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VII.URTEA 1.891.ZENBAKIA
ESKUALDEKO EGUNKARIA

JOSE MARI OTERMIN KAZETARIA

«Gizarte honetan euskararen
aldarrikapena epeldu egin da»
AMEZKETA EITBn 27 urte luzez lanean aritu eta gero
erretiroa hartu berri du kazetariak

EUSKAL KAZETARITZA 1976. urtea, euskal kazetaritzan,
inflexio puntu bat izan zela dio amezketarrak 2-3

89 NESKA-MUTILEN
ARTEKO LEHIA IKUSGAI 
VIII. PILOTA TOPAKETAN 
PILOTA Altzo, Alegia, Amezketa eta Ikaztegieta herrietako 
pilota eskolek eta guraso elkarteek antolatu dute txapelketa 6

VIII. Pilota Topaketako partaideak Alegiako frontoian elkartu ziren lehiari ekin aurretik. I. GARCIA

Jende ugari gerturatu zen atzokoan ere Merkatu Txikira. E. EZEIZA

Ireki dute jada
Laskorain
ikastolaren
Merkatu Txikia 
TOLOSA Aurtengoan ordubete lehenago
irekitzen dute Kultur Etxeko azoka, 10:00etan 4

Bizkor System enpresako 
21 langile azken 4 soldata 
jaso gabe aurkitzen dira
ANOETA ELA: «Langileei dagokien Geroa-ren kuota ordaindu dute, baina
diru hori ez da Geroa-ra iritsi eta zuzendaritzak hartu duelakoan daude» 5



«Ez dakit zer den okerrago,
kritika txarra edo kritikarik eza»

Hedabideak›› EITBn 27 urtez lanean aritu ostean
erretiroa hartu du; euskarazko komunikabideek
‘behar’ hitza gehiegi erabiltzen dutela dio.

E Elkarrizketa JOSE MARI OTERMIN › Kazetaria

URTZI URKIZU (BERRIA)

Eduardo Txillidak Haizearen
Orrazia egin zuenean, kazetari ha-
siberria zen Jose Mari Otermin
(Amezketa, 1948). Herri Irratirako
elkarrizketa egin zion orduan, es-
kultura multzoa itsasoaren parean
jartzen ari zirela. «Herria egiten»
ari zirela sentitu zuen orduan. Ga-
rai hartatik gaur arte, «ibilian» egin
du bidea, Euskadi Irratirako azken
kronikak Donejakue bidetik «ibi-
lian» egin dituen arte. Erretiroa
hartu eta egun batzuetara egin du
burututako lanaren hausnarketa.
Zeruko Argia-k 1976a Euskal Ka-
zetaritzaren Urtea izendatu zue-
nean, baziren hiru urte Loiola He-
rri Irratian hasia zinela. Herri Irra-
titik 24 ordu euskaraz antolatu
zenituzten, martxoaren 27an.
Hamalau mahai-inguru, 25 elka-

rrizketa, eskualdeetako ehunka
albiste... Kazetaritza bizia euska-
raz. Nolakoa izan zen garai hura,
eta zer giro zen euskal kazetarien
artean?
Euskal kazetaritzak 1976an baze-
raman goranzko abiada bat. Jose
Ramon Belokik intuizioa zuen go-
ranzko grafiko horretan puntak
gora egin eta puskatu behar zuela.
Esperientzia horren arrakastak in-
darberritu egin gintuen. Orduan
hasi ginen galdetzen ea zenbat ka-
zetari ote ginen, eta premia berriak
baleude zenbat jende beharko li-
tzatekeen. 1976a inflexio puntu bat
izan zen, indarreko unea. Kazeta-
rien artean denetarik zegoen, his-
torikoak eta landare berriak.
Irratian hasi zinenean, Franco bizi
zen artean, nolakoa zen zentsu-
ra?

Politika informaziorik ez zegoen
egiterik, eta hori baino zentsura
handiagorik ez dago. Baina hain
bizia zen orduan Euskal Herria,
gauza asko genituen egiteko. Zu-
zenean zentsura hausterik ezin ge-
nuen arren, ikastolen mugimen-
dua lagundu eta kantagintzari 

tarte zabala ematen genion, esate-
rako. Esparru asko genituen lan-
tzeko. Dena zegoen egiteko.
70eko hamarkada hartan, imaji-
natzen al zenuten euskarazko
irrati, telebista eta egunkaririk
ikusiko zenutenik?

Ez, ez geneukan argi horrelako he-
dabiderik euskara hutsean izango
genuenik. Koldo Mitxelenak esa-
ten zuen hizkuntza orok bere es-
pazioak dituela. Nik, behintzat, ez
nuen pentsatzen telebista euska-
raz 24 orduz edo euskarazko
egunkaria izango genuenik. Kiro-
lean, adibidez, Herri Irratian eus-
karaz pilota eta arrauna ematen
genituen. Baina Txomin Perurena
txirrindularia ez genuen sekula
euskaraz elkarrizketatu.
Herri Irratia zuretzat izan denare-
kin, nola jaso duzu irratia saldu
behar duten berria?
Mingarria izan da. Banekien zail-
tasun handiak zituztela, baina gu-
txi-asko besteak dabiltzan bezala.
Euskara aldetik galera handia da.
Batzuek pentsatuko dute euska-
razko hedabide publikoak hor
daudela, eta besteek, merkatuaren
legeetara makurtuz, ez dutela eus-
karaz egingo. Gure gizarte nahasi
eta konplexu honetan, Herri Irra-
tiak bere lekua bazuen, eta euskal
kulturarentzat galera handia da.

