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IRABAZLEAK�‘Gure
Tingladoa’, ‘Quien quiere
ser...’, ‘El chino Kudeiro’,
‘Gozotegia’ eta ‘A.K.T.U.’

EPAIMAHAIA�Ez dela
erraza izan hainbeste
ideien artean erabakia
hartzea azaldu dute�5

Karroza eta konpartsetako irabazleak epaimahaiko kideekin batera, herenegun, udaletxean. ESTI EZEIZA

Eskultura, pintura eta
zeramika bat eginik
TOLOSA�Karlos Puentek ‘Elpuentea’ 
erakusketa jarri du ikusgai Aranburu 
jauregian martxoaren 3ra arte; Koloreak
biziak, bortitzak eta indartsuak dira�6

ESTI EZEIZA

GGAARRII  UURRAANNGGAA�REALEKO JOKALARIA

«Belauna erabat 
sendatuko zaidala 

esan didate»
Sevillaren aurkakoan lesionatu zen;
errehabilitazioa egin beharko du�7
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Euri artean, baina giro onean igaro dira aurtengo Tolosako Inauteriak
Erredakzioa�Sei eguneko zoramenak agur esan zigun pasa den asteartean. Oste-
gun Gizeneko txupinazoarekin, txistor artean, eman genien ongietorria Inauteriei,
eta Asteartitarekin batera agurtu genituen datorren urtera arte. Tartean, denetarik
dugu, mozorroak, txarangak, konpartsak, karrozak... eta baita euria ere. Baina egu-

raldi kaxkarrak ez du tolosarren eta ingurukoen festarako nahia albo batera, eta
jendez eta kolorez bete dira herriko kaleak egunotan. Gaur Piñata igandeko ekital-
diak izango dira, eta hori igarota, hurrengo urtekoan hasi beharko da pentsatzen.
Irudian, pattar zezenaren ondorengo txarangen desfilea. IMANOL GARCIA

AASSTTEEKKOO  IIRRUUDDIIAA� IMANOL GARCIA

KULTURA SAILAK DIRUZ LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

Etxe alaiena ere
Tolosaren zati?
Joan deneko urte honetan San
Esteban auzoa 24 zenbakidun
eraikina (Etxe Alaiena deitua)
eta bere ingurua nahiko utzita
izan dituzte Udalak eta beste
zenbaitek.

Honako gertaera hauek izan
dira besteak beste utzikeria
iruditu zaizkidanak: Gure etxe-
aren atzealdea zaborrez beteta
aduki izana (enbor eta ada-
rrak, lan soberakinak eta abar
izan ditugu urtean zehar; edo-
nola ere, edonor nahigabetze-
ko moduko paisaia izan dugu)
eta azken aldi honetan lanean
dabiltzan makinek sorturiko

TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO�

soinu-kutsadura; Euskaltelen
zuntz-optikoa eta gas-hornidu-
ra guganaino ez ekarri izana,
azken estolda 150 metrora aur-
kitzen denean; espaloia bera
ere gure etxetik 150 metrora
bukatzen da; egin dituen ho-
tzaldietan gatza botatzeaz ez
arduratzea eta abar.

Gutun honekin amaitzeko,
zalantza hauxe sortu zaidala
aitortu beharra dut: tolosar ga-
ren heinean (horregatik or-
daintzen ditugu gainerako to-
losarrek adina zerga) ez al
dugu gainerako tolosarrek be-
zalako tratua merezi? Nire us-
tetan behinik behin, ez dut uste
zaborrak hona ekartzea eraba-
kitzen duenak (edo dutenek)
oso gogoko izango lukeenik

bere etxearen atzealdean ho-
rrelako paisaia izatea.

TOLOSAR BAT�

SOS tolosarrak
Ane naiz eta 12 urte ditut. Zu-
bietan bizi naiz familia eta lagu-
nekin, oso gustura. Baina az-
ken garai honetan inguruan di-
tudan lagun guztiak urduri eta
aztoratuta dabiltza errauste-
giaren kontuagatik. Oraindik
ez dute jarri, baina niri eta in-
gurukoei sortu dizkigu katra-
mila batzuk: manifestazioak,
pankartak egin… Eta gurasoak
bileretan, prentsaurrekoetara
joaten, eta abar.

Kontu hauetatik guztietatik
bi ideia atera ditut: denok sor-

tzen dugu zaborra eta arazo se-
rioa dugu konpondu beharre-
koa, eta erraustegi batek ingu-
rua asko kutsatzen du, eta ez
bakarrik gertu-gertu dagoena.
Zubietan bizi gara eta hemen
jarraitu nahi dugu bizitzen,
gure etorkizuna hemen dago
eta. Naiz eta auzo txikia izan fa-
miliaz betea dago eta ez dugu
nahi kutsatzerik. Ez eta arazo
hau beste auzo, herri edo hiri
batek edukitzea ere. Nire
anaiek esaten duten bezala:
«Erraustegirik ez, ez hemen
eta ez inon!».

Martxoaren 3an manifesta-
zio bat dago eta laguntza eska-
tzen dizuet donostiarrei berta-
ra joateko, eta protestatzeko.
Arazo hau ez baita gurea baka-

rrik, denena da. Hemen jarrai-
tu nahi dut bizitzen, Zubietan
nire familia eta lagunekin.

ANE ARANBURU LEIVA�

Aurtengo
Inauteriak
Niri mundialak iruditu zaizkit
aurtengoak. Hori bai, pena bat
izan da eguraldiarena, baina,
berdin berdin, primeran igaro
dut.

