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Merezitako omenaldia 
Tolosako Udalak Xabi Alonso futbolaria omendu zuen
herenegun; lehenengo udaletxean bildu ziren eta 
ondoren, Usabal kiroldegira joan ziren guztiak

Usabalen futbolariaren izena daraman plaka erakutsi
zuten eta ondoren, Alonsok Shanti Txapelketa 
ezaguneko ohorezko sakea egin zuen  q6

UEMAk haurrak
euskaraz
erregistratzeko
deia egin du
Ikaztegieta, Amezketa,
Aduna, Alegia, Belauntza,
Elduain, Orexa, Baliarrain,
Anoeta, Gaztelu, Leaburu-
Txarama, Altzo eta Iruran
honen aldeko mozioa
onartu dute  q2

492 etxebizitza
gehiago, Hiri
Antolamendurako
Plan Orokorrari esker
Horietatik %66 etxebizitza babestuak izango
dira, hau da, 325; hasierako onespenaren
ondotik alegazioak aurkezteko epea da orain q3

Usabal kiroldegian jende asko bildu zen Xabi Alonso tolosarrari harrera egiteko. I. TERRADILLOS

Oinatz Bengoetxeak
irabazi du 
Masters Kutxako
Txapelketa 
Aurreikuspen guztiak gaindituz Martinez Irujo
gailendu zuen pilotari leitzarrak larunbatean;
22-8 emaitzarekin bukatu zen partida  q7



Erredakzioa 

Tolosaldeko UEMAko kide diren
hamahiru udalek haurrak euska-
raz erregistratzeko mozioa onar-
tu berri dute. Hauek dira mozioak
onartu dituzten udalak: Amezke-
ta, Aduna, Ikaztegieta, Alegia,
Belauntza, Elduain, Orexa, Balia-
rrain, Anoeta, Gaztelu, Leaburu-
Txarama, Altzo eta Irura. 

UEMAko udalek osoko bilku-
ran onartutako mozioaren helbu-
rua da «herrian haurrak euska-
raz erregistratzeko neurriak har-
tzea» UEMAren hitzetan. Mozioa
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitatearen izenean eraman
dute udaletara, eta UEMAko bes-
te udaletan hurrengo asteetan
landuko dute gaia. 

Mozioaren lehenengo puntuan

adierazten denez, ez dago legezko
mugarik haur jaioberrien erregis-
troa euskaraz egiteko, baina erre-
alitatean euskaldunek ez dute
hainbat izapide euskaraz egiteko
aukerarik. 

Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateak emandako datuen
arabera, EAEko 251 udalerritatik
231 udalerritan ez dago aukera-
rik, eta Tolosaldean, Tolosan ba-
karrik egin daitezke izapide guz-
tiak euskaraz. 

Mozioak honako hau dio, hitzez
hitz: «Aparteko larritasuna du
jaio eta berehala euskaldunen
hizkuntza eskubideak urratzea,
eta horregatik guraso izango dire-
nei dei egiten diegu haurra euska-
raz inskribatzeko eskaera egin
dezaten».

Jarraitu beharreko pausoak
Hauek horrela, UEMAk haurra
euskaraz erregistratzeko jarraitu
beharreko pausoen berri ere
eman du. 

Lehenik eta behin gurasoek
egin beharreko lehenengo trami-
te administratiboa jaioberria

jaiotakoan hau inskribatzea izan-
go da. 

Haurra bi tokitan erregistratu
daiteke: jaio den udalerrian edo
gurasoek bizitokia duten udale-
rrian. Haurrak bake epaitegietan
edo erregistro zibiletan erregis-
tratu behar dira. Bertan, erregis-
tro liburuan, jaioberriaren izen-
abizenak eta bestelako datuak
idatzi behar dira, eta erregistro li-
burua gaztelaniaz dago. Adminis-
trazioak ez du inolako ahaleginik
egin liburua euskaratzeko, nahiz
eta 2005eko lege aldaketaren on-
dorioz euskaraz egiteko eskubi-
dea legean jasota egon. 