1982an, Aste Santuan, Ramon
Labaienek Euskadi Irratia sortze-
ko eskatu zizun. Nolakoa izan zen
irratia eratu arteko prozesua?
Bi jarrera zeuden Euskadi Irratia-
ren inguruan. Batzuek esaten zu-
ten esparru jakin batzuk jorratu
behar zituela, eta beste batzuek
esaten genuen irrati estandarra
izaten saiatu behar genuela. Edo-
zertaz ariko zen irrati bat nahi
nuen. Hiru kezka izan nituen: pro-
gramazioaren nondik norakoak
zein izango ziren, alor teknikoan
nola izan berritzaile, eta jendea
nola aukeratu. Sinatu nuen pape-

rean, irratiak urrirako martxan be-
har zuela jartzen zuen. Baina,
nahiz eta lanean itsu-itsuan aritu,
ez nuen epea bete, eta azaroaren
23an hasi ginen.
Nolako langileak aukeratu zeni-
tuen?

JUAN CARLOS RUIZ- ARGAZKI PRESS

«Ez nuen uste telebista
euskaraz 24 orduz edo
euskarazko egunkaria
izango genuenik»

«Herri Irratiak bere lekua
bazuen, eta hura saltzea
galera handia da euskal
kulturarentzat»

«Batzuen ustez 
Euskadi Irratiak 
esparru jakin batzuk
jorratu behar zituen»

«Beste batzuek 
irrati estandarra 
izaten saiatu behar
genuela genion»

2 TOLOSALDEA TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
ASTEARTEA, 2009KO ABENDUAREN 29A



Euskaraz ondo egiten zuen jen-
dea. Saiatu nintzen jende gaztea
hartzen, bere burua poliki-poliki
jantziz joango zena.
Zer izan zen orduan zailena?
Norberak buruan zekarren irrati
proiektua baztertu eta adostasu-
nez egin beharreko proiektu bati
lotu beharra. Bestetik, langile ba-
tzuei esan behar izan genien euren
gustuak alde batera utzi eta entzu-
leari egokitu behar zutela. Hori
erakustea dezente kostatu zitzai-
gun. Mikrofono aurrean hitz egin
aurretik idatzi egin behar zutela
ere esan behar izan genien batzuei.
Nolakoak ziren Euskadi Irratiko
hasierako baliabideak?
Onak ziren, une hartan merkatuko
onenak. Mikrofonoak ere prime-
rakoak ziren. Aurrenekoak ez ba-
ginen, bigarrenak izango ginen
CDak erabiltzen. Sakelako telefo-
noak erabiltzen ere berehala hasi
ginen. Telefono zelular handi ba-
tzuk ziren. Teknikoki egoki ibil-
tzeko kezka bagenuen. Euskadi
Irratia alor horretan punta-pun-
tan ibili da beti.
1986an jaso zenituzten lehen da-
tuak. Baina esan izan duzu zure-
tzat, asteburuan Amezketara jo-
atean, herritarren komentarioak
garrantzitsuagoak zirela.
Igandeetan ama zena bisitatzera
joaten nintzen. Sukaldeko leihoa
ireki eta alboko etxeetan zer en-
tzuten zen jakin nahi izaten nuen.
Eta Euskadi Irratiko bertsoak eta
trikitia entzuten nituen bakarrik.
Niretzat gozamena zen enpirikoki
sentitzea egiten ari ginen lanak
oihartzuna bazuela, CIESen da-
tuetatik harago.

Euskara batuan aritzeak ekarri
zizkizuen kritikak.
Bai, Bizkaitik batez ere. Bizkaiera-
ren kokagunea ez zegoen oso argi
orduan, eta handik etortzen ziren
kezka handienak. Beste batzuk Gi-
puzkoatik ere bai, gipuzkera bate-
ratua egin behar genuela uste bai-
tzuten. Pentsa, entzule batek seku-
lako iskanbila sortu zuen boteretsu
hitza erabili genuelako. 
Gainontzeko kritikak nola jaso-
tzen zenituzten?
Gaizki, baina kritika txarra baino
gehiago, kritikarik eza zegoen. Eta
ez dakit zer den okerragoa. Lehe-
nengo urteetan jendeak «ongi ari
zarete» esaten zigun. Baina, batik