JOKIN�TOLOSA

Garbi dago eguraldi txarra
izanda ere, tolosarrok ez ditu-
gula jai berezi hauek albo ba-
tera uzten.

MIKEL�TOLOSA
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Lau urtetako
balantzea
PNVk Egibar buru zuen lista
bat aurkeztu zuen herriko hau-
teskundetarako, Axurdario he-
rri plataformak deiturik bilera
eta Batzar irekiak egin ziren.
Hauen esanetan, herriaren
nahia errespetatuko zuten.

Axurdario plataforma ilega-
lizaturik eta Joseba Egibar Li-
zartzako alkate.Hasieran ados-
tasun batera iritsi ginen be-
raien listatik 7tik 3k dimitituko
zuten, eta plataformako 3 ba-
rrura, ondoren beste 2k dimiti-
tuko zuten eta honela 5 Axur-
dariokoak eta 2 PNVkoak gera-
tuko lirateke.

Baina PNVko buruak atzera
botarazi zuen eta gure akor-
dioa hausi. Beste herrí batetan
ematen bazen kasua zin egin
zuen berak ere emango zuela
pausoa eta lege espainarrak
uzten duen bezala jokatuz he-
rritarren hitza errespetatu.

Azkoitian eta leku gehiago-
tan ere eman da kasua baina
hau bere hitza janez eta guri
bizkar emanez bere karguan
dago. 4 urte hauetan egin diren
pleno bakanak hizkutuan eta
herritarren parte-hartzerik ga-
bekoak izan dira. Pleno hauek
ilegalak dira. Legalitatea be-
raien erara erabili eta Udalak
ilegaltasunez jokatu du; pleno-
ak irekiak eta publikoak behar
dute izan balio izan dezaten.

Aurrera atera diren proiek-
tuak, zubi berria, mediku
etxea, denda... aurreko legela-
dikoak izan dira; arau subsi-
diaroen aldaketa eman da, he-
rritarren parte-hartzerik gabe,
honek dakarren gabeziarekin,
adibidez, herriko patrimonio
historikoa den alondegia pri-
batizatuz; herriko uraren pre-
sioa gutxitu da nabarmen, in-
dustrialdera ura eramateko;
herriko mendi kaxko politene-
an gortzeko zelaien pista bat
egin dute; 4 urtez herriko festa
alternatiboak izan ditugu, Uda-
laren partetik ezer ere ez; aste
kulturalik gabe geratu gara.

Hau al da demokrazia? He-
rritarrak udalean parte-hartze-
rik gabe. Honen erantzule
PSOE bezelaxe PNV ere bada.

Egibarrek dioen bezala he-
rritarren hitza errespetatu nahi

GGUUTTUUNN@@KK�

badu eta emandako hitza bete,
dimititu dezala lehenik PNVn
eta gero Udalean.

MAIDER AGIRREBARRENA 

BELDARRAIN (AXURDARIO HERRI

PLATAFORMA)�LIZARTZA

Patxi
Baztarrikari,
pluraltasunaz-eta
Eusko Jaurlaritzaren Kultura
Sailean 2007an komunikabi-
deen arloan, «euskarazko he-
dabideak sendotzen, garatzen
eta normalizatzen laguntzeko»
asmoz, 825.000 euroko haz-
kundea egongo da,eta horieta-
tik 250.000 herri aldizkarien-
tzat izango dira eta 75.000 toki-
ko telebistentzat. Ez dute beste
atalen igoerarik zehaztu (baina
amorratuta segitzen dute gaz-
telerazko egunkarien euska-
razko gehigarriak laguntze-
ko...).

Hori dela kausa, Patxi Bazta-
rrika Eusko Jaurlaritzako Hiz-
kuntza Politikarako sailburuor-
dearen adierazpenak irakurri
ditut Berria egunkarian: herri
aldizkariei «arreta berezia» es-
kaini nahi izan dietela, besteak
beste «pluraltasunaren leku-
ko» direlako eta herritarrek go-
goko duten hurbileko informa-
zioa lantzen dutelako.

Uztarria herri aldizkariko
taldeko kidea naiz hasieratik,
UROLA KOSTAKO HITZAko admi-
nistrazio kontseiluko lehenda-
karia izan naiz hasieratik
oraintsu arte, Bertako Hedabi-
deetako eduki arduraduna
izan naiz —HITZA denetan baz-
kide da Bertako— eta esan be-
harra dut:HITZA egunkariak ere
pluraltasunaren lekuko dira —
esaterako, Hitzetako irakurleen
artean %90ek baino gehiagok
diote egunkari pluralak dire-
la— eta herri aldizkarien alde-
an askoz eragile desberdin
gehiagoren iritzien eta albiste-
en berri jasotzen dute Hitzek,
arrazoia sinplea baita: egune-
rokoak dira.

Hurbileko informazioaz ere
esan beharra dut: HITZA egun-
kariek ere herritarrek gogoko
duten hurbileko informazioa
lantzen dute, herri aldizkariek
baino gehiago,arrazoia sinplea
baita: egunerokoak dira.

Herri aldizkariak pluralak
dira eta hurbileko informazioa
jasotzen dute. Bistan da. Bazta-
rrikak ere esan du. HITZA egun-
kariek ere lan bera egiten dute,
maiztasun handiagoarekin,
egunerokoak direlako, baina
Baztarrikak ez du Hitzen ekar-
pen hori aitortzen eta, propor-
tzioan, HITZAk gutxiago lagun-
tzen ditu. Datu bat: iaz herri 
aldizkariek %40 inguruko haz-
kundea izan zuten diru lagun-
tzetan —ondo iruditzen zait—
eta Hitzek %4 ingurukoa.

