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‘Aizkora.com’, aizkoraren 60 urtetako
apustuen eta txapelketen bilgune
Antton Espelosinek orain gutxi kaleratutako ‘Aizkora.
Apustuak eta Txapelketak, 1949-2009’liburuaren harira
sortutako webgunea aurkeztu dute Leitzan

Gabriel Saralegi aizkolari ohi leitzarraren laguntza izan du
Espelosinek aurkezpenean; «lan hau beharrezkoa zen.
Datu eta anekdota ugari biltzen dira bertan», dio  q7

Antton Espelosin eta Gabriel Saralegi aizkora.com atariko aurkezpenean.A. IMAZ

‘Segi jotzen’en emanaldi
berezia eskainiko du
Poxpolo ta Konpainiak
Tolosako pailazoek ikuskizun berria dute eta etzi estreinatuko dute
Leidorren 12:00etan eta 17:00etan; berrikuntza ugari dituztela diote q2

Ogi Berri herrian
geratzeko Udalak 
9. Ola industriagunea
urbanizatuko du
Amezketako osoko bilkuran onartu zuten
neurria datorren urteko aurrekontuekin batera; 
bestalde, 2011eko egutegia eta udal 
aldizkaria banatu ditu udalak egun hauetan  q4

Egutegian ikusi daitekeen argazkietako bat. SARA GOMEZ



Iñigo Terradillos Kultura

Poxpolo ta Konpainia lan berria-
rekin datoz. Segi jotzen du izena
ikuskizun berriak, eta etzi izango
da estreinaldia, Leidor aretoan,
12:00etan eta 17:00etan. 

Poxpolo pailazoarekin (Iker
Galarza) batera pertsonaia ugari
igoko dira taula gainera, eta guz-
tien artean, «emanaldi berezia»
eskainiko dute. Sketch eta abesti
berriez osatuko dute saioa, eta
Gabon kutsua ere izango du hain-
bat unetan. «Udan eskaini ge-

nuen Segi jotzen emanaldia, bai-
na, etzi Leidorren izango den
saioa desberdina izango da, berri-
kuntza ugarirekin», azaltzen du
Galarzak. 

Gainera, etziko saioa bereziki
Tolosarako egin dutela ere esan
daiteke. «Denbora asko hartu
dugu saio polita osatzeko, eta Lei-
dorrerako propio prestatu ditu-
gun sketch batzuk ere egongo
dira, eta horiek bertan baino ezin-
go dira ikusi».

Jotzen jarraitzeko asmoz
Mokolo pailazoa (Iñaki Odriozo-
la) hil zenean golpe handia izan
zen taldearentzat. Horregatik, za-
lantzak izan zituzten taldearen
etorkizunaren inguruan. Azke-
nean, ordea, antzezten, irribarre-
ak sortzen eta jotzen segitzea era-
baki zuten. Hortik dator, hain zu-

zen ere euren lanik berrienaren
izenburua.

Taula gainera igotzen jarrai-
tzeko erabakia begi onez hartu
dute Poxpolo ta Konpainiaren za-
leek. Horren adierazle da emanal-
diak izan duen arrakasta, izan
ere, saio bakarra aurreikusi zu-
ten, eguerdikoa, baina azkenean
arratsaldean bigarrena jarrai be-
harra izan zuten. Lehen saiorako
sarrerak segituan saldu ziren, eta

bigarrenerako sarrera batzuk ge-
ratzen dira oraindik. «Oso polita
da horrelako harrera beroa iza-
tea, eta jarraitzaile finak eta mai-
te gaituztenak ditugula sentitzea;
gu emanaldi atseginak presta-
tzen saiatzen gara, eta jendea ha-
rrituta uzten, eta zaleek esker-
tzen dute egiten duguna, horrega-
tik ez dugu inor saioa ikusi gabe
gelditzerik nahi, eta bigarrena ja-
rri dugu», azaltzen du Poxpolok.

‘Segi jotzen’ lan
berria aurkeztuko
du Poxpolo ta
Konpainiak, etzi
Leidor aretoan bi saio
eskainiko dituzte, bata
12:00etan eta 17:00etan
bigarrena; berrikuntzez
betea izango da

Poxpolo pailazoa emanaldian parte hartzen duten pertsonaiekin. HITZA

SALGAI
]Etxebizitza. Leitzan 100 m2-
ko pisua salgai. Norberak bere
gustura jartzeko moduan. 687
40 52 33.
]Ekonomika. Lakuntza marka-
ko ekonomika, Clasica mode-
loa. Egoera onean eta oso gutxi
erabilia. 649 51 09 41. 
]Plantetako enkofratua. Ka-
rrerak, zertxak, puntalak, pos-

tetako txapak, taberoak
200x50 saltzen dira. Modu
onean. 667 41 88 75.
]Motorra. Suzuki RMZ 450-a
salgai. 2006. urtekoa eta egoe-
ra oso onean. 635 75 09 15.
]Eskopeta. Bereta markako es-
kopeta railatua salgai. Oilago-
rretarako aproposa, bi kanoi jo-
kurekin. 2007koa da eta oso
gutxi erabilia dago. Harrema-

Iragarki laburrak
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netarako telefono zenbakia: 
635 75 09 15.

LANA
]Emakumea. Emakume eus-
kaldun autonomoa eskaintzen
da Tolosa inguruan astelehene-
tik ostiralera goizetik eguerdira,
etxeko lanak, umeak, bazkariak
eta abar prestatzeko. Deitu
607 90 21 40 zenbakira.

