni kirol hone-
tan hasi izanaren ‘errua’, eta,

Aizkora munduan ibilbide luze bezain
oparoa duen Anjel Arrospide 

leaburuarrarekin mintzatu da HITZA

AANNJJEELL  AARRRROOSSPPIIDDEE�AIZKOLARIA

IMANOL OTEGI/ARGAZKI PRESS

bestetik, bildu ginen koadrila.
Zaletasun bera genuen eta la-
gun talde bat bildu ginen gus-
tatzen zitzaiguna egiteko as-
moz. Geroztik, horretan dihar-
dut.
Badakigu zure palmaresa za-
bala dela. Zenbat txapel eta
garaikur dituzu etxean? Zein
da guztietan bereziena?
Hainbeste urtetan txapela uga-
ri lortzeko zortea izan dut. Bai-
na nik beti esaten dut garran-
tzitsuenak Euskadiko Txapel-
ketan lortutako sei txapelak
direla. Bereziena, berriz, Lea-
burun lortutako Euskadiko
Txapelketa da. Herrian irabaz-
teak besteek sortu ez zidaten
poz bat sortu zidan.
Azken urteak nahiko txarrak
izan dira aizkora munduaren-
tzat. Gazteen aldetik ez ziru-
dien zaletasun handirik zego-
enik. Baina azkenaldian ba-
dirudi gero eta gehiago direla
aizkoran ari diren gazteak,
ezta?
Nire ustez ezin da esan gazte-
rik ez dagoenik. Egia da azken
urteotan gutxi izan direla aur-
rrera egin dutenak, baina nire
ustez gazteak badaude eta go-
gotsu, gainera. Aizkora sakrifi-
zio handia eskatzen duen kiro-
la da eta gazte askok aizkorari
ekin arren, gerora ikusten dute
gogortasuna eta atzera egiten
dute. Gaur egun hor daude Mu-
gerza anaiak, esaterako. Gazte-
ak dira baina ofizioa ederki
ikasia dute, zalantzarik gabe.
Diferentzia handia al dago
orain dela 20-30 urteko aiz-
kolarietatik gaurkoetara? Eta
aizkoraren mundua bera al-
datu al da?
Bai. Zalantzarik gabe, urte ho-
rietan guztietan asko aldatu
dira aizkolariak. Gaur egungo-
ak juxtu antzean ibiltzen direla
esango nuke. Nire ustez kilo
batzuren falta dute forma ego-
kian egon ahal izateko. Txapel-
ketetako maila ere jaitsi egin
dela uste dut. Lehen, askoz go-
gorragoak izaten ziren.Aizkora
munduak ere azken urteotan

TXAPELAK

«Dudan txapelik
bereziena Leaburun
lortu nuen Euskadiko
Txapelketakoa da. Oso
berezia izan zen»

GAZTEAK

«Aizkoran ari diren
gazteek ofizioa ongi
ikasia dute, baina
gorputzez nahiko juxtu
ikusten ditut»

ERRETIRATZEA

«Oraindik ez zait
burutik pasatu
erretiratzea. Lotsagarri
geratu aurretik utziko
dut aizkora mundua»

aldaketak jasan dituela esan
behar da.
Noiz arte ariko da Anjel
Arrospide aizkoran?
Ez diot nire buruari adin jakin
bat jarri erretiratzeko. Orain-
goz hor dihardugu, ez orain
dela urte batzuk genuen fres-
kotasunarekin, baina ez zait
iruditzen gaizki gaudenik. Nire
burua lotsagarri utzi aurretik
erretiratuko naizela garbi dau-
kat. Baina ez dakit hori noiz
izango den .
Elkarrizketa hau irakurtzen
ari den eta aizkora gustuko
duen gazte bati, zer esango
zenioke?
Nik gazteak aizkoran hastera
animatuko nituzke. Badakit
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Mutrikun nagusi izan zen 
J. Goikoetxea�Pasa den la-
runbatean jokatu zuen Anjel
Arrospidek Binakako Urrezko
Aizkorako bigarren jardunal-
dia.Fausto Mugerzaren lagun-
tzaz aise nagusitu zen Vicente
eta Senosiainek osaturiko bi-
kotearen aurretik eta sasoi be-
tean dagoen bikotea dela argi