Baztarrikak esan du: «Sail-
buruordetzaren urte eta erdi
honetako jarduna bi hitzetan
laburbildu beharko banu, ekin
eta egin erabiliko nituzke». HI-
TZA egunkarien kasuan esango
nuke: Baztarrikak ez dio haien
lana aitortzeari ekin eta ez du
haiek laguntzeko behar be-
zainbeste egin.

ENEKOITZ ESNAOLA�AZPEITIA

Tolosako Udala:
Noiz arte 
horrela Nicolas
erretegiarekin?
Nicolas erretegiaren jarduera
dela eta, dagoeneko bi epai
daude; bata, 1.Auzialdiko Epai-
tegiarena, eta bestea, Probin-
tzia-Auzitegiarena, jarduera
hori Zumalakarregi pasealeku-
ko 7ko komunitatearentzat
arriskutsu eta gogaikarri (za-
rata eta usainengatik) deklara-
tu dutenak eta agindu dutenak
establezimendu horretako jar-
duera bertan behera uzteko.
Gainera, ez du beharrezkoa
den jarduera-baimena. Baina
horrek bost axola dio Tolosako
Udalari.

Erretegi honek ez du errete-
giaren jarduerak beharrezkoa
duen udal baimena, eta haren
jabe, Pedro Ruiz askotan atera
da komunikabideetan gure al-
katearekin, eta hori gutxi balitz
bezala, txuletaz inguratuta,gai-
nera. Bestalde, lokala ez dago
intsonorizatuta, eta tximinia
bat besterik ez du lokalari zer-
bitzua ematen diona; baina,
gaizki eginda dago eta hautsi-
ta, istripu batzuk izan baititu,
eta sute bat ere bai,hainbat pe-
ritu txostenek frogatu bezala.

�izena eta herria adierazi; HITZAk gutunak mozteko eskubidea du

Gure herriko gastronomiako
erreferente izateak ez dio ahal-
menik ematen nahi duena egi-
teko, are eta gutxiago bizilagu-
nen segurtasunaren eta kalita-
tearen kontura. Baina, honetan
guztian amorragarriena, Tolo-
sako Udalaren konbenientzia
da.

Zortzi urte daramatzagu
Udalean salaketak egiten eta
hau besterik ez dugu lortu:
2001ean, Udalak erretegiko
instalazioak ikuskatu zituen.
Ikuskatze haren ondoren, eta
detektatutako akats larriak
ikusita, Udalak eskatu zion sei
hilabeteko epean lokala erre-
formatzeko, legearen agindue-
tara egokitzeko.

Baina, alkate jauna, sei hila-
bete ezezik, sei urte ere igaro
dira errekerimendu hura egin
zenetik. Gure Udalak 2.160
egun daramatza ezikusiarena
egiten aurkeztu dizkiogun sa-
laketa ugarien aurrean.Zeriku-
sirik ba ote du honetan, gure
alkatea hain sarri ikusteak
erretegi honetako txuleta ede-
rra jaten?

Garbi dago tolosar guztiak
ez garela berdinak. Gutxiago-
gatik itxi zaizkie beste batzuei
euren lokalak, baina jakina, al-
kateak horiekin ez du argazki-
rik egiten gero prentsan ager-
tzeko.

Tolosako alkate jaun hori:
Udalak sekula eta betiko ja-
rraitu behar al du baimentzen
jaun honek erretegiaren jar-
duerarekin jarrai dezan, bai-
menik gabe eta jarduera arris-
kutsu eta gogaikarriei buruzko
udal xedapen guztien aurka?
Komunitate honek bere dirua
abokatuetan gastatzen jarraitu
behar al du zuk zeure egiteko-
ak bete ditzazun? Noren ardu-
ra izango da erretegi honetako
tximiniako sute batek eraikin
guztia kiskalita uzten badu
edo, okerragoa izango litzatee-
keena, kalte pertsonalak izaten
badira?

Nahikoa da, alkate jauna!
Hartu neurriak gai honetan, to-
losarrak denok garelako, eta
horretarako eman dizugulako
botoa.

RAMON ARTETXE ARREGI 

(TOLOSAKO ZUMALAKARREGI 

PASEALEKUKO 7KO 

JABEKIDEEN KOMUNITATEKO 

LEHENDAKARIA)�TOLOSA

LANA
Garbiketa, sukaldea.
Jangeletarako, eskolak. 
943 444866
Gidaria. Erakunde publikoetarako.
943 444866.
Hezkuntza. Eusko Jaurlaritza.
Berehalako deialdia. 1.172 lanpostu
gorputz-hezkuntza, haur-hezkuntza,

lehen hezkuntza, ingelesa, euskara,
musika, ALE, PT eta aholkularitza.
Informa zaitez. 943 29 82 32.
Garbiketa. Mantenua, gidariak,
langileak, sukaldaritza langileak…
behar dira lanpostu finkoak
betetzeko. 943 29 82 32.
Suhiltzaileak. Basozainak,
Ertzaintza, udaltzainak. Erakunde

publikoetarako hainbat deialdi. 
943 29 82 32.

SALGAI
Umeen aulkitxoa. Ume bikien
aulkitxoa, Inglesina markakoa. 678
73 87 45.
Autoa. BMW M3a. Urdina, 286 zaldi.
1995 urtekoa. 153.000 kilometro

liburuarekin. Egoera oso onean.
14.000 euro. 943 65 41 43.
Autoa. Ford Courier (10 urte). ITV
igarota eta aseguratuta. 
626 62 56 65.