ATZEGIKOEN
EGITEKOA
EZAGUTUZ

Tolosaldea LH Institutuko 110
ikasle eta irakasle Atzegiko Itsa-
so Armas teknikariak eman
zuen hitzaldian egon berri dira.
Adimen urritasuna duten per-
tsonekin lan egiten duen talde-
aren ekintza eta helburu nagu-
siak azaldu zizkien, eta bolunta-
riotzaren berri ere eman zien.
Halaber, gazteak animatu zi-
tuen parte hartzera, «esperien-
tzia benetan aberatsa delako,
bai adimen urritasuna dutenen-
tzat, bai eta boluntarioentzat
ere». HITZA

Irudia qGizartea

Abenduaren 24 eta 31n 
ez dute kartoia bilduko

GIZARTEA ›Tolosaldeko Man-
komunitateak ez du dendariei
zuzendutako kartoi bilketarik
egingo abenduaren 24ean eta
31n. Beraz, egun horietan kar-
toia atera ez dezaten eskatu
dute.

Napoleoni buruzko
erakusketa Aranburun

KULTURA ›Napoleonetik bizi
garen mundura antzerki bidez-
ko bisita egingo dute urtarrila-
ren 8an, 17:30ean. Aranburun
jarrita dagoen erakusketa eza-
gutzeko modu berezia izango
dela adierazi dute.

DLaburrak

‘SEGI JOTZEN’

pNon eta noiz.Leidor aretoan,
etzi, 12:00etan eta 17:00etan.
pSarrerak.Leidorreko leihati-
lan eskura daitezke, edo bestela
kutxa.net helbidean.
pEmanaldia.Sketch eta abesti
berriak, Gabon kutsuarekin.

GDatuak
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ALEGIA

pAbenduak 25, bihar. Txintxa-
rri Abesbatza kantuan ariko da
11:15eko meza nagusian.
pAbenduak 27 eta 28 . Gabo-
netako pilota topaketak
16:00etatik aurrera.
pAbenduak 29, asteazkena.
Gabonetako pilota topaketak
16:00etatik aurrera. Finala
Amezketan jokatuko da.
pAbenduak 31, ostirala . San
Silbestre herri krosa 16:00etan.

ANOETA

pAbenduak 25, bihar. Anoeta-
ko txistulari taldearen kalejira
12:00etatik aurrera.
pAbenduak 28, asteartea.
Txuri-urdinera irteera egingo
dute. 10:30ean aterako da
autobusa farmazia aurreko gel-
tokitik, eta 14:00etan itzuliko
dira Anoetara.

IBARRA

pAbenduak 26, igandea.
17:30etik aurrera bertso jaialdia
izango da Belabieta kirolde-
gian. Lizaso, Egaña, Lujanbio,
Agirre, Colina eta Maia ariko

dira kantuan taula gainean.
Sarrerak aldez aurretik nahiz
bertan erosi ahal izango dira.
Aurretiaz 8 eurotan, eta egune-
an, 10ean.
pAbenduak 27, astelehena.
Tatxin eta Tatxan pailazoen
emanaldia izango da 11:30ean,
Benito Izagirre kultur etxean.
pAbenduak 28, asteartea. Elvi
sabel hiztunaren emanaldia
11:30ean, Benito Izagirre kultur
etxean.
pAbenduak 29, asteazkena.
Gabonetako euskal ipuinak
saioa Ixabel Milleten eskutik.
11:30ean kultur etxean.
pAbenduak 30, osteguna. Ali,
haren amona eta alfonbra
hegalaria antzezlana Txalo tal-
dearen eskutik. 11:30ean kultur
etxean izango da hau. Kutxa
Gizarte Ekintzak sustatuta.
pOharra. Hilaren 27tik 30era,
eta urtarrilaren 3tik 5era, goizez
bakarrik egongo dira zabalik
Kultur Etxea eta Liburutegia.
09:30etik 14:00etara.

IRURA

pAbenduak 27, astelehena.
Hipo eta Tomax pailazoen Bel-
durraren etxea lana ikusgai

izango da Kulturuneko areto
nagusian, 17:30ean.
pAbenduak 28, asteartea.
Inoxende eguna gaztelekuan
17:00etatik 19:00etara.
17:30ean berriz, Diskojaia pilo-
talekuan, haur eta gaztetxoen-
tzako dantza eta jokoekin.
pAbenduak 29, asteazkena.
16:00etatik 20:00etara talo-
gintza ikastaroa. 17:30ean, Ane
Monna, Oskola eta karramarroi
taldearen eskutik, Harritxu
Maritxu antzezlana Kulturune-
an.
pAbenduak 30, osteguna.
Gaztelekutik txangoa Bilboko
Eguberrietako Haur parkera.
17:30ean Xake partidak plazan
(parte-hartze irekia).
pAbenduak 31, ostirala.
10:00etan, Loatzo mendira
egun pasa, plazatik abiatuta.
pOharra. Hilaren 27tik 30era
eta urtarrilaren 3tik 4ra,
11:00etatik 13:00etara egongo
dira irekita. Ludoteke eta Libu-
rutegia.