bat, deigarria egiten zitzaielako
futbola edo txirrindularitza aurre-
nekoz euskaraz entzutea. Euska-
rak edozertarako balio izate horre-
kin batzuk itsututa zeuden. Geroa-
go etorri ziren beste kritika batzuk,
kanpainaren bat ere bai. Eraso
handiena euskara klasikora eta
idatzizkora jotzen zutenengandik
jaso genuen.
1991n Julian Belokik hartu zuen
zure lekua Euskadi Irratiko zu-
zendaritzan.
Bai, Herri Irratiko garaietatik
ondo ezagutzen nuen Beloki. Bion
irizpideak antzekoak ziren. Gero-
ago Odile Kruzeta izendatu zuen
zuzendari, eta informazioan lan
asko egina zen. Irratia egiteko an-
tzeko estiloa genuen hirurok, eta
ez nuen haiekin kezkarik izan.
Nolakoa izan zen irratitik telebis-
tarako jauzia?
Pentsatzen nuen jende berria sar-
tzeak bultzada emango ziola, eta
nik irratian egin beharrekoa egin-
da nuela. Josu Ortuondori eskatu
nion nirekin zerbait egitea. Mira-
mongo zentroaren ardura hartze-
ko proposatu zidan. Mikel Lejar-
zak, berriz, programetako norbait
behar zuela esan zidan. Eta bi ar-
durei ekin nien.
Telebistan hasi zinenerako,
ETB1ek zortzi bat urte zituen.
1986an, ETB2ren sorrerak ika-
mika sortu zuen. Nola ikusi ze-
nuen hura?
Normala ikusi nuen ETB2 sortzea.
Euskadi Irratia eta Radio Euskadi
zeuden bezala, logikak esan zidan
ETB2 ere behar genuela. Gizarte-
an euskaraz ez zekitenek esaten
zuten Euskal Herritik gaztelaniaz
egindako telebista bat zor zitzaiela.
Egunkarietan gutun batzuk argita-
ratu ziren, eta tentsio puntu bat ba-
zegoen. Nik, behintzat, ez nuen
ETB2ren sorreraren kontra egin.
Miramongo zentroaren ardura
hartu zenuenean, nolako progra-
mak egiten ziren?
Saioetako bat Jose Luis Moreno-
rena zen. Ez da inoiz baloratuko,
baina Morenok izugarri erakutsi
zigun telebistako produkzioa egi-
ten. Askotan saio baten grabazioa
noiz hasten zen jakin bai, baina ez
zen jakiten noiz bukatuko zen.
Morenok erakutsi zigun telebista
saio motelena izanda ere, epe ba-
ten barruan egin zitekeela. Horrek
aldez aurretik entsegu asko egitea
eskatzen zuen, gero ia etenik gabe
grabatzeko. Gure etxearentzat oso
mesedegarria izan zen haren ekar-
pena. Eskola ona izan zen. Horri
esker, ondotik ETBk saio konple-
xuenekin arintasun puntua izan
du. K2000 ekoiztetxean egiten
zen Flamingo Berria ere aipatu
nahi nuke, oso saio berezia izan
baitzen.
90eko hamarkadaren hasiera
hartan sortu zenuten Goenkale.
Inork pentsa al zezakeen 16. den-
boraldira helduko zenik?
Ez, inolaz ere. Galesera joan ginen,
eta BBC Wales telebistan egune-
roko saio bat nola egiten zuten iku-

si. Amatiñok eta biok esan genuen:
«Hau gurean egin beharra dago!».
Euskal Herrira etorri eta produk-
tore bati aipatu nion gaia. «Hori
ezinezkoa da hemen egitea», eran-
tzun zidan. Kataluniako TV3n ere
antzeko zerbait egiten ari ziren,
baina ez genuen horren berri. Bes-
te mahai-inguru batean ekoizle
bati komentatu nion gaia. Cardif-
fera joan zen berehala, informa-
zioa jaso, eta planteamendua egin
zigun. Hasieran kosta egin zi-
tzaion telesailari arnasa hartzea.
Baina gerora euskal munduak
eman dituen fenomenoetakoa
izan da. Euskara batuaren aldetik,
gainera, euskal munduko ekarpen
handienetakoa Goenkale-k egin
du. Gaurko lexiko eta gazteen hiz-
keran lan handia egin du. Telesai-

laren dohainetako bat izan da adi-
neko jendea eta gazteak erakartze-
ko gaitasuna. Telebista familiarra
ETBren inguruan Goenkalek lortu
du urte askoan. Bestalde, Bi eta bat
eta Jaun eta jabetelesailen ekarpe-
na nabarmendu nahiko nuke.
Zure saio kuttunetako bat Euskal
Herria: lau haizeetara izan da. 
Programa horrekin azaldu daiteke
zertan aldatu den garai bateko te-
lebista eta egungoa. Guk ezagutu
genuen telebista jendeari mun-
duak nolakoa izan behar zuen era-
kusteko zen. Gaurko telebistak, al-
diz, beharra utzi eta nolakotasuna
erakusten du. Lehen, ideietan mu-
gitzen zen, eta orain, emozioetan,

neurri handi batean. Euskal He-
rria: lau haizeetara asko estima-
tzen dut, emozioz eginiko saioa
delako eta erakutsi zigulako, rea-
lity-en mundua hasia zenean,
emozioz eginiko telebista ere dui-
na izan zitekeela. Iñaki Pangua eta
taldeko beste kideak helikoptero
istripuan galtzea oso mingarria
izan zen. Egun horretan irratiko
mikro aurrean negarrez hasi nin-
tzen.
Miramonen zinela, saio guztiak al
ziren zerbitzu publikokoak?
Ez, seguru asko ez. Baina, oro har,
telebista duina egin genuen ia beti.
Egingo genituen txepelkeria ba-
tzuk, baina balantzea egin behar
banu, duintasuna aipatuko nuke.
Morenoren saioa bera ere ez zen
euskal gizartearen ispilu. Gaur
egun, saio narratsen zerrendan ez
dut ETBkorik ikusten.
ETB1en batez besteko ikusle kuo-
tak ez du gora egin azkeneko ur-
teetan. Zergatik?
Gizarte honetan euskararen alda-
rrikapena epeldu eta ahuldu egin
zaigu neurri batean. ETBn, beste-
tik, bi gabezia ikusten ditut: euska-
razko albistegietan ez dugu asma-
tu, eta kanpoko fikzioa ez dugu
errentagarri egiten jakin. Horretaz
aparte, egiten den telebista mundu
euskaldunetik urrun dago. Hau da,
Tele5k edo Antena3ek egiten du-
tena oso zaila da ETBn egitea. Bes-
te batzuk badaude joera marka-
tzen; oso zaila da joeratik kanpo
zerbait egitea. Alde horretatik,
ETB2 kateak ere zaila dauka garai
bateko ikusle datuak lortzea.
Eta gaur egungo Euskadi Irratia
nola ikusten duzu?
Nire errezeloa da euskarazko he-
dabide guztiak ez ote dabiltzan
izan beharraren esparruan. Behar
hitza asko entzuten dut Euskadi
Irratian, eta erdal komunikabidee-
tan ez. Jauzi bat egin beharko ge-
nuke behar izate horretatik nola-
kotasunera. Istorioak emozioz
kontatu eta kalera irtetea litzateke
bidea. Kalekoaren taupadak senti-
tu behar ditugu euskal hedabide
guztiok.
Erretiroaren aurretik, Euskadi