ALOKAIRUAN
Etxebizitza. Lekunberrin 60 m2ko
pisua salgai. 679 20 14 60.

iragarki laburrak�

Inauteriak 
eta gero, ajea 
Tolosako 
azokan

ATZOKO AZOKA�

Egun hauetako euriak
eta eguraldi epelak on
egin die barazkiei,
prezioak jeitsiz

PABLO ALBERDI

Atzoko eguraldiak ez zien
asko lagundu azokara gertu-
ratu zirenei. Ez zegoen giroa
kalean ibiltzeko, eta Inaute-
rietan egindako gastuak ere
kalte egin zien atzoko sal-
mentei.

Produktu zerrenda, ordea,
oso zabala izan zen atzoko-
an. Barazkiak oso momentu
onean daude aste hauetako
euria eta eguraldi epela dela
eta. Azak, azaloreak, letxuak,
porruak, azenarioak, eskaro-
lak edo eta espinakak oso
itxura ona zuten,eta prezioak
gainera urteko momentu
onenetako batean daudela
esan behar da.

Atari kalean ere izan ziren
postuak. Baso espezie eta
frutarbolen salmentak pix-
kanaka aurrera dihoaz eta
ekoizle gehienak ari dira ur-
teroko lanak egiten momentu
honetan.

ATZOKO AZOKA�

Gaia merk. gares.

Berdura plaza
Ziklamena 5,50 -
Azalea 5,00 8,00
Pensamientoa 1,00 -
San Juan Lorea 1,50 -
Erromeroa 4,00 6,00
Txinar krabelina 2,50 -
Salbia 1,00 1,20

Bertako produktuak
Errezil sagarra 0,60 8,00
Kiwia 3,00 -
Urra 2,00 3,00
Intxaurra 2,50 4,00
Ziazerba 1,00 1,50
Kalabaza 1,50 3,00
Lekak 2,50 3,50
Roblea 1,00 -
Erremolatxa 1,50 2,00
Txikoria 1,00 1,25
Artisau ogia 2,80 3,70
Ardigazta 14,00 18,00

Produktu ekologikoak
Intxaurra 4,00 6,00
Baratxuria 1,60 6,00
Dilistak 2,40 -
Arroza 1,90 2,00
Arbi morea 4,00 -
Tipula 1,75 2,00
Aza 2,50 3,00
Mermelada 3,00 3,60



AAbbaaddiiññoottaarrrraakk  
nnaagguussiittuu  ddiirraa  bbiiggaarrrreenn
kkaannppoorraakkeettaann

NAIARA GARZIA

Abadiñotarrak bereganatu zi-
tuzten Euskal Herriko Goma
Gaineko Txapelketako biga-
rren kanporaketako lehenengo
2 postuak. Auzolan taldea, be-
rriz, seigarrena gelditu zen,
«hain garbia izan ez zen pro-
ba» bat eta gero.

Zortzi izan ziren atzo Aduna-
ko pilotalekuan txapelketan
parte hartu zuten taldeak: alde
batetik Abadiño A, Sokarri, Ña-
purrak eta Berriozar eta beste-
tik,Auzolan,Amaiur,Abadiño B
eta Kuartango.

Astigarragako Auzolan tal-
dean eskualdeko lau tiratzaile
aritzen dira: Joxe Mari Agirre,
Aitor Iparragirre eta Imanol
Otermin adunatarrak, eta Lan-
der Otermin ibartarra. Hauek
jokatzen ari zirela, tiratzaile bat
lesionatu zitzaien, eta lauga-
rren postua jokuan zegoenean,
Amaiur taldearen aurka ari zi-
rela, hauek tiratzaile bat kan-
poan utzi beharrean (antola-
tzaileek azaldu dutenez, «kasu
hauetan ohikoa izaten den be-

ADUNA�SOKATIRA

Auzolan taldekoak seigarrenak gelditu ziren, kiroltasun 
aldetik «hain garbia izan ez zen proba» bat eta gero

Atzoko txapelketako une bat. N. GARZIA

zala»), 8 tiratzaileekin aurrera
jarraitzea erabaki zuten.Horre-
xegatik eta protesta moduan,
Auzolan taldekoek ez zioten
sokari tiratu, laugarren postua
galduz, «Laugarren postua ira-
bazteko aukera zuten, baina
aurkarien kiroltasun ezaren-
gatik aukera hori galdu dute».

Gauzak horrela, Abadiño B
lehenengo geratu zen, Abadi-

ño A bigarren, Sokarri eta
Amaiurrek berdinketa lortu zu-
ten,Ñapurrak bosgarren geldi-
tu ziren, Auzolan taldekoak sei-
garren, Berriozar zazpigarren
eta azkenik, Kuartango zortzi-
garren.

Txapelketarekin batera, ko-
rrika eta autoinkulpazio kan-
painaren aldeko bi mahai jarri
zituzten pilotalekuan bertan.
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TAKekoak Gipuzkoako
Batelen Ligan, aurrera

TOLOSA�ARRAUNA

Tolosaldeko neskak lehenengo geratu da
gazte-senior mailan, 11 punturekin

NAIARA GARZIA

Gipuzkoako Batelen Ligaren
barruan bosgarren jardunal-
dia izan zen atzo San Pedron.
Tolosaldea Arraun Klubak ka-
tegoria guztietan parte hartu
zuen, gazte-seniorretan nes-
kek lehenengo postua esku-
ratuz.