Urraketa horrek eragindako
kexak direla eta, Jaurlaritzak ira-
garri zuen inskripzioak informa-
tika bidez egin ahal izango zirela,
baina horiek EAEko 20 tokitan
bakarrik jarri dituzte, eta aplika-
zio informatikoa ezartzeko proze-
sua oso makal doa. Nafarroan, al-
diz, eremu euskalduneko udale-
rrietan eta Iruñean aplikazio
informatikoa ezarrita dago, eta
gurasoek badaukate jaioberriak
euskaraz erregistratzeko aukera.

Hamahiru udalek haurrak
euskaraz erregistratzearen
aldeko mozioa onartu dute
UEMAko kide dira 
eta hauek laster guraso
izango direnei egiten
diete dei jada eskaerak
egiten hasteko

Erregistro liburua oraindik ere gaztelaniaz dago. E. MAIZ
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SALGAI
]Etxebizitza. Leitzan 100 m2-
ko pisua salgai. Norberak bere
gustura jartzeko moduan. 687
40 52 33.
]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. 
Harremanetarako telefono
zenbakia: 
635 75 09 15.

ALOKAIRUA 
]Baserria edo borda. Baserri
edo borda xume bat alokatuko
genuke. Harremanetarako: 
634 45 91 10

Iragarki laburrak

Guraso izango 
direnentzako mezua
Egoera hori izanik, Udalerri Eus-
kaldunen Mankomunitatea, Hiz-
kuntza Eskubideen Behatokia
eta euskalgintzako beste eragile
batzuk guraso izango direnei dei
egin diete haurrak euskaraz erre-
gistratzeko eskaerak egiteko. Es-
kaera ereduak udalen eta UEMA-
ren esku daude. 943 26 03 72 telefo-
no zenbakira ere deitu daiteke. 

Eskaeretan, gurasoek zehaztu
behar dute haurra noiz den jaio-
tzekoa eta eskatzen dute ordura-
ko euskaraz erregistratzeko ba-
liabideak jar ditzaten. 

Asko dira han-hemenka eskae-
ra hori egin duten gurasoak, eta
horietako batzuk eskualdekoak
dira. Adibidez, Adunan, bi gura-
sok egin dute eskaera eta Zizurki-
len, batek. 

Eskualdetik kanpora, besteak
beste, herri hauetan egin dituzte
eskaerak: Usurbilen, Andoainen,
Bermeon, Igorren, Zestoan… 

Zarautzen, adibidez, guraso ba-
tzuek agerraldia egin zuten pren-
tsaren aurrean, euren herriko
egoera salatzeko. 

Mozioaren edukiari dagokio-
nez, haurrak erregistratzeko mu-
gez gain, bake epaitegietako gai-
nerako tramiteak euskaraz egin
ahal izatea ere eskatu dute uda-
lek, eta Eusko Jaurlaritzari eska-
tu diote udalerri euskaldunei le-
hentasunezko trataera garbia
emateko hizkuntz politikari lotu-
tako gaietan.

Saskibaloi txapelketa
antolatu du Bonbereneak

TOLOSA ›Bonbereneak 
Saskibaloi Txapelketa antolatu
du lehen aldiz. Hitzordua 
gaur izango da eta bertan zortzi
talde ariko dira lehian.
Partidak 10:00etan hasiko 
dira Bonbereneako kantxa
berrian.

Urteko azken ohiko
batzarra, etzi

AMEZKETA ›Urteko azken
ohiko batzarra egingo dute etzi,
osteguna, Amezketan.
20:30ean izango da eta bertan
gai hauek izango dituzte hizpi-
de, besteren artean: Larraitz
bideko AIU-4. eta UE4.1.eko bir-
partzelaketa proiektu aldaketa-
ren behin-betiko onarpena,
2011. urterako kultura arloko
diru-laguntzak eta batzorde
informazioa.