«90eko urteetan Jose
Luis Morenok izugarri
erakutsi zigun telebistako
produkzioa egiten»

«Goenkale telesailaren
dohainetako bat izan da
adineko jendea eta
gazteak erakartzea»

«Bi eta bat eta Jaun eta
jabe telesailen ekarpena
ere nabarmendu 
nahiko nuke»

«Istorioak emozioz
kontatu eta kaleko
taupadak sentitu behar
ditu euskal hedabideak»

«Gaurko telebistak
beharra utzi eta
nolakotasuna 
erakusten du»

«Nire errezeloa da
euskarazko hedabideak
ez ote dabiltzan izan
beharraren esparruan»

›› MOTZEAN

]Jose Mari Iriondo.Neurriz kan-
poko langilea.
]Txaro Arteaga.Kale-kaleko
ahots atsegina.
]Jose Ramon Beloki.Aldian-al-
dian intuizio oso interesgarriak
plazaratu izan dizkidan pertsona.
]Odile Krutzeta.Beti oso erne lau
haizeetara begira dagoena.
]Julian Beloki. Ikaragarri hazten
ikusi dudan landarea.
]Bingen Zupiria.Zuzena, profe-
sionala eta leihoa beti zabalik due-
na, kanpotik aire berriak hartzeko.
]Mikel Garmendia. Oso gizona.
Goenkale-k zer eskaintzen zion
baloratzen zuena, eta audientziez
inor gutxi bezala kezkatzen zen ak-
torea.
]Txema Auzmendi.Herri Irratiak
aspaldidanik zekarren haria hartu
eta azken muturreraino eraman
izan duen profesionala.
]Jose Mari Torrealdai.Euskal
kulturaren aldeko puntako zeregi-
netan ideiak garbi izan dituen eta
borrokatu den pertsona.
]Alberto Surio. Komentarista
moduan sarritan irakurtzen nuena,
eta gaur egun esku artean apustu
handia duena.
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Irratiko artxiboko kontzertuak
berreskuratzen aritu zara.
Bai, benetako altxor ederrak aur-
kitu ditut artxiboan. Ondo graba-
tuak daude, gainera. Artxiboan
bertso eta ahots asko daude, hala-
ber. Gipuzkoako Foru Aldundiak
Herri Irratiko artxiboarekin egin
duen bezala, Euskadi Irratiko al-
txorrak ere Interneten jarri behar-
ko lituzkete.
Erretiroa hartu duzu, baina ez
zaude geldi. Nola doa Pernando
Amezketarrari buruz idazten ari
zaren liburua?
Ondo, kosta egiten ari zait amai-
tzea, igurtzi handik eta igurtzi he-
mendik. Gaztetan joan nintzen
Amezketatik, eta haurtzarora
itzultzea bezala izan da. Amezke-
tan dauden etxeen inguruko libu-
ru bat idaztea ere gustatuko litzai-
dake.

Oterminek Amezketa, largo y tortuoso camino liburua kaleratu zuen iazko martxoan. N. URBIZU



Jende ugari hurbildu da Merkatu Txikira, lehendabiziko egunetan, ganga onenak aurkitzen asmoz.E. EZEIZA

Zabaldu ditu ateak Laskorain
ikastolaren Merkatu Txikiak
Gizartea ›› Sahara eta
Indiako ikastetxe batzuei
laguntzeko erabiliko da
dirua; mota guztietako
produktuak erosi daitezke.

ERREDAKZIOA

Beste behin, elkartasun helburua
duen ekintza batengatik ireki ditu
ateak Kultur Etxeko areto nagu-
siak; bertan, joan den larunbatetik
zabalik dago Laskorain ikastolak
jarritako Merkatu Txikia. Aurten
gainera, krisia dela eta, jendeak au-
kera polita izan dezake bertan,
opari berezi eta aldi berean merke
bat erosteko. 

Hamalaugarren urtez antolatu
du aurten Tolosako ikastolak Mer-
katu Txikia. Beste behin ere, ho-
nen helburua da bertan lortutako
diruarekin herrialde txiroei lagun-
tzea. Oraingoan Indiako eta Saha-
rako proiektuetara bideratuko
dute bildutakoa.

Aurtengo honetan, ordutegian
aldaketak egitea erabaki dute.
Hala, goizetan, ordu bat lehenago
irekiko da. Ondorengo ordutegia
du: goizez 10:00etatik 13:00etara
eta arratsaldez 17:00etatik
20:00etara.  

Merkatu Txikia, aurrez ikaslee-
kin gelaz gela landutako Unitate
Didaktikoaren ekimenetako bat
da. Eutsi Elkartasunari lelopean
lantzen dituzten gaien bitartez
Laskorain ikastolako hezkuntza
komunitatea osatzen dutenek,
ikasleen balioak, jarrerak, emozio-
ak eta portaerak pixkanaka hobera
aldatzen saiatzen dira. Hori dela
eta, oraingoan ere ikasleak nahiz
irakasleak ari dira lanean Kultur
Etxeko merkatuan. Beraiek ardu-
ratzen dira material berria atera-
tzeaz, dirua biltzeaz eta gauzak
txukuntzeaz. 

Laskorain ikastolakoen esane-
tan, urtero bezala, lehendabiziko
egunetik hasi da hurbiltzen jen-
dea, zer dagoen ikustera. «Gainera,
oso egoera onean dauden tresnak
prezio oso baxuan erosi daitezke»,
gaineratu zuen Koldo Jauregi ira-
kasleak. 