utzi zuten hasiera-hasieratik.
Lehia Mutrikuko Ibaibarriaga
plazan jokatu zen eta jende
mordoa bildu zen bertan Bi-
nakako Urrezko Aizkoraren
aurtengo edizioko jardunaldi
berri bat ikusteko. Oraingoz,
ondo doazkie gauzak leabu-
ruarrari eta mutrikuarrari.�

diru asko eskatzen duen kirola
dela, baina hasieran ez dago
gehiegizko gasturik egin beha-
rrik. Aizkora bat edo beste iza-
nez gero, kalitate goreneko
egurrik izan gabe ere hasi dai-

teke entrenatzen. Hori bai, gar-
bi izan behar du aurrera egin
nahi duenak kirol gogorra
dela, eta sakrifizio handia es-
katzen duena. Baina nik ez nio-
ke inori ez hasteko esango.



HHaauurrrraa  eettaa  gguurraassooeenn  
lleehheenn  hhaarrttuu--eemmaannaa

IBARRA�GIZARTEA

Uzturpe Haur Eskolak antolatuta, jaioberrientzako eta 
haurdun dauden gurasoentzako ikastaroa egin dute

Uzturpe Haur Eskolan, haurdun dauden gurasoei zuzenduriko ikastaroko une bat. I. TERRADILLOS

IÑIGO TERRADILLOS

Ibarrako Uzturpe Haur Esko-
lak antolatuta, azaroan eta
abenduan haurrei zuzendu-

riko masaje ikastaroa egin
dute. Aurten, gainera, berri-
kuntza izan du ikastaroak, le-
hen aldiz haurdun dauden gu-
rasoentzako saio berezia egin
baitute. Ikastaro honetan ira-
kasleek nahiz gurasoek hartu
dute parte duten haurraren
adinaren arabera banatuta, eta
Jose Ramon Mauduit gorputz
terapeuta, psikologoa eta pre-
bentzio mailako aditua izan
dute arduradun.

Harrera ona izan du ikasta-
roak, eta asko izan dira Uztur-
pe Haur Eskolara hurbildu di-
ren bikoteak. Bestalde, bertan
ikasi eta ikusitakoarekin oso
gustura azaldu dira parte-har-
tzaileak. Aurtengo berrikuntza
izan den haurdun dauden gu-
rasoei zuzenduriko saioan,
esaterako, 12 bikote inguruk
hartu zuen parte. Emakumea
erlaxatzeko eta baretzeko tek-
nikak eta bere buruan konfian-
tza izaten, erditzeko jarrera
egokiak eta bikotearen artean
taldea egiten izan ziren, beste-
ak beste, ikasi zituztenak.

«Familiako ekosistema
ona izateak eragin

zuzena du heziketan»
Jose Ramon Mauduit amezke-
tarrak 20 urte baino gehiago
daramatza haur jaioberriekin
eta haurdun dauden emaku-
meekin lanean. Irakasten di-
tuen teknikak erabiltzearen
eraginak nabariak direla eta
haurrentzat oso onuragarriak
direla dio. Haurraren heziketan
bikoteen arteko harremanak
eragin zuzena duela, eta egun
heziketa horri ez zaiola duen
garrantzia ematen azaldu dio
HITZAri.