Plazako dantzak ikasteko
ikastaroa, gaur

IBARRA ›Alurr dantza taldeak
ikastaro bat emango du gaur
20:00etatik 22:00etara. Ikas-
taroa dantza taldearen lokal
zaharrean izango da eta bertan
plazako dantzak irakatsiko
dituzte. Helburua Alurren dau-
den haurren gurasoei dantzak
erakustea izango da dantza tal-
deak agertu duenez.

Txuri-Urdinera irteera
gaur, 10:30ean

ANOETA ›Eguberrietako egita-
rauaren baitan Anoetako gaz-
teak Txuri-Urdinera joango 
dira gaur 10:30etik aurrera.
Autobusa farmazia aurreko 
geltokitik aterako da eta
14:00etan itzuliko da 
Anoetara.

Inoxende eguna 
ospatuko dute gaur

IRURA › Inoxende eguna 
izango dute gaur gaztelekuan
17:00etatik 19:00etara.
17:30ean, berriz, Diskojaia izan-
go dute pilotalekuan. Haur 
eta gaztetxoentzako dantza
eta jokoak izango dira Disko-
jaian.

Haurrentzako 
emanaldiak kultur etxean

IBARRA › Eguberrietako 
egitarauaren baitan etxeko txi-
kienek Elvi sabel-hiztunaren
emanaldia ikusi ahal izango
dute gaur 11:30etik aurrera
Benito Izagirre kultur etxean.
Bihar berriz, Gabonetako eus-
kal ipuinak saioa izango da
11:30ean kultur etxean.

DLaburrak



Erredakzioa Ibarra

Joan den asteartean egindako
Osoko Bilkuran hasierako ones-
pena eman zion Ibarrako Udalak
Hiri Antolamendurako Plan Oro-
korrari. Honen arabera, 492 etxe-
bizitza egin ahal izango dira hau
indarrean dagoen bitartean. Ho-
rietatik %66 babestua izango da,
hau da, 325.  

Planari hasierako onespena
eman ostean, orain herritarrek
alegazioak aurkezteko garaian
daude. Behin epealdi hau bukatu-
ta, eta aurkeztutako alegazioak
aztertu eta hala badagokio, alda-
ketak eginda, behin-behineko
onespena emango diote Udal or-
dezkariek Planari. Honen ostean
Gipuzkoako Foru Aldundiari igo-
rriko diote  honek aztertzeko eta

ondoren, behin-betiko onespena
emateko.

Lurzoruaren Legera
egokitutako Plana
Egun indarrean dagoen Plan Na-
gusia 1991n izan zen ezarria. Iba-
rrako alkateak azaldutakoaren
arabera, «2006an, Lurzoruaren
Lege berria egin zen, eta Ibarrako
Plan Orokorrak ez zituen bertan
agertzen ziren zenbait arau bil-
tzen». Horregatik, indarrean da-
goen araudira egokitzen den Plan
bat osatu dute orain. 

Hasierako onarpena jaso duen
Hirigintza Planak 492 etxebizitza
berri egitea aurreikusten du. Ho-
rien %10ak 55 metro karratuko
azalera izango du. Hau, «gizarte-
an familia ereduak izandako alda-
ketaren ondoren sortutako beha-
rrei erantzuteko» dela diote uda-
lekoek.  

Hainbat eremuri 
kalifikazio berria
Hiri Antolamenduko Plan Oroko-
rra lurzoru urbanizagarri bezala
lau eremu berri jotzen ditu: Ara-

ne, Montes, Ibategi eta Ezeizenea-
Errekondo.  Lehendabiziko gune
edo inguruan 120 etxebizitza erai-
kitzea aurreikusten da, bigarre-
nean, 125, hurrengoan 69 eta azke-
nekoan, 61. 

Bestetik, lurzoru urbanizatu
eta kontsolidatu bezala, beste lau

gune izendatu dituzte: Gurutzea-
ga, Malkorrane-Exkuxar, Eldua-
ran eta Eliz Aurre. Hemen, orota-
ra 117 etxebizitza berri eraikiko
dituzte. 