TOLOSA

pGazte astea. Topagunean
hilaren 26tik 30era bitartean
ospatuko dute. Honen baitan,

GEguberrietako ekitaldiak

hilaren 26an, ping-pong eta
futbolin txapelketa egongo da;
hilaren 27an, WII eta Play Sta-
tion txapelketak jokatuko dira;
28an, Makillaje tailerra izango
da; 29an Euskal selekzioaren
partida ikustera irteera egingo
dute; eta azkenik hilaren 30ean,
txokolatada eta merendola
egingo dituzte. Izen-emateak
Topagunean bertan egin dai-
tezke.
pGabonetako haur parkea.
Hilaren 27tik 30era 11:00etatik
13:30era, eta 16:30etik
20:00etara,egongo da zabalik
Zerkausian.
pEguberrietako kontzertua.
Igandean, hilaren 26ean,
Hodeiertz abesbatzak Santa
Klara elizan Eguberrietako kon-
tzertua eskainiko du 19:30ean
hasita. Hodeiertz abesbatzaren
barruan, Hodei Truk Samaniego
eta Hirukidek ere abestuko dute
estreinaldi batzuk eskainiz.
Hodei Truk eta Hodei ere izango
dira. Guztiek batera ere abestu-
ko dute eta hau ere estreinaldia
izango da. Enrique eta David
Azurza ariko dira zuzendari
lanetan. Eta Xabier Zeberio,
Peio Ramirez eta Arkaitz Men-
doza izango dira musikariak.

Erredakzioa 

Atzotik oporretan dira eskualde-
ko haur guztiak. Izan ere, ikaste-
txe gehienetan eta lantoki asko-
tan atzo eman zieten hasiera Egu-
berrietako oporraldiari. Hau
kontuan hartuta, gero eta herri
gehiagotan antolatzen dituzte
jarduerak eta ekitaldiak, tarte
hauek betetzeko, eta ez aspertze-
ko.

Ekitaldi gehienak etxeko txi-
kienei eta gaztetxoei zuzenduta
baldin badaude ere, badira hel-
duak entretenitzeko pentsatuak
ere. Horren adibide, gaur bertan
Txintxarri abesbatzak eskainiko
duen emanaldia. Alegiako elizan,
meza nagusiko ospakizunetan
parte hartuko dute. Anoetan be-
rriz, txistulariek kalejira egingo
dute herritik barrena, 12:00etatik
aurrera.  

Ibarran bertso saio bikaina
Ibarrako hainbat eragilek antola-
tuta, bertso jaialdi bikaina izango

Ekitaldi eta jarduera ugari
eskualdean, inor asper ez dadin
Haur guztiak oporretan
daude, hori dela eta
hauei zuzendutako
ekitaldi ugari antolatu
dituzte Tolosaldean

Astelehenean zabalduko ditu ateak Tolosako Zerkausiko Haur Parkeak. E. EZEIZA

da etzi Belabieta kiroldegian.
Maialen Lujanbio, Jon Maia, Sus-
trai Colina, Amaia Agirre, Ando-
ni Egaña eta Sebastian Lizaso
izango dira taula gainean
17:30etik aurrera.  

Ibarran data hauetan ospatzen
den bertso saioa gero eta egonkor-
tasun handiagoa ari da hartzen.
Aurtengoa hirugarrena izango

baita. Aipatu bezala, Ibarrako
hainbat eragile aurkitzen dira
jaialdiaren atzean: Eneko Aritza-
ren Lagunak kultur elkartea, Po-
totxotx bertso eskola, Bartola jai
alternatiboen batzordea eta Iba-
rrako Gazte Asanblada. Bakoi-
tzak bere ardurak hartu ditu eta
auzolanean antolatu dute bertso
saioa. 

Sarrerak aurrez erosi daitezke
8 eurotan, ondorengo lekuetan:
Ibarrako Zubiaurre, Atari, Danon
Txokoa eta Lurdes liburu-den-
dan; Tolosako Denak eta Rakun;
Anoetako Itzulin; Villabonako
Iratzarren; Leitzako Torrean;
Alegiako Ixkiñan eta Beasaingo
Arranon. Egunean bertan, 10 eu-
rotan erosi ahalko dira.

Udalaren aurtengo azken
Osoko Bilkura, asteartean

IBARRA ›Udalak Ohiko Osoko
Bilkura egingo du datorren
asteartean, hau da, hilaren
28an. Batzarra udaletxean
izango da, 09:00etan. Eguneko
gai zerrenda ondorengo pun-
tuek osatzen dute: Aurreko akta
onartzea; Alkate dekretuen
berri ematea; 2011ko Aurrekon-
tu Orokorra eta aurrekontua
egikaritzeko Udal Araudia;
2011ko Plantilla Organikoa;
2011ko udaleko lanpostuen
zerrenda eta EAJk aurkeztutako
mozioa (diru-sarrerak berma-
tzeko errenta gabe utzi).

Ikastaro ireki bat antolatu
du Alurrek hilaren 28rako

IBARRA ›Alurr dantza taldeak
ikastaro bat emango du dato-
rren asteartean, hilak 28. Saio
irekia izango da, nahi duen orori
zuzendua. 20:00etan hasiko da
eta 22:00etan amaitu. Dantza
taldearen lokal zaharrean egin-
go duten eskolan Xapeloatz
Lanz, eta beste hainbat plazako
dantza irakatsiko dituzte. Ikas-
taroaren helburua da, Alurr
dantza eskolan aritzen diren
haurren gurasoei dantza horiek
erakustea.

DLaburrak



Imanol Garcia Amezketa

Amezketako Udalak azkeneko
osoko bilkuran gai garrantzi-
tsuak onartu zituen. Alde bate-
tik, 2011ko aurrekontuei onarpe-
na eman zion eta, bestetik, 9. Ola
industria sektorean Urbanizatze-
ko Jarduketa Programa (UJD) do-
kumentuaren hasera onarpena
eman zion. 