Indiara eta Saharara
bideratuko da laguntza
Laskoraingo ikasle ohi batzuen
proposamen bati jarraituz, India-
ko ipar-mendebaldeko Sanand
herrian zentro soziokulturala erai-
kitzeko erabiliko da irabazien zati
bat. Lurralde horretan, gizonezko-
en %80 dago alfabetatua eta ema-

kumezkoen %58 soilik. Proiektu
honekin, ikasleak biltzeko gune
bat izateaz gain, emakumeek eu-
ren arazoez eta irtenbideez hitz
egiteko lekua izatea lortu nahi
dute. Asmoen arabera, bi urtetan

garatuko dute zentroaren proiek-
tua Ibarratik misio taldeak eta Ve-
druna Seva Soziety elkarteak el-
karlanean. 

Diruaren beste zatiarekin Saha-
ra askeko Meheriz herrian koka-
tzen den proiektu bat lagunduko
dute. Bertan, Lehen Hezkuntzako
ikastetxe baten eraikuntzarako eta
ekipamendurako erabiliko dute
bildutako dirua. Gazteei hezkun-
tza bermatzea du helburu, gero
hauek goi mailako ikasketak egin
ditzaten. Tolosaldea Sahararekin
elkarteko kideek egingo dute
proiektuaren jarraipena. 

Bestalde, saltzen ez den material
eta arropetatik, kopuru bat Saha-
rara bidaliko da. Gainontzekoa be-
rriz,  Emausekoei emango zaie, be-
raiek saldu dezaten. 

Atzo, telebistaren aurrean jarri eta abestuz jolastu ziren gazteak.E. EZEIZA

Gaur, Wii bideo jokoan
ibiltzeko aukera
Aisia ›› Topagunean Gazte
Astea ari dira ospatzen
joan den larunbatetik; 
gaur eta bihar izango 
dira azken ekitaldiak.  

ERREDAKZIOA

Gabonak opor garaia izaten dira
ikasleentzat, eta eskolaz kanpoko
ekitaldietan parte hartzeko garai
egokia. Hau ikusita, eta Tolosako
gazteak aspertu ez daitezen, Gazte
Astea antolatu dute Tolosa Topa-
gunean. Joan den larunbatean,
talo tailerrarekin hasi zituzten eki-
taldiak. Bertan, euskal tradizioko

jakia prestatzeaz gain, dastatzeko
aukera izan zuten. Atzo berriz,
Sing Star bideo jokoan ibili ziren.
Hala, telebista pantailaren aurrean
jarri, eta abeslari ospetsuen abes-
tiak kantatu zituzten elkarrekin,
karaoke joko honen bitartez. 

Gaur, ekintzekin jarraituz Wii
jokoarekin ibiliko dira 17:00etatik
aurrera. Horrez gain, gainontzeko
egunetan bezala, mahai futbolean,
kartetan, mahai tenisean... ibiltze-
ko aukera izango dute. 

Gazte asteko azken ekitaldia
bihar izango da. Gainontzeko egu-
netan bezala 17:00etan zabalduko
ditu ateak, eta amaitzeko, eskula-
nen tailerra izango da.
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Ikastn zerbitzuak ikastaro
berriak prestatu ditu
HEZKUNTZA ]Tolosaldean Ikastn
Bitartekotza Zerbitzuak datorren
urterako ikastaroak antolatu ditu
jada. Ikastaro mordoa eta ikaskun-
tza arlo ezberdinetakoak izango
dira oraingo honetan ere. Hauetan
izena emateko epea urtarrilaren
7an irekiko da. Hilabete horretan
bertan, 4 eta 5ean, eskualde osoan
zehar kartelak jarriko dituzte; Ku-
tur Etxeetan, elkarteetan, udale-
txeetan eta abar... informazioa za-
baltzeko. 

Gaur arratsaldean Ohiko
Osoko Bilkura izango da
POLITIKA ]Gaur 19:30ean Udalaren
Ohiko Osoko Bilkura izango da
udaletxeko batzar aretoan. Dene-
ra, hamar puntuk osatzen dute gai
zerrenda. Tartean honako hauek:
Tolosako   Udalaren 2010eko Au-
rrekontu Orokorra onartzea; Uda-
leko eta Iurramendi Egoitzakoa
pertsonala onartzea; jasangarrita-
sunerako II. Tokiko Ekintza Plana-
ren onarpena eta urriaren 13ain
izandako atxiloketen inguruan
aurkeztutako mozioak.

L Laburrak

Goizez 10:00etatik
13:00etara dago zabalik
eta arratsaldez
17:00etatik 20:00etara



Tolosako Triangulon egin zuten elkarretaratzea pasa den larunbatean.HITZA

Bizkor System
enpresako
langileak kalera
atera dira
Anoeta ›› Elkarretaratzea
egin zuten pasa den
larunbatean Tolosan,
azken lau soldatak jaso ez
dituztela salatzeko. 

ERREDAKZIOA

Anoetan dagoen Bizkor System
enpresako 21 langileak «nazka-
nazka eginda» daudela eta euren
arazoa «kalera ateratzeko» eraba-
kia hartu dutela esan du Iñigo Al-
zolak, ELA sindikatuko Tolosako
enpresa txiki eta ertainetako
(ETE) ordezkariak. Hori dela eta
pasa den larunbatean elkarretara-
tzea egin zuten Tolosan. 

Lau soldata kobratu gabe
21 langileek ez dituzte azken 4 sol-
datak jaso, ezta 2009. urtean atze-
rrian egindako lanengatik jaso be-
harreko dietak, kilometrajea eta la-
norduak ere. «Bizkor System-ek

CAF, FAGOR eta BOSCH enpre-
setarako lanak egiten ditu eta jabea
Victor Zubelzu da. Zuzendaritzak
kudeaketa kaskarra egin du eta on-
dorioz langileek ez dituzte solda-
tak jasotzen», argitu du Iñigo Alzo-
lak. 