JJOOSSEE  RRAAMMOONN  MMAAUUDDUUIITT�GORPUTZ TERAPEUTA

Zer lantzen duzu haurdun
dauden gurasoen nahiz jaio-
berrien masaje ikastaroe-
tan?
Haurdun dauden gurasoekin,
estresa ekiditeko teknikak ira-
kasten saitzen naiz.Emakume-
ak haurdun dagoenean gor-
putza biguinagoa izaten du eta
tentsio handiagoa du. Masaje-
ekin hori baretzen ikasten
dugu. Horrez gain, erditzerako
prestatzen ditugu. Jaioberrie-
tan, berriz, oso garrantzitsuak

I. TERRADILLOS

izaten dira lehenengo egunak.
Poliki-poliki eta goxo-goxo
egin behar dira masajeak, be-
gien inguruan, ezpainetan eta
lepoan lehendabizi,
zonalde horretan behartze bat
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ANOETA�

Gabon kantuen
entsegua egingo
dute bihar
Urtero legez, aurten ere Ga-
bon-kantak entseatzeko
deialdia egin dute Anoetan.
Koroak abestuko du, baina
horrez gain, herriko edonork
parte hartu ahalko du. Hila-
ren 24ean irtengo dira abes-
tera, beraz,entseguak bezpe-
ran, hau da, bihar, egingo di-
tuzte, Ikastolan, 20:00etan.

BERASTEGI�

Tutorearen bisita
izango du 
gaur KZguneak
Gaur 16:00etatik 20:00etara
KZguneak tutorearen bisita
izango du. Beraz, erabiltzai-
leek dituzten zalantzak argi-
tu ahal izango dituzte tutorea
bertan izango baitute euren
galderak erantzuteko. Era
berean,17:00etatik 19:00eta-
ra Flasghet mintegia egingo
dute.

IBARRA�

Olentzeroren 
ongi-etorria
antolatu dute
Urtero egin ohi duten modu-
ra, datorren larunbatean, hi-
laren 24ean, Olentzeroren
ongi-etorria antolatu du
Hauspoa kultur elkarteak
plazan. Olentzero eta bere 
laguntzaileak, musikaren 
laguntzaz, arratsaldean,
18:30ean, abiatuko dira Izas-
kun auzotik. Argindegi auzo-
an barrena joango dira,
Julian Gayarretik Euskal He-
rria kalera aterako dira eta
poliki-poliki San Bartolome
plazara hurbilduko dira. Ho-
rrela, 19:00ak aldera ailega-
tuko da Olentzero San Barto-
lome plazara eta bertaratzen
diren haur guztiek berarekin
hitz egiteko aukera izango
dute.

egon baita agian erditzea-
rekin. Zesareaz jaiotakoentzat
bereziki oso garrantzitsuak
dira. Haurrak adinez handia-
goak direnean, beraiekin lu-
rrean jolasten irakasten diegu
ez baita ona beti haurraren
gainetik egotea, eta jolas egi-
teko espazioa zein den ere ira-
katsi behar zaie.
Garrantzia handia dute, be-
raz, masajeek.
Gure azala bigarren garuna
dela esaten da,eta masajeekin
gorputzeko atal guztiak lan-
tzen dira. Gurasoentzat onura-
garria da hori, beraien arteko
harremana hobetzen lagun-
tzen baitu haurrarekin daude-
nean. Familiako ekosistema
edo gurasoen arteko harrema-
na ona izateak ere eragin zuze-
na du haurraren heziketan.�



UUzzttuurrrreettiikk  bbeehheerraa
I. MARRAZKI LEHIAKETA�Hasi dira gure lagunak marrazki lehiaketara beren

lanak bidaltzen; Julen Arozena, 5 urteko tolosarra izan da lehendabizikoa

AAGGUURRRRAAKK�

EGUBERRIAK TOLOSAN�

Julen Arozena (Tolosa).