Osotara 14 izan ziren atzo
San Pedron parte hartu zuten
taldeak, nahiz eta denek maila
guztietan ez parte hartu. Tolo-
sarrek kategoria guztietan
parte hartu zuten, bi taldeetan
banatuta: Tolosaldea A eta To-
losaldea B. Honela, neskek
haur-kadete mailan, Tolosal-
dea A taldearekin 4. postua
eskuratu zuten eta mutilek,
berriz, haur-kategorian (Tolo-
saldea A taldearekin ere) bi-
garrenak gelditu ziren.

Kadeteei dagokienez, muti-
lak Tolosaldea A taldearekin
laugarrenak gelditu ziren. To-
losaldea B taldeak, berriz, 13.
postua eskuratu zuen. Gazte-
en mailan Tolosaldea A-k bi-
garren postua eskuratu zuen.
Neskek, berriz, gazte-senior
kategorietan bi taldeetan par-

te hartu zuten: Tolosaldea B
lehenengo gelditu zen sailka-
penean, eta Tolosaldea A, be-
rriz, laugarrena.

Irabazleak

Kategoria guztietan irabazle
ezberdinak egon baziren ere,
lehenengo postua behin bai-
no gehiago eskuratu zuen tal-
derik ere izan zen, izan ere
San Pedrotarra taldea behin
baino gehiagotan gelditu zen
lehenengo, bi aldiz, hain zuzen
ere. Haur-kadete kategorietan
Sanpredotarra A lehenengo
gelditu zen, eta kadeteetan
Sanpredotarrak irabazi zuen,
mutilen kategorian.

Beste mailei dagokienez,
haur-kategorian Orio A.E tal-
dea gelditu zen lehenengo,
mutiletan. Gazte-seniorretan,
nesketan, lehen aipatu bezala
Tolosaldea B-k irabazi zuen
eta mutiletan, berriz, Aita Mari
A. E. taldeak.

Gipuzkoako Batelen Ligako
hurrengo jardunaldia, seiga-
rrena, datorren larunbatean
izanen da, martxoaren 3an,
Orion, 15:00etan.

Tolosaldea taldeko kideak, entrenatzen. N. GARZIA



KKoonnppaarrttssaa  eettaa  
kkaarrrroozzaa  oonneenneeii  ssaarriiaa

ESTI EZEIZA

Aurtengo Inauteriak amaitu
badira ere, oraindik geratzen
dira bere zertzelada batzuk.
Horren adibide dira, herene-
gun iluntzean banatutako kon-
partsa eta karroza onenaren
sariak. Duela hiru urte aldatu
zen apaimahai sistema. Hala,
aurtengo Inauterietan irabaz-
leak nortzuk diren ondorengo-
ek erabaki dute: hurrenez hu-
rren, Jai Batzordeko Zuzendari

INAUTERIAK�

Herenegun iluntzean banatu zizkieten aurtengo irabazleei
sariak; bost taldetan banatu zituzten garaileak

Aurtengo Inauterietako Konpartsa eta Karrozetako irabazleak, epaimahaikideekin batera. E. EZEIZA

eta koordinatzaile diren Ando-
ni Iturzaeta eta Jokin Monfort-
ek eta karroza eta konpartseta-
ko bost kidek: Agustin Artola,
Juan Ramon Insausti, Ana Be-
len Garces, Iurre Calixto eta
Lierni Larretak.

Andoni Iturzaetak sari bana-
ketan agertu zuen bezala, «ez
da gauza erraza, hainbeste
ideiekin erabakitzea». Izan ere,
100 konpartsa baino gehiagok
hartu dute parte Inauteri haue-
tan eta denek ere irudimen
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TTOOLLOOSSAALLDDEEKKOO
HHIITTZZAA..IINNFFOO

Eztabaida. Zer iruditu
zaizkizu aurtengo
Inauteriak? Gero eta hobeak
al dira edo alderantziz?
Lehen bezain beste
imajinazio ba al du 
jendeak? Zer bota duzu
faltan eta zer soberan
aurtengo Inauterietan?
Sartu gure webgunean 
eta eman zure iritzia. 

�

Karrozetan, Gure Tingladoa izenekoak irabazi du. N. GARCIA

handia jarri dute, eta lan han-
dia egin dute. Bestalde, zailta-
sunak gehituaz, epaimahaiki-
de izateaz gain, konpartsa edo
karrozetako kide ere zazpi la-
gun hauek, «eta zaila da, zure
emanaldia egiten ari zaren bi-
tartean, gainontzekoak ere
kontrolatzen aritzea» azaldu
zuten hauek.

Bestalde, jaiaren ondoren,
desmontaketa, garbiketa eta
datorren urterako balio duen
materialaren gordetzea dator

orain. Ferialekua karroza eta
konpartsak eraikitzeko erabili
dutenek, orain, gordetzeko di-
ren plataformak guztiz garbitu,
eta estruktura soil-soilik utzi
beharko baitute. Honez gain
estruktura gainean, ikusteko
moduan pinturaz urtea eta
konpartsa zenbakia jarri be-
harko dute. Identifikatuta ez
dagoen guztia bota egingo du-
tela adierazi dute jai batzorde-
koek. Lan hauek egiteko epea
honako hau da:guztiz bukatuta
martxoaren 4rako egon behar-
ko du. Alegia, astelehena 5ean
azken garbiketa eta trasladoa-
rekin hasteko asmoa dute uda-
lekoek.

IIRRAABBAAZZLLEEAAKK�

Partaide kopuruaren arabera
banatzen dira taldeak.

KARROZA
�Gure Tingladoa (14.
zenbakia).