Ez da arazo berria eta orain arte
langileek irtenbideak bilatzeko es-
katu dio zuzendaritzari, «EREa
sartzeko, itxialdi txukun bat, kale-
ratzeak... langileek irtenbideren
bat eskatu izan dute, baina ez dute
kasurik egiten. Gauza asko agin-
tzen dituzte, baina ez dute ezer
egin eta horregatik arazoa kalera-
tzea adostu dute langileek», argitu
du ELAko kideak. 

Aipatutakoari 2009. urtean Ge-
roa aseguruarekin gertatutakoa
gehitu behar zaio. ELAko kidea-
ren hitzetan, langileek Geroa ase-
gurua ordaindu dute aurten, baina
diru hori ez da Geroa-ra iritsi eta
zuzendaritzak hartu duelakoan
daude. 
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Alkatetza etziko
presoen aldeko
manifestazioarekin bat 
Villabona ›› Aiztondo
bailaran presoen senide
eta lagunek egingo duten
manifestazio isilean parte
hartzeko deia egin du.

ERREDAKZIOA

Villabonako Udalak «babes osoa»
eskaini dio prentsa ohar baten bi-
dez «Aiztondo bailaran presoen
senide eta lagunek» etzi, hilak 31n,
egingo duten manifestazio isilari.

«Urte gogorra joan da aurten-
goa, inoiz izan dugun preso kopu-
rurik altuena dugu Villabonan,
errepresioak ere gogor jo du hain-
bat herritar 2009. urtean. Remi
Ayestaran, Udal honetako zinego-
tzi eta alkateordearen heriotza ere
aipatu behar da. Villabonako preso
eta haien senide zenbaiten aurka
katxeo eta biluzteko ahaleginak
ikusten ari gara funtzionarioen al-
detik, haien duintasunaren gaine-
an barre egiteko helburuarekin.
Presoen eta senideen arteko ko-
munikaziorako duten eskubidea
bortxatzen ari da uneotan Espai-
niako Estatua», nabarmendu du
alkatetzak.

Villabonako Udalak argi du
«errepresioak ez duela Euskal He-
rriak Espainiako eta Frantziako
Estatuekin daukan gatazka 
konpontzen laguntzen», eta ho-
nenbestez, bere konpromisoa «ga-
tazkaren konponbidean, herri ho-
nek behar duen aldaketa politikoa
gauzatzeko zereginean, jarriko
dugula berrestea» dela nabarmen-
du du. «Euskaldunok gure hitza
eta erabakiaren jabe izango garen
eskenatoki politiko batek soilik er-
dietsiko baitu gatazka konponbi-
dean jartzea», gaineratu du. 

Manifestazioa iragartzeko
eskainitako prentsaurrekoa.HITZA



Txikienek, aurre-benjaminek, jokatzen duten lehenengo txapelketa izan ohi da Gabonetako Topaketa. I. GARCIA

VIII. Pilota Topaketa abian da 
89 neska-mutilen partaidetzarekin
Pilota ›› Atzo hasi ziren
sailkapen partidak; Alegia,
Altzo, Amezketa eta
Ikaztegietako 6 eta 15 urte
arteko pilotariak ari dira.

IMANOL GARCIA

Atzo hasi ziren Gabonetako VIII.
Pilota Topaketaren sailkapen par-
tidak eta guztira 89 neska-mutil  ari
dira parte hartzen. Pilotari txikie-
nentzat lehenengo txapelketa iza-
ten da eta ilusioa eta tentsioa ere
ikusten da bere aurpegietan. 

Alegia, Altzo, Amezketa eta
Ikaztegietako pilota eskolek eta
guraso elkarteek antolatzen dute
eta herri horietako sei eta hama-
bost urte arteko pilotariak aritzen
dira lehian. 

Topaketari hasiera emateko
parte-hartzaile guztiekin familia
argazkia atera zuten atzo Alegiako
frontoian eta ondoren pilotari ba-
koitza bere partida jokatzera joan
zen. Atzo bezala gaur ere sailkapen
partidak dituzte, 16:00etan hasita.
Maila guztietako finalak Ikazte-
gietan izango dira larunbatean, ur-
tarrilaren 2an. Horiek ere
16:00etan hasiko dira.

Bost maila
Parte-hartzaileak bost mailatan
banatu dituzte antolatzaileek:
benjamin-aurrekoak (2002 eta
2003an jaioak), benjaminak (2000
eta 2001ean jaioak), alebinak (1998
eta 1999an jaioak), infantilak (1996
eta 1997an jaioak) eta kadeteak

(1994 eta 1995ean jaioak). Maila
bakoitzak bere frontoia izango du
sailkapen partidetarako. Hala,
benjamin-aurrekoak eta kadeteak
Alegiako pilotalekuan ari dira;
benjaminak Amezketakoan; alebi-
nak Altzon eta infantilak Ikazte-
gietan. Gaur izango da sailkapen
partiden bigarren eguna eta, esan
bezala, 16:00etan hasiko dira nor-
gehiagokak.

Materialari dagokionez, denak
pilota goxoekin jokatzen ari dira
eta, beraz, ez dute esku-babesik
erabiltzen.
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Aralarri buruzko
mahai-ingurua
antolatu dute
gaurko gela
balioanitzean

Amezketa ›› Mendikatearen
egungo egoera eta aurrera
begira nolakoa izatea nahi den
eztabaidatuko dute. 

ERREDAKZIOA

Aralar hizpide izango da gaur
Amezketan egingo den mahai-in-
guruan. Enirio-Aralar Mankomu-
nitatearen 600. urteurrena dela-
eta antolatu du Udalak ekitaldia.
19:30ean hasiko da balioanitzeko
gelan. Bertan jorratuko den gaia
Aralar gaur egun nola ikusten du-
gun eta nola ikusi nahiko genukeen
izango da.