Gainera, jakitera eman dute-
nez, eraikiko liratekeen 492 etxe-
bizitzek, beren lurrazpiko garaje-

ak izango dituzte. Honekin, «au-
zotarren gorakadaren ondorioz
sor daitezkeen aparkaleku arazo-
ak ekidin nahi dituzte».

Hirigintza Plan
Berriarekin 492
etxebizitza egin
ahal izango dituzte
Zortzi gunetan
banatuta, %66
babesekoak izango dira;
hasierako onarpena
eman diote honi 

Lurzoru urbanizagarri izendatu da eremu hau. E. EZEIZA

Erredakzioa Tolosa

Palentziako Venta de Baños he-
rrian izan dira Oscar Renedo To-
losako Udaleko kiroletako zinego-
tzia eta Andoni Imaz, Realeko jo-
kalari ohia. Venta de Bañoseko
Nazioarteko Krosa jokatzen zen
bertan, baita futbol zelai bat inau-
guratu ere eta Tolosa ordezkatuz
izan dira eskualdekoak.  

Aurtengo ekainean anaitu zi-
ren Palentziako hiria eta Tolosal-
deko hiriburua. Bi udalerriek si-
natutako akordioaren helburua
da, aspalditik eta batez ere, kirol
arloan duten harremana finka-
tzea. 

Oskar Renedo zinegotziaren

esanetan «Venta de Baños biga-
rren etxea da tolosarrentzat», ho-
rregatik, «Palentziako herri ho-
nentzat giltzarri diren bi ekitaldi-
tan hartu dute parte». Honez
gain, babesa erakutsi nahi izan
diete, nazioarteko krosean parte
hartu duten 20 korrikalariei.  

Aipatu bezala, 150. urteurrene-
ko futbol zelaiaren inaugurazio
ekitaldian ere parte hartu zuten
Renedo eta Imazek, Venta de ba-
ñoseko alkatearekin batera. Az-
kenik, korrikalari tolosarrei ani-
matzen aritu ziren krosean. 
Gainera, nabarmentzekoa da, ju-
benilen mailan Unai Arroyo tolo-
sarra izan zela garaile. Bere ibilbi-
dean, marka bikainak lortu ditu
eskualdeko gazteak. Izan ere,
2008an eta 2009an Espainiako
Txapelketa irabazi zuen eta aur-
ten Europakoan hirugarren gera-
tu da. 

Bestetik, Venta de Bañoseko-
an, Ander Ortiz, maila berean,
laugarren sailkatu zen. 

Tolosak eta Venta de
Vañosek sendotu egin
dute beraien harremana
Ekainetik anaituta
daude bi herriak; han
jokatu zen nazioarteko
krosean izan dira 
udal ordezkariak 

LURZORU
URBANIZAGARRIA

pArane.120 etxebizitza  berri.
Horietatik 66 babes ofizialeko,
24 tasatu eta 30 salmenta li-
breko.
pMontes.125 etxebizitza berri.
69 babes ofizialeko, 20 tasatu
eta 31 salmenta librekoak.
pIbategi.69 etxebizitza berri.
Horietatik 38 babes ofizialeko,
14 tasatu eta 17 salmenta libre-
ko.
pEzeizenea-Errekondo.61
etxebizitza berri. Horietatik 31
babes ofizialeko, 12 tasatu eta
15 salmenta libreko.

LURZORU URBANIZATUA

pGurutzeaga.29 etxebizitza
berri. Horietatik 6 babes ofizia-
lekoak, 6 tasatuak eta 17 sal-
menta librekoak.
pMalkorrane-Eskuxar.62
etxebizitza berri. 12 babes ofi-
zialeko, 13 tasatu eta 37 libre.
pElduaran.12 etxebizitza berri.
Horietatik bi babes ofizialeko,
hiru tasatu eta zazpi salmenta
librekoak.
pEliz Aurre.14 etxebizitza berri.
Horietatik hiru babes ofizialeko,
hiru tasatu eta zortzi salmenta
libreko.