KONPARTSAK
A taldea. El chino Kudeiro
(134 zenbakia).
B taldea. A.K.T.U. (148.
zenbakia).
C taldea. Gozotegi berezia
(81 zenbakia).
D taldea. Quien Quiere ser
millonario (64 zenbakia).



EEsskkuullttuurraa,,  ppiinnttuurraa  
eettaa  zzeerraammiikkaa,,  bbaatteeaann

ESTI EZEIZA

Karlos Puente artistaren pintu-
ra, eskultura eta zeramika la-
nak ikusgai dira egun hauetan
Aranburu Jauregian. Elpuen-
tea izeneko erakusketa mar-
txoaren 3ra arte goizez nahiz
arratsaldez egongo da zabalik.

ERAKUSKETA�

Karlos Puente kantabriarraren ‘Elpuentea’ erakusketa 
ikusgai da martxoaren 3ra arte Aranburu Jauregian

Edorta Kortasi, artearen his-
toriatzaileak «pintore dadais-
ta, surrealista, bitalistarik fres-
koenetakoa» bezala deskriba-
tzen du  Puente. Oinarrizko
kolore biziak, bortitzak eta in-
dartsuak erabiltzen ditu bere
artelanetan. Kantabriarrak
azaldu duenaren arabera,

Erakusketa. Pintura, eskultura eta zeramika lanak ikus daitezke bertan. E. EZEIZA

Pintura. Gauche paper gainean. E. EZEIZA

Gorria. Esmaltatua akrilikoz pintatutako oholean. E. EZEIZA

Eskulturak. Haritza, pinua eta douglas pinua. E.E.

«haurtzaroan genituen ame-
tsak bilatzeko egiten dugun bi-
dea da lan hau. Umetan egiten
uzten ez zizkiguten gauzak be-
rreskuratzeko modua da nola-
bait».

Puentek dioen bezala, begi-
ratze hutsarekin nabari daite-
ke, obra gustuko duzun ala ez.

Kortadiren esanetan, «Carlo-
sen pintura bera bezalakoa da.
Inozoa eta samurra, baina aldi
berean apasionatua eta sen-
tsuala. Ironiko eta kaustikoare-
kin batera.

Puenterentzat sortzea gauza
natural, espontaneo eta bitala
da, arnas hartzea, jatea edo
maitatzea bezala. Horregatik,
bere pintura, eskultura nahiz
zeramiketan naturaltasun hori
nabari da.

Denbora asko kanpoan, Ita-
lia, Frantzia eta Espainian egin
badu ere kantabriarrak, harre-
man handia du Euskal Herria-
rekin eta Tolosarekin. Izan ere,
urte askoan Ataunen bizi izan

Ni eta ni. Akrilikoa ohial gainean. E. EZEIZA
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zen, eta bera izan zen duela 30
urte, Tolosan zeramika ikasta-
roak eman zituen lehenengoa:
«Urte asko neramatzan Tolosa-
ra etorri gabe, eta Elpuentea
erakusketa antologiko hone-
kin itzuli nahi izan dut. Bertako
ezagunei erakusteko zertan
aritu naizen azken urte guzti
hauetan.

Nazioartean ezaguna den
artista honen lanek hainbat eta
hainbat arte-galeri zeharkatu
dituzte dagoeneko: Santande-
rrekoa (Espainia), Madrilgoa,
Bilbokoa, Milangoa (Italia), Pa-
risekoa... 1979an hasi zen era-
kusketak ipintzen, eta orain
arte ez da gelditu.



«Belauna %100ean ondo 
geratuko zaidala esan didate»

MADDI SOROA

Zerbait larria zuela argi ikusi
zuten milaka lagunek Realaren
eta Sevillaren arteko partidan
Gari Uranga (Ibarra, 1980) lu-
rrean etzanda eta min keinue-
kin ikusi zutenean. «Txarrena
pasatu dela», dio Urangak,
etxetik, belauna geldi-geldi,
galderei erantzun dienean.
MMiinn  hhaarrttuu  zzeennuueenn  uunneeaa  ggooggoo--
rraattzzeenn??
Minutu gutxi geratzen ziren
partida amaitzeko. Sevillako jo-
kalari batek atzetik heldu nin-
duen eta bere belaunarekin
nire belauna jo zuen. Ni neka-
tuta nengoen, eta horrek ere
eragina izan zuela uste dut. De-
netik izan zen, nekea, belauna-
ren ahulezia, kolpea... Ez zen
oso kolpe gogorra izan baina
jarrera txarrean harrapatu nin-
duen. Gertatzen diren gauzak
dira.
KKiirroollaarriieenn  bbeelldduurrrriikk  hhaannddiieennaa
mmiinn  hhaarrttzzeeaa  iizzaatteenn  oommeenn  ddaa..  
Nere bizitza guztian zehar le-
hendabiziko aldia da lesio larri
bat dudana. Lehen aldia da
ebakuntza-gelatik pasa naize-
na. Beti esaten dute kirolari
profesional batek oso zaila
duela bere ibilbide guztian ze-
har kirofanotik pasatu gabe
egotea. Niri orain gertatu zait,
26 urterekin,eta espero dut au-
rreneko eta azkeneko aldia iza-
tea.
ZZeerr  mmoodduuzz  zzaauuddee??
Beno, egun batzuk pasa dire-
nez hobeto nago, lasaiago. Ha-
sierako disgustua onartzen
hasi naiz eta orain hobeto dau-
de gauzak. Lehenengo egune-
tan gogorra izaten da baina
behin operatu ondoren eta
errekuperazioarekin hasita
burua ere hobeto jartzen da,
lasaiago.
EEbbaakkuunnttzzaa  oonnddoo  iirrtteenn  aall  ddaa??
Esan didatenez oso ondo atera
da dena, ebakuntza-gelan uste
baino denbora gehiago egon
nintzen arren, guztia oso ondo
atera da. Belauna %100ean ge-
ratuko zaidala esan didate,
hori da azkenean nire helbu-
rua. Niretzako, denboraldi
osoa galtzea nahiko astindua
izan zen eta gauzak ondo atera
direla entzuteak beti pozten du
bat.
EEbbaakkuunnttzzaarreenn  oonnddoorreenn,,  iinn--
ddaarrbbeerrrriittzzeeaa  ddaattoorr..
Orain hiru aste egon beharko