Lau parte-hartzaile izango dira
bertan. Bixente Gorostidi eta Iñaki
Gorostidi aralarzaleak eta Alfredo
Moraza eta Luis Mari Zaldua adi-
tuak ariko dira solasean. Morazak
hainbat liburu idatzi ditu eta Zal-
duak hainbat txosten egin ditu
mendikatearen inguruan. Mode-
ratzaile Bittor Oroz Ataungo alka-
tea ariko da. Amezketako Udalak
mahai-ingurura joateko gonbitea
luzatu eta entzuleriak ere bere iri-
tzia ematera animatu ditu.

Erakusketa zabalik bihar arte
Mankomunitatearen 600. urteu-
rrenarekin lotuta ere, erakusketa
ikusgai dago Amezketan bihar
arte. Gela balioanitzean ikusi dai-
teke, 17:00etatik 19:00etara. Ber-
tan Aralarren baliabide naturalak,
artzaintza, meategiak, historia,
kultura... ezagutu daitezke.

GALDUTAKOAK
]Eskiatzeko bi makila. Eskiatzeko
bi makila aurkitu ditugu. Galdu di-
tuenak deitu 628 697 587 telefo-
no zenbakira.

Iragarki laburrak

Kadeteen mailan atzo jokatu zuten lehenengo partidako pilotariak. I. GARCIA

HHilberria

MARI KARMEN MENDIZABAL
(Barandiaran taberna)

Maitagarri, esker oneko, pertsona moduan zoragarri 
Alaitasun aurpegia eskeiniz edonori
Momentu on ugari biziarazi diogu elkarri 
Emandako guztia nahi genizuke itzuli
Negarra bihurtuz, maitasun iturri

BEASAIN
2009ko

abenduaren 29a

Lehengusu on bati, bihotz bihotzez:
Joxepa (+), Maritere eta Jesusmari, Alaitz eta Pikin, Goiatz

eta Peio, Ihintza, Iraitz, Oinatz, Eneritz, Maritza.



Leaburu-Txaramako Ezker Abertzaleak deituta, hainbat biztanlek Andoni Otegiri elkartasuna azaldu zioten.HITZA

Olentzeroren
zertzeladak eta
Eguberrietako
ekimenak 
ASIER IMAZ

Eguberrietako oporrek aurrera ja-
rraitzen dute eta aisialdirako es-
kaintzak ez dira amaitu. Hala eta
guztiz ere, Olentzeroren arrastoak
gurean jarraitzen du oraindik.

Belauntzan, Gaztelun eta
Amezketa
Astoa benetan lagun zuela iritsi
zen ikazkina Belauntzara, eta urte-
ro bezala, herriko haurrek harrera
beroa egin zioten. 

Gaztelun berriz, benetan oroi-
tzapen politak utzi zituen Olentze-
rok; Larte menditik behera zeto-
rrela Eihartz haur jaioberriaren
baserrian gelditu zen gurasoak zo-
riontzeko. 

Behin herrian, Erroizpe Kirol
eta Kultur Elkartean, ikazkinak
opariak banatu zituen haurren ar-
tean. Baina azken zertzelada falta
zitzaion: 100 urte dituen amona
Mariaren etxera joan zen ondo-
ren, oparia eskuetan zuela eta ume
guztien laguntzarekin. Azkenik,
haurrek makila batzuk oparitu ziz-
kioten Olentzerori, egindako lan
polita eskertu nahian. 

Amezketari dagokionez, hila-
ren 24ean preso eta iheslarien alde
ibili ziren atez-ate kantuan hainbat
herritar. Irati Mujika eta Kandido

Zubikarairen panelak hartuta «go-
gotsu» ibili ziren baserriz-baserri.
Partaideen esanetan «urte askotan
ibili gara amezketarrok Egube-
rrietako egun honetan preso eta
iheslarien alde kantuan. Urte asko
dira baita ere, Espainiako eta Fran-
tziako indar polizialek euskal seni-
deon aurka ematen duten errepre-
sioak bizirik dirauela». 

Leaburun argazkia eta salaketa
Leaburu-Txaramako hainbat biz-
tanlek argazkia atera zuten ezker
abertzaleak deituta, Andoni Otegi-
ri elkartasuna azaltzeko eta ondo-
ren berari bidaltzeko. Eguberri
egunean berriz, «presoen argaz-
kiak lurrean azaldu ziren». Ezker
abertzalearen ustez Udal zinego-
tzi baten lana izan daiteke, «lehen
ere harrapatu baikenuen señorito
hau pankartak, argazkiak, karte-
lak... kentzen». 

Udaletxeko ikurrinaren ingu-
ruan, Alkateari zuzendu zaizkio
Leaburu-Txaramako ezker aber-
tzaleko kideak: «Lehen Andoni-
ren argazkia Areto Nagusitik ken-
du zenuten, orain denona den iku-
rrina udaletxeko balkoitik
desagertu da, noski zuek kenduta,
zein izango da zuen hurrengo ak-
zioa?».
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›› GABONETAKO ESKAINTZAK

Anoeta
]Gaur, abenduak 29.Txuri- Urdi-
nera irteera. Autobusa 10: 30ean
aterako da. 

Aduna
]Gaur, abenduak 29.Postal taile-
rra liburutegian 17:30etik
19:30era. Adinaren arabera bi tal-
de egingo dira. 

Larraul, Alkiza eta Aduna
]Gaur, abenduak 29.11:00etatik
14:00etara Txuri Urdinera irteera
egingo dute. Autobusa Larrauletik
10:00etan abiatuko da, Alkizatik
10:15ean eta Adunara 10:30ean
iritsiko da Donostiara joateko.