GPlan Orokorra

Erredakzioa Tolosa

Tolosako zezen-plaza itxuraz era-
bat aldatuko da larunbatetik 
aurrera. Ohiko hondar geruza be-
harrean, izotzezkoa ikusi ahal
izango da urtarrilaren 1etik au-
rrera. Udalak negu honetarako
martxan jarri duen ekimena da
hau.  

Goizetan 09:00etatik 13:00etara
bitartean eta arratsaldetan
16:00etatik 17:00etara egongo da
zabalik izotz pista. Sarrerak une-
an bertan, zezen-plazako lehiati-
lan eskuratu ahal izango dira bi
euroren truke. Aurreikuspenen
arabera Inauteriak arte egongo
da zabalik. 

Egun hauetan ari dira azken
prestaketak egiten, larunbatera-
ko prest egon dadin. Izotza egite-
ko makina berezi bat ekarri dute
Bartzelonatik. Jokin Bildarratz
alkateak azaldutakoaren arabe-
ra, «Gasteizko Florida parkean
erabiltzen duten sistema hartu
dute eredutzat». Udal ordezka-
riak duela bi aste izan ziren hura
probatzen eta «asko gustatu zi-
tzainez» hemen ere jartzea eraba-
ki dute. 

Aurtengoa probarako izango
omen da, eta erantzun ona jaso-
tzen badu, datozen urteetan erre-
pikatuko dutela gaineratu dute
udal ordezkariek. Bestalde, koka-
leku gisa, zezen-plaza aukeratu
dute, «izan ere, datozen asteetara-
ko bertan ez zegoen ekitaldi bere-
zirik programatuta, eta hiriaren
erdigunean egonda, egoki ikusi
dute». Tokiak berak baldintza-
tzen du epealdia ere, Inauterieta-
rako berriro libre egon beharra
baitauka.

Zezen-plaza izotz 
pista bilakatuko da
asteburu honetan 
Larunbatean zabalduko
ditu ateak; goizez 
nahiz arratsaldez 
joan ahal izango da
bertara patinatzera

Erredakzioa Leitza

Atekabeltz herriguneak hainbat
ekimen antolatu ditu datozen
egunetarako. Lehendabizikoa
gaur bertan izango da. Sexualita-
tearen eraikuntza lurrinen ira-
garkietan (erabilitako estimulu
komunikatiboak eta sexualitate
ereduak) izenburupean, hitzaldia
eskainiko du Leitzako Bilgune Fe-
ministako kide den Saioa Iraolak.
Aurrera elkartearen egoitzan
19:00etan izango da solasaldia.   

Etzi berriz, Truke Azoka izan-
go da egun guztian zehar, Karra-
pen. Eta 18:00etan, talo tailerra,
edatekoak, jatekoak...

Atekabeltzen
eskutik
sexualitatea
publizitatean
hizpide

Leitzako Bilgune
Feministako kide batek
emango du hitzaldia
gaur 19:00etan, Aurrera
elkartearen egoitzan
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Irudia qEguberriak

Eskualdeko hainbat lekutan Olentzeroren etorrera os-
patu zuten eta ikazkinaren bisita jotzeaz gain, Gabon
kantak ere abestu zituzten. Esaterako, Tolosan egural-
diari aurre egin zioten aterkiekin herriko hiru ikastetxek

–Samaniego, Laskorain Ikastola eta Hirukide– udale-
txe aurrean egindako saioan (Goian ezkerreko argaz-
kian). Samaniegokoek Berdura plazan aterpea izan zu-
ten lasaiago abesteko (goian eskuinean). Belauntzan

Olentzerori harrera egin zioten (erdiko argazkietan) eta
Areson, besteak beste, haurrek mezan abestu zuten
eta eskolan oporrak hartu aurretik jaia egin zuten (be-
heko argazkiak).HITZA