Julen Arozena Txurruka, 5 urteko tolosarra izan da lehendabizikoa TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZAk antolatu duen I. Marrazki Lehiaketara
bere lan polita bidaltzen. Halaxe idatzi digu Julen lagunak marrazkiaren atzealdean: «Julen Arozena Txurruka naiz. 5 urte dauzkat,
Tolosakoa naiz eta Olentzero eta hiru Erregeen oparien zain gaude denok. Ondo pasa!». Gauza bera opa diogu erredakzio honetako lan-
taldeak Juleni. Ea eskatutako opariak jasotzen dituen datozen egunetan. 
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ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Leire Montes
EGOITZA NAGUSIA. Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa
TELEFONOA. 943 65 56 95 FAXA. 943 65 00 18
LEITZA. Herriko plaza 1. 687 410 118
E-POSTA. tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA. www.tolosaldekohitza.info

TOLOSA HERRIA HEDABIDEAK S.L.KO KIDEAK:

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
77 gizarte eragilea Zuzendariordea. Iratxe Etxebeste. Kudeatzailea. Itziar Zulueta. Publizitatea. 661 678818. tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.

Tolosa. 687 410082 - 687 410033. tolosa@tolosaldekohitza.info. Villabona-Aizt. 687 410022. villabona-aiztondo@tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea. 687 410022 anoetaldea@tolosaldekohitza.info. Ibarraldea. 687 410032. ibarraldea@tolosaldekohitza.info. 
Alegialdea. 687 410034. alegialdea@tolosaldekohitza.info. Leitzaldea. 687 410118. leitzaldea@tolosaldekohitza.info.

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

HITZA-K BAI EUSKARARI

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 1111 hotzena 77 ELURRA 
ARALARREN

Pagomari:
gaur: bai / bihar: bai 

Guardetxe:
gaur: bai / bihar: bai 

HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
(zalantzak argitzeko,
harpidedun egiteko...) 994433  3300  4433  4466

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta,
Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil
besterik: Leitzaldeko Euskara Batzordea

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Alegia. Afrikako perkusio
ikastaroa, 12 eta 16 urte
bitarteko gazteentzat, doan.
Anoeta. Gabon-kanten
entsegua, hilaren 24an
herrian kantatzen
ateratzeko. Bihar,
20:00etan, Ikastolan.
Leitza. Torreako batzarra,
20:00etan, Aurrera
elkartean: balantzea, egoera
judiziala eta aurrera
begirako asmoak.
Tolosa. Gipuzkoako
saskibaloiari omenaldia,
20:30ean, Usabalen: 
Real-Madrid-Gipuzkoa.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

Alegia. Patagoniako Torre
Painen eskalada Mikel
Saezen eskutik, 21:30ean,
Gaztetxean. 

MUSIKA

Altzo. Loatzo Musika
Eskola, 19:30ean.
Anoeta. Loatzo Musika
Eskolaren emanaldia,
18:00etan, elizan. 
Villabona. Loatzo Musika
Eskolako ikasleen saioa,
19:00etan.

SANTO TOMAS

Abaltzisketa. Santo Tomas
inguruko festa. Bihar,
11:00etatik 13:00etara,
herriko plazan: animaliak,
txistor jatea, gazten
zozketa... 
Villabona. Fleming
ikastetxean, Arroan,
11:30ean, txistor jatea bihar.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Leitza. Erbiti, O. Lizarraga, 7. 112.
Tolosa. Santa Maria, I. Nafarroa
etorbidea, 2. Telefonoa: 943 65 46 10.

IRRATIAK

Txolarre Irratia 
(107.5 FM - 101.2 FM)
11:00-14:00. Tolosaldeko ahotsa
magazina: eguraldia Joxe Landarekin,
HITZAren errepasoa, agenda, 
albisteak, lehiaketa, disko 
eskainiak...
19:00-21:00. Tolosaldeko ahotsa
(errepikapena).
21:00-22:30. Gora Euskadi Txistulari,
Matraiako irratiaren saioa, Arrosa Irrati
Ekoizpen Zentroaren eskutik.
22:00-23:00. Gau bero musika saioa.

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.