Ibarra
]Gaur, abenduak 29. Iker Diaz-en
eskutik Goazen itsasoramusikala,
11:30ean Kultur Etxean.
]Bihar, abenduak 30.Txalo tal-
dearen eskutik Kanpanilla eta Peter
Pan-en itzalaantzerki emanaldia,
11:30ean Kultur Etxean.

Irura
]Gaur, abenduak 29.11:00etatik
13:00etara liburutegia eta haur
txokoa. 17:30ean Musika Eskolako
areto nagusian Dar Dar taldearen

Egizu lo Tartalotxotxongilo-ikuski-
zuna. 17:00etatik 19:00etara Gaz-
telekuan zirko ikastaroa. 
]Bihar, abenduak 30.Gazteleku-
tik txangoa Bilboko Eguberrietako
Haur parkera. 11:00etatik
13:00etara liburutegia eta haur
txokoa. 17:30ean Musika Eskolako
areto nagusian Iker Diazen Goazen
itsasora ipuin-musikatuen ema-
naldia. 
]Etzi, abenduak 31.10:00etan
plazatik abiatuta Loatzo mendira
egun pasa.

Tolosa
]Gaur, abenduak 29.Bideojola-
sak: Sing Stareta Wii jokoekin,To-
pagunean.
]Bihar, abenduak 30.Eskulanen
tailerra Topagunean.
]Haur parkea.Abenduaren 31ra
bitarte Zerkausian, 11:00etatik
13:30era eta 16:30etik 20:00etara
egongo da zabalik. 

Zizurkil
]Abenduak 29 eta 30.Jolasak
09:30etik 13:00etara Pedro M.
Otaño Ikastetxean.
]Gaur, abenduak 29.Txuri- Urdi-
nera irteera egin dute, 15:15eko
trenean.

Belauntzan Olentzerori harrera beroa egin zioten haurrek. Ikazkina eta bere astoa oso pozik ibili ziren.HITZA

100 urte dituen amona Mariari etxera eman zion oparia Olentzerok Gaztelun, haurren laguntzarekin. HITZA

Amezketan preso eta iheslarien alde ibili ziren kantuan goizez eta arratsaldez, hilaren 24ean.HITZA



Musikalak
] Ibarra. Iker Diazen eskutikGoa-
zen itsasoramusikala Benito Izagi-
rre kultur etxean 11:30ean. Ikuski-
zun musikala da, itsasoari buruzko
istorio entretenigarriz eta kantu
eder hunkigarriz osatua.

Lehiaketak
]Tolosa. Bihar bukatuko da Ema-
kumeak eta migrazioak izeneko ko-
miki lehiaketan lanak aurkezteko
epea. Komikiak Tolosaldea Gara-
tzeneko Inmigrazio Sailean entre-
gatu daitezke.

Tailerrak
]Tolosa. Haur Liburutegian bihar
12:00etan 8-12 urte bitarteko haur
eta gazteentzat, astronomiari bu-
ruzko tailerra: galaxiaren, atmos-
feraren konposaketaren eta astro-
nautek traje espazialetan sartzeko
dituzten zailtasunen berri emango
dute. Esperimentu bat etxera era-
mateko aukera ere izango dute. 

Erakusketak
]Tolosa. Iñaki Elolaren argazkien
erakusketa Beti Alai tabernan etzi,
hilak 31, bitarte. Tolosa angularrean
izena du erakusketak. 

Kontzertuak
]Tolosa. Musika Bandaren Urte
Zaharreko kalejira Alde Zaharreko
kaleetan zehar etzi 20:00etan Go-
rriti plazatik abiatuta. 

Festak
]Alegia. Ume festa arratsaldean
Gaztetxean, 22. urtemuga dela
eta.

Zinema
]Tolosa. Pluk eta bere garabia
haurrentzako filma euskaraz 
Leidor aretoan 17:00etan.
]Tolosa. Prop & Bertahaurrentza-
ko filma euskaraz bihar Leidor 
aretoan 17:00etan.
]Tolosa. Javier Corcueraren
Checkpoint rock filma Leidor areto-
an bihar 19:15ean eta 21:45ean,
zine-forumean.
]Alegia. Bihar 21:30ean zine-klu-
ba Gaztetxean, 22. urtemuga dela
eta.

›› GUARDIAKO FARMAZIAK
] Ibarra. Iturrioz, I. Euskal Herria, 3.
943 09 15.
]Leitza. Plaza, M.T. Elbarren, 36.
112.

HITZAK ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esanen
eta iritzien erantzukizunik.

AAgenda

Händel-en ‘Messiah’ Leidor aretoan
TOLOSA ]George Friedrich Händel-en Messiahobraren zatiak entzun ahal
izan ziren Tolosako Orfeoiaren Eguberrietako Kontzertuan, pasa den as-
teazkenean Leidor aretoan. Urteroko moduan jende asko gerturatu zen
ikuskizunarekin gozatzera eta Tolosako Orfeoiarekin batera Amaya Ar-

beras sopranoaren, Marife Nogales kontraltoaren, Jon Plazaola tenorea-
ren eta Jesus Garcia Arejula baxuaren ahotsak ere entzun ahal izan ziren.
Emanaldi borobila eskaini zuten guztiek Ignacio Ruiz de Alegriaren zu-
zendaritzapean. NEKA

‹‹ Goiza Arratsaldea Tenperatura Bihar
2009-12-29

Eguraldia

›› 17°›› 10°

GOIZA EURIA
ARRATS.LAINOTUTA
BEROENA 15°
HOTZENA 9°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Rebeka Calvo.
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

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Maider Garaikoetxea.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@tolosaldekohitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @tolosaldekohitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @tolosaldekohitza.info.
Ibarraldea: 687 410 032. ibarraldea @tolosaldekohitza.info.  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @tolosaldekohitza.info.  
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