EGUBERRIEI HASIERA KANTUAN ETA OLENTZEROREKIN

Tolosako Santa Klara komentuan Hodeiertz abesba-
tzak ohiko emanaldia eman zuen igandean. Hodiertze-
kin lotura duten Hodeitruk, Hodeitruk Samaniego eta
Hodeitruk Hirukidek ere bere saioa egin zuten. Kontzer-

tua ere berezia izan zen, Hodei talde berriaren aurkez-
pena izan baitzen. Hodeitruk gaztetxoen taldea bada,
Hodei 18 urte inguruko abeslariek osatzen dute. Egun
bertako partaide guztiak neskak dira. Bere aldetik, Ho-

deiertz abesbatzak Pello Ramirez eta Xabier Zeberio
musikariekin batera abestu zuen. Enrique Azurza zu-
zendariak azaldu zuenez, «oso gustura» aritu ziren
abesbatzakoak.HITZA

HODEIERTZ ABESBATZAREN GABON KONTZERTUA 

Tolosako Aldaba auzoan Eguberrietako emanal-
diaz gozatzeko aukera izan zuten. Donosti Ereski
eta Ereskitxo abesbatzek kontzertua eman zuten

Aldabako elizan. Saioa «oso ondo»joan zela
azaldu dute antolatzaileek. Miguel Zeberio tolo-
sarrak zuzendu zituen bi taldeak.HITZA

EGUBERRI DOINUAK ELIZAN

Irudia qTolosa

Irudia qAldaba Irudia qTolosa

Tolosako Musika Bandak Eguberrietako kontzertua eman zuen
Trianguloa plazan jarritako eszenatokian. Ohiko jantzia etxean utzi-
ta eta artzain-andrez jantzita, hainbat pieza jo zituzten, entzutera
joan zirenei musikaren berotasuna emanez Eguberri bezpera ho-
tzari aurre egiteko.HITZA

BANDAREN EMANALDIA 



Iñigo Terradillos Kirola

H
itzordu berezia zuen
Xabi Alonso futbola-
ri tolosarrak herene-
gun, bere jaioterrian.

Bere omenaldia, hain zuzen ere.
Herriko hainbat futbolari gaztek
arkua eginez sartu zen Alonso
udaletxera. Han bildu ziren bere
futbol ibilbidean bidelagun izan
dituen pertsonaia ugari, entrena-
tzaileak, presidenteak edota joka-
lariak, besteak beste. Bere seni-
tartekoak eta lagunak eta une
hori galdu nahi izan ez zuten zale-
ak ere gerturatu ziren bertara.

Bere gertukoek berari buruz
prestatu zuten bideoa ikusi zuten
lehendabizi. Bertan, Periko eta
Mikel aitak eta anaiak, eta fami-
liako beste kideek eta lagunek
edota bere taldekide eta entrena-
tzaile izandakoek txikia zenetik
Real Madrileko jokalari izatera
iritsi arte bere bizitzaz errepasua
egin zuten. Une hunkigarriz eta
umoretsuz beteriko bideoa asko
eskertu zuen Alonsok, «gertuko
jendeak nitaz horrela hitz egitea
oso polita baita».

Jokin Bildarratz Tolosako alka-
teak bordondantzari makila eta
domina oparitu zizkion, eta ondo-
ren Samaniegoko ikasleek ber-
tsoak kantatu zizkioten. Batzar
aretoan argazkiak ateratzeaz bu-
katuta, udaletxearen kanpoalde-
an zain zeuden zaleek jarraitu zu-
ten, guztiek nahi baitzuten futbo-
lariarekin batera argazkia egin.

Gaztetxoekin argazkiak
Usabal kiroldegian jarraitu zuen
omenaldiak, eta han ere argaz-
kiak izan ziren nagusi, gazte uga-
riren gozamenerako. Halaber, be-
rari ere argazki berezi bat oparitu
zioten, Shanti Txapelketan gazte-
txoa zela atera zeneko taldeare-
na, hain zuzen. Gainera, taldeki-
de izan zituen haiek berarengana
gerturatu ziren. Tolosa CFko
egungo elastikoa ere jaso zuen,
Iñaki Arratibel Tolosa CFko le-
hendakariaren eskutik.