Azken gai hori, Jesus Iñurrita
alkateak azaltzen duenez, «oso
garrantzitsua da guretzat». Plan
orokorrean zehaztu zenez, Ola
eremuan industriagune berria
jartzeko aukera dago. «Ogi Berri
enpresak Amezketan gelditu
nahi du eta horretarako pabilioi
handiagoa behar du», dio alkate-
ak. 

Industriagunea egitea dagoen
lurzoruaren jabeak «ez du nahi
aurrera eraman proiektua». Lur-
jabeak promotorearen papera

egin dezake edo lurra saldu pro-
motore bati industriagunea hark
egiteko. «Ez da ezer egiten ari»,
gaineratu du Iñurritak. «Udala-
rentzat oso garrantzitsua da Ogi
Berri herrian geratzea eta horre-
gatik erabaki dugu urbanizazioa
udalak berak egitea eta horreta-
rako UJP dokumentua onartu
dugu».

Urbanizatzearen kostua lurja-
bearentzat izango da. Gipuzkoa-
ko Aldizkari Ofizialean argitara-
tu ondoren, hogei eguneko epea
du lurjabeak alegazioak jartzeko.  

Datorren urteko aurrekontua-
ri dagokionez, ia milioi bat euro-
koa onartu du udalak, 987.645 eu-
rokoa hain zuzen. «Aurreko urte-
ko antzekoak dira», azaldu du
alkateak. Ezberdintasuna inber-
tsioak izango dira eta arlo horre-
tara 186.000 euro bideratuko ditu.  

Guztira lau inbertsio egingo
dira. Alde batetik argiteria. Kon-
tsumoaren gastua %25 jaitsi nahi
du udalak eta horretarako 90 bat
lanpara berri jarriko dituzte, 160
watt kontsumitu beharrean 40
watt kontsumituko dutenak. Ho-
rretan 41.000 euro inbertituko
dira. Beste inbertsio bat baserri-
ko zenbait bideetan brea botatzea

9. Ola industria sektorean
Udalak burutuko ditu
urbanizatze lanak
Ogi Berri enpresa
herrian gelditzeko
onartu du Udalak
urbanizatze
dokumentua
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Erredakzioa Amezketa

Udalak herriko egutegia eta udal
aldizkaria banatu ditu egunotan
etxeetara. Aldizkaria, hamarga-
rrena, Udalak ateratzen duen az-
kena izango da, alearen agurrean
azaltzen denez. 28 orrialdeetan
Udalaren batzordeen jardunari
buruz azalpenak ematen dira.
Hala, kultura, hirigintza, ekono-

mia eta agenda 21 alorretako al-
bisteen berri ematen du. Horrez
gain, beste zenbait gai modu labu-
rrean azaltzen ditu eta zenbait
mozioren berri ere ematen du.

Aldizkariaren bigarren zatian
legealdian egindako lanen erre-
pasoa egiten du Udalak.  Gai
hauek jasotzen dira: mugikorta-
suna eta irisgarritasuna; ura;
energia; gizarte zerbitzuak; adi-
nekoak gogoan; hezkuntza; herri-
ko ondarea; kultur eskaintza; eus-
kara; krisiaren eraginez gerorako
geratu direnak; udal kudeaketa:
komunikazioa eta parte-hartzea;
legealdiko inbertsio garrantzi-
tsuenak; eta legealdiko emaitza
ekonomikoak

Udal egutegiari dagokionez,
azaleko argazkia Neli Ivanovak
egin du eta barnean daudenak
Sara Gomezek. Egutegian herri-
ko informazioa (herriko argaz-
kiak, bertsoak...) eta udal infor-
mazioa ( batzordeen eta osoko bil-
kuren datak, zabor berezien
bilketa egunak...) biltzen dira.

Udal aldizkaria eta
egutegia etxeetara

9. Ola industria sektorean egun hormigoizko hainbat elementu daude. I. GARCIA

izango da, hormigoizko bideak
irristakorregiak direlako. Bu-
zoiak ere aldatuko dituzte. Horre-
tara 50.000 euro bideratuko ditu.
Bestalde, Herri Zentroaren biga-
rren fasea hasiko dute, liburute-
gia, ludoteka eta KZgunea egoki-
tuz. Horretan 75.000 euro inberti-
tuko ditu. Azkenik, Jose Mari
Otermin Amezketako etxeen his-
toriari buruz idazten ari den libu-
rua argitaratzeko 20.000 euro bi-
deratuko ditu udalak. 

Hileta zibilak egiteko aukera
Osoko bilkuran onartutako beste
puntua hileta zibilena izan zen.
Gipuzkoako Batzar Nagusiek
udalei gomendatu die herritarren
eskura jar ditzatela hileta zibilak
egiteko toki publiko egokiak, hala
eskatzen dutenei aukera eskain-
tzeko. 

Amezketako Udalak, gomen-
dioari jarraituz, Herri Zentroaren
areto nagusia izendatu du horre-
tarako egokitzat. Beraz, aretoa
zerbitzu horretarako erabili nahi
duenak alkateari zuzendu beha-
ko dio eskaera formala, eta zerbi-
tzua gauzatzeak dakartzan gas-
tuak eskatzailearen gain joango
dira.

Amezketako egutegian azaltzen diren zenbait argazki. NELI IVANOVA/SARA GOMEZ
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Erredakzioa Elkartasuna

Azken urteetan bezala Laskorain
ikastolak Merkatu Txikia jarriko
du Tolosako kultur etxean jende-
ak emandako arropa, jostailu, li-
buru eta produktu desberdine-
kin. Honetaz gain, denda, taber-
na, lantoki, finantza erakunde eta
bestelakoetan ere ibili dira eske-

an jasotako guztia salgai jarri eta
diru horrekin proiektu desberdi-
nak finantzatu ahal izateko. Igan-
dean, hilak 26, irekiko dute eta 
urtarrilaren 9a bitarte egongo 
da zabalik honako ordutegiare-
kin: 10:00 etatik 13:00etara eta
17:00etatik 20:00etara.