dut erabat geldi. Behin denbo-
ra hori pasa eta gero, errehabi-
litazioarekin hasiko naiz, be-
launa indartu eta martxan jar-
tzeko. Hilabete eta erdi pasako
dut gutxienez errehabilitazioa
eginez, belaunaren mobiliza-
zioa errekuperatu ahal izateko.
HHoorrrreellaakkoo  uunneettaann  ggaarrrraannttzzii--
ttssuuaa  iizzaannggoo  ddaa  ggeerrttuukkooeenn  llaa--
gguunnttzzaa,,  aallaa??
Bai noski. Egia esan, orain kon-
turatzen zara zenbat jende eza-
gutzen duzun. Azken lau egu-
netan telefonoa gelditu ere
egin gabe egon da eta egia
esan asko eskertzen da jende-
aren interesa ikusteak. Asko
animatzen zaitu jendearen ani-
moak eta laguntzak.
ZZeellaaiiaarrii  bbeeggiirraa,,  iinnoorrkk  bbeetteekkoo
aall  dduu  zzuurree  hhuuttssuunneeaa??
Klubak abenduan eta urtarri-
lean egin dituen fitxaketa be-

Sevillaren aurkako partidan lesio larria izan zuen Realeko ibartar jokalariak; 
ebakuntza ondo joan zen, eta guztiz errekuperatuko dela azaldu diote 

GGAARRIIKKOOIITTZZ  UURRAANNGGAA�FUTBOLARIA

HITZA

dute eragina. Nik gogoratzen
ditudan kontzentrazioek beti
izaten dute esanahia eta gero
bere fruituak ere biltzen dira.
Azken batean, denbora asko
pasatzen duzu taldekideekin
eta entrenatzailearekin. Argi
dago egun horietan sortzen
den konplizitatea gero nabari-
tu egiten dela zelaiean.
NNooiizz  iikkuussiikkoo  dduugguu  GGaarrii  UUrraann--
ggaa  jjookkaattzzeenn??
Hasiera batean hiru aste egon
beharra daukat geldirik. Gero,
beste hilabete eta erdi egongo
naiz errehabilitazioa egiten.
Hortik aurrera hasiko naiz den-
boraldi aurrea prestatzen. Hiru
edo lau hilabete izango dira,
hor nonbait ibiliko naiz. Azke-
nean, belaunak esango dit ea
aurten jokatzea izango dudan
edo datorren urterako utzi be-
harko dudan.

ORAIN

«Lasaiago nago orain,
hasierako disgustua
onartzen hasi naiz eta
orain hobeto daude
gauzak»

TALDEA

«Klubak abenduan eta
urtarrilean egin dituen
fitxaketa berriekin nik
uste dut nahiko beteta
dagoela nire postua»

ZELAIRA

«Belaunak esango dit 
ea aurten jokatu ahalko
dudan edo datorren
urterako utzi 
beharko dudan»

rriekin nik uste dut nahiko be-
teta dagoela nire postua. Er-
dialdean eta goran jokatzeko
jendea badago. Orain arte niri
egokitu zait jokatzea, baina,
orain nik ezin dudanez beste
bati egokituko zaio postu hori
betetzea. Seguru ni bezala edo
hobeto egingo duela.
LLiiggaazz  ggeerraattzzeenn  ddeennaa  nnoollaa
iikkuusstteenn  dduuzzuu??
Animo aldetik garbi dago tal-
dea ukituta dagoela. Sevillaren
aurka partida ona egin ge-
nuen, berdinketa lortu baike-
nuen eta hori lortzea ez zen ba-
tere erraza Sevilla nola dabilen
ikusita. Ea pixka bat egoera la-
saitu eta pixkanaka gorantz
egiten dugun.
HHuueellvvaann  eeggiinn  zzeennuutteenn  aazzkkeenn
kkoonnttzzeennttrraazziiooaakk  eerraaggiinnaa  iizzaann
dduueellaa  uussttee  dduuzzuu??
Bai, kontzentrazioek beti izaten
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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

Kluben arteko
txapelketako
finalerdiak 
gaur, jokoan 

TOLOSA�

ERREDAKZIOA

Euskal Herriko Kluben arte-
ko txapelketaren baitan, gaur
11:00etan, zesta-punta parti-
da bat jokatuko dute Tolosa-
ko Beotibar pilotalekuan,

Tolosako Beotibar Zesta-
Punta Elkarteko kadeteen
taldea, Arkaitz Izagirre, Xabi
Bildarratz eta Joseba Esnao-
lak jokalariek osatua, fina-
lerdietara iritsi da. Horrega-
tik gaur, arerio gogorrak
izango dituzte, Noaingo pun-
tistak hain zuzen ere. Nafa-
rrek beraien kalitatea Urte
zaharreko txapelketan era-
kutsi zuten. Orduan, tolosa-
rrek amore eman behar izan
baitzuten aurkari nafarren
aurrean. Dena den, oraingo-
an berriro ere aurrez aurre
izango dira bi bikoteak, eta
errebantxa hartzeko aukera
izango dute eskualdekoek.



AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Ibarra. Langostino Moto
elkarteak antolatuta, urteko
lehen moto bira egingo dute,
plazatik 09:00etan abiatuta.
Tolosa. Piñata dantzaldia
Iturriza elkartean.
18:00etatik 20:00etara,
Jesus organistarekin.
Txilaba konpartsak ere
parte hartuko du.
Tolosa. Piñata igandean
egin ohi duten bezala, Poca-
Tripa txaranga eta Txilaba
elkartearen konpartsa
Iurramendi egoitzara joango
dira goizean.
Tolosa. Piñata igande
honetan, hirugarren urtez,
Tolosako Eduardo Mocoroa
Udal Musika Eskolako 70
ikaslez osaturiko taldea,
konpartsa batean parte
hartuz, Alde Zaharreko
kaleetan ariko da, 11.30etik
aurrera.
Aduna. Sukaldaritza
ikastaroa antolatu du
Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitateak. 20
orduko iraupena du eta
martxoaren 3an hasiko da.
Larunbatetan izango da,
10:00etatik 12:00etara,
Txulobi elkartean. Izen-
ematea, Mankomunitateko
bulegoetan edo 
943 693930 zenbakian.
Tolosa. Martxoa, apirila eta
maiatzerako Gazteria sailak
ikastaro berriak antolatu
ditu: txalaparta, gizarte
trebetasunak, batxata, salsa
eta merenge ikastaroa,
jendaurrean hitz egitea eta
gorputz espresioa. 
Izen-ematea, Kultur Etxean,
943 670383 telefono
zenbakian edota
gazteria@tolosakoudala.net
helbidean.
Tolosa. Oargi mendi
elkarteak Gavarniera
(Frantziako Pirineoak)
irteera antolatu du
martxoaren 2, 3 eta 4an,
Granje de Holle aterpean,
Vignemale eta Pimene
mendiak igoz. Informazioa
637 830380 telefono
zenbakian.
Tolosa. DBHrako
matrikulazioari dagokionez,
etzi, 18:30ean, Hirukideko
Bigarren Hezkuntza
aurkezteko hitzaldia
izango da Hirukide
Eskolapioetako Areto
Nagusian. Bilera horretara
Hirukideko LHko 6.mailan
dauden ikasleen gurasoak
eta kanpoko gainontzeko

URTE ASKOAN
Lander Mujika Lasa. 

Gaur 8 urte etxeko txikienak. 
8 muxu etxekoen partetik.

BIHARKO OSKARRA ZURETZAT!
Jaimanete. Urteek aurrera egiten dute, baina zuk????

AAGGUURRRRAAKK�

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 1133 hotzena 1100 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia
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ARGITARATZAILEA. Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA. SS-0398-03
ZUZENDARIA. Noelia Lataburu
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

udalak: Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso,
Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Elduain, Gaztelu, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Leaburu, Leitza, Lizartza, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil 

eta Tolosaldeko eta 
Leitzaldeko 
77 gizarte eragilea Zuzendariordea. Iñigo Terradillos. Kudeatzailea. Jon Mujika. 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.

HITZA-K BAI EUSKARARI

(zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko...) 990022  8822  0022  0011

familia guztiak gonbidatuak
daude.
Tolosa. Oargi mendi
elkarteak eskalada ikastaroa
antolatu du martxoaren 12,
14 eta 15ean 18:30etik
20:30era Oargiko
rokodromoan, eta 17an
Eginoko (Araba) eskalada
eskolan egun osoz.
Informazioa, 637 830380
telefonoan.
Villabona. Luz Ardidenera
eski irteera antolatu dute
martxoaren 17rako 1987 
eta 1994 bitartean
jaiotakoentzat. Izen-ematea,
Villabonako Gazte
Informazio bulegoan 
(943 694458), Zizurkilgo
udal bulegoetan 
(943 692495) edo
Villabonako hezitzaileei
deituz (665 720525). 
Zizurkil. Martxoaren 10ean
emakumeen irteera izango
da Arizkuneko Santxotena
parke museora eta ondoren
Elizondon bazkaria eta
musika izango dira. Izen-
ematea, martxoaren 2a
baino lehen Aurrerako udal
bulegoetan (28 euro).

ZINEMA

Tolosa. Gaztetxoei
zuzenduriko Kubo magikoa
filma ikusgai, 17:00etan.

ERAKUSKETAK

Alegia. Alegiko jubilatuen
tabernan Joseba
Mercaderren argazkiak
daude ikusgai, martxoaren
11 arte.
Tolosa. Elpuentea pinturak
eta eskulturak martxoaren
3ra arte Aranburu
Jauregian. 17:30etik
20:30era, jaiegun eta
astelehenetan izan ezik.

GUARDIAKO FARMAZIAKK

Gaur
Tolosa. Morant, R. Zabalarreta, 1. 
943 67 36 49.
Leitza. Plaza, M. Elbarren, 36. 112.

Bihar
Tolosa. Olarreaga, M. Martin Jose
Iraola, 10. 943 67 51 18.
Irurtzun. Gastearena, M. Amaia kalea,
4. 112.

IRRATIAK

Txolarre irratia
(107.5, 101.2 FM)
11:00-14:00. Hitzak hegan.
(Errepikapena).

�HITZAk ez du bere gain hartzen

egunkarian adierazitako esanen eta

iritzien erantzukizunik.