Shanti txapelketako parte-har-
tzaile guztien artean Realak eta
Real Madrilek jokatuko duten

partidarako sarrerak zozketatu
zituzten, eta irabazlea Asteasuko
taldea izan zen. Aurreskua dan-
tzatu ostean, ohorezko sakea egin
zuen futbolari tolosarrak, eta ho-
rrela eman zioten hasiera aurten-
go Shanti Txapelketari.

Xabi Alonso «hunkiturik» azal-
du zen jaioterrian jasotako ome-
naldiarekin. «Esperotakoa baino
handiagoa eta politagoa» izan
zela adierazi zuen ekitaldia amai-
tzean. Era berean, eskerrak eman
zizkien, bai Udalari, familiari, la-
gunei eta omenaldia prestatu zu-
ten guztiei. «Etxera etorri eta fa-
milia eta hainbeste lagun topa-
tzea oso polita da, oso egun
berezia izan da», esan zuen.

Bere jaioterrian jaso zuen omenaldia 
Xabi Alonso futbolari tolosarrak
herenegun; gazteek ederki gozatu 
zuten berarekin argazkiak eginez

«Oso polita
eta berezia
izan da»

Shanti Txapelketan parte hartu zueneko taldekideak eta argazkia. I. TERRADILLOS

Tolosako udaletxera sartzean arkua egin zioten hainbat gaztek Xabi Alonsori. I. TERRADILLOS

Udaletxearen kanpoaldean bezala, Usabal kiroldegian argazkiak egin zituen Xabi Alonsok zaleekin. I. T.
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«Familia eta hainbeste
lagun etxean topatzea
oso hunkigarria eta
polita izan da»



Erredakzioa Leitza

Aurreikuspen guztiak gaindituz,
Oinatz Bengoetxeak irabazi du
Masters Kutxako Txapelketa. La-
runbatean jokatu zuen finala lei-
tzarrak Juan Martinez Irujoren
aurka, eta 22-8ko markagailuare-
kin amaitu zen partida. 

Iberoko aurrelaria agintzen

hasi zen markagailuan, baina
Bengoetxea ondo sartu zen parti-
dan eta Lau t’erdiko txapeldunak
ezin izan zion buruz burukoan
erantzun. Zortzigarren tantura
arte parekaturik joan zen parti-
da, baina hortik aurrera beste no-
rabide bat hartu zuen.

Hain zuzen ere, 8-10ekoa izan
zen Irujoren azken tantua, hortik
aurrerako guztiak Bengoetxeak
egin baitzituen. Ondorioz, finala
oso azkar erabaki zen, ordu erdi
baino gutxiago iraun zuelarik.

Leitzarrak joko azkarra eginez
egin zion eraso aurkariari. Horrez
gain, fin aritu zen sakean. Hutse-
giteak ere ohikoak izan ziren la-

runbateko finalean, batez ere Iru-
jok eginak. 

2008tik garaipen bila
2008. urtean bakarkako txapelke-
ta irabazi zuen Oinatz Bengoetxe-
ak. Ordutik, ordea, ez du zorte
handiegirik izan norgehiagoke-
tan. Leitzarrak Irujo gainditu
duen lehen aldia izan da Labrite-
koa. Garaipen hau ez dago pilota-
ri guztien eskura, eta are gutxia-
go 8 tantoan uztea.

Masters Kutxako Txapelketa-
ko finala irabazita, 12.000 euroko
saria eskuratu du Leitzako pilota-
riak.
1leitza@hitza.info

Masters Kutxako Txapelketa
eskuratu du Bengoetxeak
Martinez Irujoren aurka
22-8 irabazi zuen
larunbatean jokatu zen
finala; Iberokoa gainditu
duen lehen aldia da

Erredakzioa Leitza

Amazabal pilotalekuak Egube-
rrietako Aizkora Txapelketako le-
hen proba hartu zuen herenegun,
eta irabazlea Arkaitz Olano izan
zen. 