15. edizioa
Aurtengoan 15. edizioa izango da,
baina Laskorain ikastolako ikas-
le zein irakasleek lehen eguneko
ilusio bera dute. Irakasleek ager-
tutakoaren arabera, euren asmoa
«gure ikasleen balioak, jarrerak,
emozioak eta portaerak poliki-po-
liki hobera aldatzea» da, horreta-

rako «gauzekiko, pertsonekiko
eta ideiekiko» errespetua bultza-
tuz. 

Aurtengoan biltzen duten di-
rua bi proiektuetara bideratuko

dute. Batetik, ikastolako ohiturei
jarraiki, Ekuadorreko Guayas es-
kualdeko Duran herrian zentro
soziokulturala eraikitzeko lagun-
tza bidaliko dute. «Lurralde ho-
rretan ezjakintasuna handia da
eta emakume zein haurrak gizo-
nezkoen menpe daude», argitu
dute. Bestetik, Sahara askeko Mi-
yik herrian lehen hezkuntzako
ikastetxe baten eraikuntza eta
ekipaia lortzeko ere bidaliko dute
dirua. 

Era berean, aipatu behar da
Merkatu Txikiak Aranburu jau-
regian dagoen Angel Cuerdoren
erakusketarekin bat egiten due-
la. Cuerdok bere bidaietan atera-

tako argazkiekin erakusketa jarri
du eta lanak salgai daude, biltzen
duen dirua Tolosaldea Saharare-
kin elkarteari emango diolarik.
Aipatu behar da baita, bideoak
eta panel informatiboak izango
direla Merkatu Txikian eta ho-
rrez gain, bi hitzaldi ere antolatu
dituztela. Lehena pasa den aste-
azkenean izan zen eta bigarrena
berriz, urtarrilaren 4an izango
da. Bertan Tolosaldea Saharare-
kin elkarteak bere proiektu des-
berdinen aurkezpena egingo du
19:00etan Aranburu jauregian. 

Merkatu Txikian soberan gera-
tzen dena Saharara eta Emausera
bideratuko dute.  

Igandean irekiko du Laskorainek Merkatu Txikia
Ekuadorreko Guayas
eskualdeko Duran
herrira eta Sahara
askeko Miyira
bideratuko dute dirua

Erredakzioa Futbola

Tolosako Udalak Xabi Alonso
futbolari tolosarra omenduko 
du igande honetan. Ekitaldia
11:00etan izango da udaletxean. 

Lehenik eta behin udal ordez-
kariek harrera egingo diote uda-

letxean bertan, bere lagun, seni-
tarteko eta, oro har, herritarren
artean. 

Ondoren, oroigarri bat emango
diote eta gero, udaletxetik Usabal
kiroldegira joango dira guztiak.

Shanti 
Torneoa
12:00etatik aurrera izango da Usa-
balgo ekitaldia, ordu horretan
bere izena daraman plaka eraku-
tsiko baitute.

Bukatzeko Shanti Torneoaren
hasiera dela eta, txapelketako
ohorezko sakea egingo du. 

Xabi Alonso 
futbolaria omenduko
dute igande goizean
11:00etan hasiko da
ekitaldia; lehenengo
udaletxean bilduko dira
eta ondoren, Usabal
kiroldegira joango dira

Erredakzioa Eskia

Ioseba Rojo eskiatzaile tolosa-
rrak bere ametsetako bat bete be-
rri du. Izan ere, joan den astebu-
ruan iraupen-eskiko Munduko
Kopako proba batetan parte har-
tzeko aukera izan zuen.

Zehazki, Frantziako Alpeetan
kokatzen den La Clusaz izeneko
herrian, 30 kilometroko lasterke-
ta egin zuen, estilo askean eta
10.000 ikusleren aurrean. Laster-
karien artean iraupen-lasterkari
hoberenak zeudela ere nabar-
mandu behar da. 

Lasterkari frantziarrak izan zi-
ren hasierako martxa jarri nahi
izan zutenak, baina helmugan
errusiarrak, norvegiarrak, sui-
tzarrak eta txekiarrak izan ziren
lehenengo postuak eskuratu zi-
tuztenak. 

Munduko Kopan aritzeko au-

Ioseba Rojok 
Munduko Kopan 
hartu du parte 
Bere anaia,
Imanol, Austrian 
izan da eta FIS
zerrendarako puntu
asko eskuratu ditu

kera, dena den, lan askoren ondo-
ren iritsi zaio Rojori. Orain hilabe-
te asko hasi zen entrenamenduak
eta rolleski lasterketak egiten,
elurretan eta altitudean elkarre-
taratzeak ere egin izan ditu eta
azaroan lehenengo lasterketak
ere egin zituen Finlandian. 

Abenduan aldiz, Suitza eta Ita-
lian izan zituen lasterketak eta
ondoren iritsi zaio Munduko Ko-
pan parte hartzeko aukera.

Ioseba Rojo orain etxean da bai-
na egun gutxi emango ditu ber-
tan urtarrilean lasterketa gehia-
gorekin hasiko baita. Estoniara
joango da 23 urtez azpiko Mundu-
ko Txapelketan parte hartzera. 

Bestalde, bere anaia, Imanol,
Espainiako Selekzio Absolutuan
dago baita ere eta egutegi berbera
eduki du, baina azken astebu-
ruan Austrian aritu da FIS ze-
rrendarako puntu asko lortuz.

Iazko Merkatu Txikia. E. EZEIZA



Erredakzioa Villabona

Duela egun batzuk, Aiztondo Bai-
larako Etxerateko kideak izan 
ziren euskal presoen Euskal He-
rriratzea eta euren eskubideak al-
darrikatzeko deitu dituzten mobi-
lizazioen berri eman zutenak.
Orain, Aiztondo bailarako herri-
tarren txanda izan da. Villabona-
ko Bear Zana pilotalekuan elkar-
tu ziren eta herritarrez gain, Udal
ordezkariak ere bertan izan ziren.   

Etxerateko kideekin bat egi-
nez, manifestua irakurri zuten
eta herritar guztiei urteko azken
egunean egingo den manifesta-

zioan parte hartzeko deia egin zie-
ten. Mobilizazioa 19:00etan abia-
tuko da Villabona Errebote plaza-
tik. 

Era berean, azken ostiralak go-
goratu nahi izan zituzten eta aur-
ten azkena, hilaren 31a izango
dela nabarmendu. Azkenik, urta-
rrilaren 8an egingo den manifes-
tazio nazionalera joateko deia ere
egin zuten. 

«Bisitarik gabe geratu da»
Haimar Altuna euskal presoaren
neska-laguna bistarik gabe gera-
tu dela jakinarazi dute. Huelvako
espetxean dago lizartzarra eta bi-
sitara sartu aurretik «katxeatze-
ra behartu» nahi izan zuten. Nes-
ka-lagunaren «ezetzaren» ostean,
bisita ukatu zioten. 2.000 kilome-
troko bidaia alferrikakoa izan
zen. Urte sasoi honetan egonaga-
tik ere, «espetxe politikak berdin
jarraitzen duela» salatu dute.

Abenduaren 31ko
manifestaziorako
deia egin dute
Oraingoan Aiztondo
Bailarako herritarrek
egin dute deialdia.
19:00etan Errebote
plazatik abiatuko da 

Aizkolari gazteen arteko
txapelketak igandean

LEITZA ›Amazabal pilotale-
kuan, Lehenengo Gabonetako
Aizkolari Txapelketa jokatuko
da. Igandean izango da eta
12:00etan hasiko da. Zortzi aiz-
kolari gazte nafar lehiatuko dira:
Goizeder Beltza, Ander Erasun,
Julen Kañamares, Oihan Larre-
txea, Xabier Mindegia, Asier
Pellejero aresoarra eta Arkaitz
Olano eta Ruben Saralegi lei-
tzarrak. Bestetik, gaztetxoen
mailako Eusko Label Binakako
Aizkora Txapelketa ere jokatuko
da. Lau bikote ariko dira: Eneko
Saralegi leitzarra eta Iker Vicen-
te, Eneko Otaño eta Iker Zaba-
letaren aurka.

Oinatz Bengoetxea eta
Irujoren aurkako partida 

LEITZA ›Bihar arratsaldean Iru-
ñeako Labrit pilotalekuan joka-
tuko dute buruz buruko Kutxa
Masterseko finaleko partida.
Bengoetxea VI.a eta Martinez
de Irujo iritsi dira finalera. Egu-
berri egunean jokatuko den
partidarako pilotak aukeratuta
dituzte jada.

Astelehenean 19:00etan
herri batzarra egingo dute

IRURA ›Udalak deituta, hilaren
27an, herri batzarra egingo
dute. 19:00etan hasiko da eta
lehen puntuan Plaza autoen-
tzat ixtea izango da jorratuko
duten gaia. Ondoren, 19:30ean,
Irurako Hiri Antolamendurako
Plan Orokorra aurkeztuko dute.
Planaren egileak ere bertan
izango dira. Herritar guztiei 
dei egiten zaie bertan parte 
hartzeko.

DLaburrak

2 Hilberriak

Etxeraten ostean, orain Aiztondo bailarako biztanleak deitu dute. HITZA

Tolosaldea etaa Leitzaldea› 
6  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2010eko abenduaren 24a, ostirala

Zilarrezko Q saria jaso zuen Jesusen Bihotza ikastolak hilaren 16an
Barakaldoko BECen. Saria Kontxi Ormazabal zuzendariak jaso
zuen Ozkariz Hezkuntza sailburuordearen eskutik. Zuzendaritza
Taldearen babesarekin batera, guraso eta irakasleen ordezkaritza
izan zuen gertu. Brontzezko, Zilarrezko eta Urrezko Q Kudeaketaren
Euskal Sariak banatu zituzten. HITZA

ZILARREZKO Q SARIA

Irudia qVillabona

Hilaren 18an, Eguberri Trofeoa Txapelketa (Burgos) jokatu zen.
Bertan, Burgoseko Sol y Luz eta Danena Halterofilia Taldeak izan
ziren. 15 urte azpikoen mailan, Asier Gallegok 2.postua eta Junior
Santanak lehena eskuratu zuten. 17 urte azpikoen mailan, hurrenez
hurren Adrian Sasiain, Kellyam Quintana eta Joseba Arrate sailkatu
ziren. Junior mailan, Igor Sasiain lehen eta Iker Hernandez 2. sailka-
tu ziren. Senior mailan, Francisco Gonzalez izan zen lehena. HITZA

URTEA ONDO BUKATU DUTE

Irudia qVillabona

IÑAKI 
TELLERIA ARANA 

JAUNA
Abenduaren 23an hil zen, 53 urte zituela, Elizakoak
eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

Mendi gaineko distira
azaldu zaigu argira

izar handi hori jeitsi dezagun
berak utzitako kabira.