Leitzarra finalean gailendu
zen, bi enborrak 4 minutu eta 5 se-

gundoko denboran ebakita. Bere
atzetik sailkatu zen, 16 segundo-
ra, Berako Oihan Larretxea. 

Lehen aldiz antolatu dute Egu-
berrietako Aizkora txapelketa.
Zortzi gaztek hartu zuten parte
Leitzan jokatu zen lehen itzulian.
Horiek kanporaketa sistema jo-
katu zuten 54 ontzako enborrare-
kin. Lan hori eginez sailkatu zire-
nak finalean lehiatu ziren, kasu
horretan 54 ontzako bi enborre-
kin. 

Txapelketako hurrengo lehia
Asteasun izango da, ostiralean,
hilaren 31n, 17:00etan.
1leitza@hitza.info

Eguberrietako Aizkora
Txapelketako lehen
itzulia irabazi du Olanok
Zortzi aizkolari lehiatu
ziren herenegun,
Amazabal pilotalekuan;
hurrengo proba hilaren
31n izango da Asteasun

PILOTARIEN
TOPAKETA
POLITA
Gabonetako IX. Pilota Topaketa
ari dira egiten Alegian, Amezke-
tan, Altzon eta Ikaztegietan.
Hain zuzen ere, lau herri horieta-
ko 5 eta 14 urte bitarteko 91 gaz-
tetxo ari dira parte hartzen pilo-
ta partidetan. Gaurkoan, esate-
rako, lau herrietako frontoietan
izango dira benjamin aurrekoak,
kadete, benjamin, alebin eta in-
fantil mailakoen norgehiagokak
16:00etatik aurrera. Finalak, be-
rriz, etzi, ostegunean, izango
dira ikusgai, Amezketako Larru-
narri pilotalekuan, 16:00etatik
aurrera. PATXI RENOBALES

Irudia qAlegia

‹ Kirolak
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2 Agurrak

Ibarrako Gazte Asanbladak ukendu ikastaroa antolatu zuen atzo-
koan. Eider Ijurko eta Naiara Lopetegi sorginak izan ziren belarren
inguruko jakintza Gaztetxean zabaldu zutenak. Aloe-Vera eta plan-

tina ukenduak prestatu zituzten 20 gazteren laguntzaz. Ikastaroa-
ren ondoren, azaleko zauri eta arnas-bideekin arazorik ez dute izan-
go behintzat Ibarrako gazteek .HITZA

GAZTETXEKO SORGINAK

Irudia qIbarra2 Agenda

ANTZERKIA

pIbarra.Elvi sabel-hiztunaren
emanaldia, 11:30ean, Benito
Izagirre kultur etxean.

AZOKA

pTolosa.Sahara eta Ekuado-
rren aldeko Merkatu Txikia, Las-
korain ikastolak antolatuta, kul-
tur etxean.

HITZALDIAK

pLeitza.Sexualitatearen erai-
kuntza lurrinen iragarkietan
(erabilitako estimulu komuni-
katiboak eta sexualitate ere-
duak) hitzaldia, Aurrera elkarte-
an, 19:00etan, Atekabeltz 
elkarteak antolatuta.

GAZTEENTZAT

pAnoeta.Txuri-Urdinera irtee-
ra. 10:30ean aterako da auto-
busa farmazia ondoko geltoki-
tik eta 14:00etan itzuliko da.
pIrura. Inoxente eguna gaztele-
kuan, 17:00etatik 19:00etara.
17:30ean Diskojaia pilotale-
kuan, haur eta gazteentzako
dantza eta jokoekin.
pTolosa.Makilaje tailerra egin-
go dute Topagunean. Gabone-
tako haur parkea zabalik egon-
go da goizez eta arratsaldez.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Azpiroz, L. Amarotz
auzoa, 9. 943 67 51 18.
pLeitza.Larraia, M.I. Elbarren,
95. 112.

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esa-
nen eta iritzien erantzukizunik.
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