Zure lagun miñak: Javier eta Isabel, Julian eta Begoña.

Haren animaren alde, otoitz bat eskatzen dizuete eta arren etor zaitez-
tela, ASTELEHENEAN arratsaldeko ZAZPIETAN, Tolosako SANTA
MARIA  parroki elizan, egingo den hiletara. Aldez aurretik, mila esker.

TToolloossaann, 2010eko abenduaren 24an

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info



Asier Imaz Leitza

Aizkora kirol desberdina da. Ba-
karra. Protagonistari bere neu-
rria urteetako sufrimenduak
eman beharrean, hamarkadeta-
koek ematen diote. 

Ikusi besterik ez dago bestela,
51 urterekin, aurtengo Euskal
Herriko txapela nork irabazi
duen. Hori bai, dinosauro mitiko-
ak desagertzear aurkitzen dira;
oraingoan bai, gazteak iritsi dira
eta aizkorak bazuen horren beha-
rra.

Antton Espelosin sunbillarrak
ere behar bati erantzunez argita-
ratu zuen Aizkora. Apustuak eta
Txapelketak, 1949-2009 liburua
urte hasieran, 700 orrialdeko
lana. Aizkoraren historia inork ez
du horrela inoiz kontatu, ez
behintzat horren zabal eta bere ja-
torrizko hizkuntzan, hau da, eus-
kara hutsean. Eta dena esan be-
har baldin bada, honen beharra
ere bazegoen.

Gabriel Saralegi leitzarrak zer-
bait badaki hutsune honen ingu-
ruan: «Lan hau beharrezkoa zen.
Euskal Herriko jokoen inguruan
argitaratu dira beste liburu ba-
tzuk, baina hemen aizkora baka-
rrik agertzen da. Horrek datu eta
anekdota gehiago kontatzeko au-
kera ematen dizu. Horretan gabil-
tzanontzat behinik behin, oso ga-
rrantzitsuak dira datu guzti ho-
riek: nork jartzen zuen egurra,
nondik ekartzen zuten eta abar
luze bat. Oso interesgarria da.
Izugarrizko lana egin du Antto-
nek».

‘Aizkora.com’
Liburuaren egileak Leitzako aiz-
kolari ohiaren laguntza izan du
webgunearen aurkezpenean. 

Espelosinen esanetan, aizko-
ra.com arestian aipatutako libu-
ruaren harira sortu zen: «Liburua
ongi ari da saltzen, baina aukera
hori zabaldu egin nahi nuen. Ho-
rrela, webgunean sartzean, libu-
ruaren inguruko informazio guz-
tia aurkitzen da. Etxean jasotze-
ko berriz, 35 eurotan, nahikoa da
nirekin harremanetan jartzea,
eta hori ere aizkora.com-en bidez
egin daiteke». 

Webgunera sartzean, Harre-
mana atalean klikatuz gero, An-
tton Espelosinen telefonoa eta
helbidea aurkitzen dira. Hortik
aurrerako guztiaz, sunbillarra ar-
duratzen da.

700 orriren bueltan, 60 urte ho-
rietako apustuen eta txapelketen
datuak, bitxikeriak eta argazkiak
aurkitzen dira. Lan horretan aiz-
kolarien laguntza zuzena izan
duela onartzen du Espelosinek,
«eta eskertu beharrean aurkitzen
naiz, dirurik eskatu gabe utzi bai-
tidate eskatutako guztia». Eta zi-
nez irudi ederrak aurkitzen dira

Izan ere, kirol honek kostu eko-
nomiko altua dauka: entrena-
menduetarako egurra, materiala
eta abar. Gai honen inguruan on-
dorengo hausnarketa egiten du
leitzarrak: «Aizkoran hasten za-
renean hiru edo lau urte egiten
badituzu, hori ez da deuse. Eta ha-
mar egin ezkero, zer? Lehenik da-
kienak transmititu behar du eta
ondoren norberak jakintza hori
garatu. Horretarako zenbat den-
bora behar da? Begira hor goian
dabiltzan horiei. Hau bizimodu
bat da; aizkora bizitzaren parte bi-
lakatzen da. Inor bizi al daiteke
honetatik? Inor ez».

«Orain arte diru pixka bat egin
duenak zortea izan du. Egun txa-
pelketak, ahal diren moduan an-
tolatzen dituzte federazioek. Sa-
riak neurri motxekoak dira beste
kirolekin alderatuz, eta egurrak
erosteko nola moldatu? Herrieta-
ko saioak egiten ez da asko kobra-
tzen baina pixka bat bai; urte
amaieran diru hori bildu eta hor-
tik erosten da materiala. Mundu
honetan aritzeko, asko gustatu
behar zaizu aizkora. Anttonen ka-
sua argigarria da; bera bakarrik
hor ibili da batetik liburua eginez,
bestetik probak antolatuz edo aiz-
koraren inguruko eskultura bat
herrian jarriz», gaineratu du.

‘Aizkora.com’
ataria iritsi da
Leitzaldera eta
Tolosaldera
Antton Espelosin
sunbillarrak sortu du
eta Leitzan aurkeztu
dute Gabriel Saralegiren
laguntzarekin 

Antton Espelosin, liburua eskuan duela, eta Gabriel Saralegi ‘aizkora.com’-en aurkezpenean. A. IMAZ

‹ Leitzaldea
2010ko abenduaren 24a, ostirala tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

liburuan, zer pentsatua ematen
duten horietakoak.

Latasa handia
Mundu honenganako afizioa he-
rrian bertan sortu zitzaion Espe-
losini, historiako aizkolaririk
handienetakoari esker: «Baserri-
tik kalera jaistean, Latasa entre-
natzen ikusten nuen. Batzuetan
bakarrik eta besteetan gazte bati
erakusten. Orduan hasi zitzaidan
aizkora gustatzen».

Urte guzti hauetan gertatu di-
ren aldaketen inguruan, sunbilla-
rrak ikusleak eta gazteak aipa-

tzen ditu: «Lehen izugarrizko jen-
detza biltzen zen. Gero jendea ne-
katu edo ez dakit zer egin zen eta
aizkora galtzear egon zen. Orain
berriz, azken zazpi edo zortzi urte-
tako lanari esker, gazte batzuk in-
dar handiarekin heldu dira, eta
aizkora lehengo lekutik gertu uz-
ten hasiak dira. Gabriel eta honen
antzeko beste batzuen lanari es-
ker izan da hori».

Gazteek aurten lortutako
emaitzek, Olasagastiren txape-
lak baino gehiago poztu dute Es-
pelosin: «Gipuzkoako bigarren
mailan, txapelduna Ugaitz Mu-
gertza gaztia izandu da; Nafarrro-
ako txapelketan, finalisten arte-
an hiru gazte aurkitzen ziren eta
bigarren mailan, seitik lau ziren
gazteak. Lehengo horiek bazter-
tu nahian dabiltza, bere lekua
hartuz. Aurtengo denboraldian
salto hori nabaritu da eta horre-
kin geratzen naiz. Datorren urte-
an gainera, oraindik eta salto
handiagoa ikusiko dugulakoan
nago». Espelosinek aipatutako
ezkutuko lan hori ongi ezagutzen
du Gabriel Saralegik. Azken urte
luzeetan gogor ari da gazteekin
lanean leitzarra. Arritzeko modu-
ko datu bat ere esaten du Sarale-
gik: «Aizkora herrietako saioeta-
tik bizi da». Leitzan jokatu zen Vasco Navarrro Txapelketa 1968an. ’AIZKORA.COM’



2 Agenda

BERTSOLARITZA

pIbarra.Bertso saioa, etzi
17:30ean, Belabietan. Sebas-
tian Lizaso, Andoni Egaña, Sus-
trai Colina, Maialen Lujanbio,
Ion Maia eta Amaia Agirrerekin.

IKUSKIZUNAK

pTolosa.Poxpolo eta Konpai-
niaren Segi Jotzen ikuskizuna,
etzi, 12:00etan eta 17:00etan,
Leidor aretoan.

MUSIKA

pTolosa.Tolosako Musika Ban-
daren Eguberri kontzertua, gaur
12:00etan, Zerkausian. Eguberri
kalejira, 20:00etan.
pTolosa.Hodeiertz abesbatzak
Hodei truk, Hodei truk Sama-
niego eta Hirukide abesbatze-
kin batera, besteren artean,
Eguberrietako kontzertua es-
kainiko du, etzi, 19:30ean, Santa
Klara elizan.

ZINEMA

pTolosa.Leidor aretoan, bihar:
19:30ean eta 22:30ean, Tron:
Legacy. Etzi, igandea: 19:30ean
eta 22:00etan, Tamara Drewe.
Astelehena (ikuslearen eguna):
20:30ean, Tron: Legacy.
pVillabona.Gurea aretoan,
etzi, igandean: 16:30ean Animal
Chanel (euskaraz) eta
19:30ean, Amerikanuak (eus-
karaz eta gaztelaniazko azpiti-
tuluekin). Astelehenean,
21:30ean, Amerikanuak.

2 Agurrak

D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2010-12-24
Eguraldia

›› 7°›› 1°

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@hitza.info.
Webgunea: www.tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosaldean_publi@tolosaldekohitza.info.
Tolosa: 687 410 082-687 410 032. tolosa@hitza.info.
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info.
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info.
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info.
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info.
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info.

‘Hitza’ diruz 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                      

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria Hedabideak
S.L.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA LAINOAK

ARRATSALDEA EGUZKIA

BEROENA 3°
HOTZENA -2°

2 Farmaziak

GAUR

pIbarra. Iturrioz, I. Euskal Herria,
3. 943 67 09 15.
pLeitza.Campos, M.Z. Elba-
rren, 52. 112.

BIHAR

pTolosa.Etxebeste, J.M. Gerni-
kako Arbola, 3. 943 65 10 40.
pLeitza.Campos, M.Z. Elba-
rren, 52. 112.

ETZI

pTolosa.Morant, R. Zabalarre-

ta, 1. Telefono zenbakia: 943 67
36 49.
pLeitza.Campos, M.Z. Elba-
rren, 52. 112.

ASTELEHENA

pTolosa.Olarreaga, J. Korreo,
2. Telefono zenbakia: 943 67 01
28.
pLeitza.Larraia, M.I. Elbarren,
95. 112.

HITZAk ez du bere gain har-
tzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizu-
nik.

Altzoko Udalak urtearen bukaeran herritarren artean zozketatu ohi
duen saskia banatu du. Jauregi Txiki baserriko Murua Pagola sen-
diari egokitu zaio saskia, 50 zenbakia izan baita saritua. Sendiko
Martxa Muruak jaso du saskia. HITZA

SASKIA JAUREGI TXIKIRA

Irudia qAltzo


