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D«Gustura» Garai Bateko Alegiak emandakoarekin.
Herenegun alegiarrek atzera egin zuten; herritarrek garai bateko jantziak atera zituzten,
eta orain urte askotako herria irudikatu zuten. Kalegora, Kalebehera eta Larraitz auzoen
arteko apustuak ere jende asko erakarri zuen.q3

P.
RE

N
 O

BA
LE

S

Bi ekitaldi
besterik 
ez dira falta
Kultur Aroa
bukatzeko 
Herenegun Artisautza
Azoka izan zen plazan, eta
larunbatean Gazteen Eguna
ere izan zuten; azken
ekitaldiak sagardoarekin
dute zerikusia q4 Plazan izan zen Artisautza Azoka. S. GOMEZ

Mikel Olaetxea
lizartzarra,
bigarren
mailako
finalean
Ekainaren 11n izango da pilota txapelketako
finala Merino I.aren aurka; Oinatz 
Bengoetxea leitzarrak,bere aldetik, ezin izan
du lehen mailako finalerako txartela lortu q7

650 lagunentzako
325 bisigu, ekainaren
11 eta 12ko Tolosako
Bisiguaren Festan
Asteburu berean Galiziako produktuak dastatu
ahal izango dira Trianguloa plazan, Alardea
egingo dute 12:00etatik aurrera, eta Lore eta
Landare Azoka ere egingo dute goizean zeharq2



Maier Ugartemendia Tolosa

Bisiguaren Festa ospatuko dute
Tolosan, ekainaren 11n eta 12an.
Txinparta elkarteak, «aurreko bi
edizioetan lortutako arrakasta»
ikusita, hirugarrenez jaialdia an-
tolatu du Tolosako eta Orioko
udalekin elkarlanean. Orioko
hiru sukaldarik, 325 bisigu ingu-
ru erreko dituzte, 650 lagun ingu-
rurentzat. 

Jaialdiaren antolakuntzaz ar-
duratu den Txinparta elkarteko
lehendakari den Jose Mari Etxe-
berriaren hitzetan «jendeari hain
preziatua den produktua gertura-
tu nahi diogu, era egokian sukal-
datutakoa, parrillan aritzen diren
onenen eskutik eta era tradizio-
nalean, zuzenean parrillan jarri-
ta». Etxeberriaren arabera, «bisi-
gu freskoa eta goi mailako kalita-
tezkoa» dastatu ahal izango da
Tolosan. Gainera, «arraina nola
prestatzen duten ikusi eta pro-
duktuaren kalitatea egiaztatzeko
aukera izango du edonork».

Galiziako produktuak
Galiziako gastronomiari ere leku
berezi bat eskainiko diote festa

honetan; eta ostiraletik igandera
bitarte,  Trisquele Galiziako etxe-
ko kideek karpa handi bat ezarri-
ko dute, Trianguloa plazan, beren
lurraldeko produktu tipikoenak
erakusteko eta probatzera emate-
ko: olagarroak, muskuilu eta da-
til freskoak, albariño eta ribeiro
ardoak, eta postre gozoak egongo
dira, besteak beste. 

Horrez gain, Queimada dasta-
tzeko aukera ere izango da larun-
bat gauean, eta baita gaitaren soi-
nuarekin eta dantza folklorikoa-
rekin gozatzeko ere.

Tolosako Alardea
Aipatu ekitaldiez gain, beste kul-
tur ekitaldi batzuk ere antolatu-
ko dira. Ekainaren 12an, adibidez,
Tolosako Alardea ospatuko da,
1813an frantsesen inbasioari au-
rre egiteko hiribilduan  egin zen
oroigarri gisa. 12:00etan tropen
desfilea irtengo da, eta ekitaldia
Nafarroako zubian eta zerkau-
sian burutuko dira. Bestalde, To-
losa Berdez ekimenak bultzatuta
Loreen eta Landareen erakuske-
ta antolatu dute . Hori dela eta,
salmenta postuak egongo dira
igandean Gaztelako arkuan, Pla-
za zaharrean, Santa Marian, Eus-
kal Herrian eta Berdura enparan-
tzan. Larunbat arratsaldean, To-
pic eta Leidor antzokietan
antzerki saioak egingo dira.

Parrillan erretako 325 bisigu
zerbitzatuko dituzte
Tolosako Bisiguaren Festan
Ekainaren 11 eta 12an
Galiziako produktuak,
Tolosako Alardea, eta
Lore eta Landare Azoka
ere izango dira

650 lagun ingururentzako arraina prestatuko dute parrillan ariko diren 3 oriotarrek. HITZA

Pepinoak

A
nimalien gorotzaz elika-
tutako pepinoek, sabele-
ko gaixotasunak sortu

omen dituzte Alemania aldean.
Sabeleko gaixotasun honen sor-
tzailea, egoera naturalean geure
hesteetan dugun bakterio polit
batek eragin du. E. Coli izena du,
eta bitaminak sortzen ditu gure
gorputzean. Noski, bakterio hau
kopuru egokian badugu ez digu
kalterik eragiten, baina gure hes-
teetan gehiegi ugaltzen bada...
hor datoz komeriak!

Pepinoak, landare oro bezala,
animalien gorotzarekin elikatzen
ditugu, gorotz honetan anima-
lientzat baliogarriak ez diren, bai-
na landareentzat elikagai iturri
bikainak diren nitrogenoa, fosfo-
roa eta abar daude.  Gorotza ani-
malien hesteetan sortzen da, hes-
te hauetan animalien bakterioak
daude, eta sarritan gorotzekin ba-
tera kanporatzen dira bakterio
hauen ale batzuk.

Normalean, nahiz eta pepino
eta landareen gainazalean bakte-
rio hauek egon eta guk gaizki gar-
bitutako pepino bat jan, gure ur-
dailetik igarotzean hil egiten
dira. Zenbaitetan, zorte handiz,
urdaila bizirik igaro eta gure hes-
teetan kokatzen dira, baina esan
dugunez, modu naturalean ere
baditugu eta beren kopurua neu-
rriz kanpo igarotzen ez badute,
gurekin gustura biziko dira.

Baina bakterio xarmagarri
hauek izaera nahiko aldakorra
izaten dute eta zenbaitetan bakte-
rio hauen barne egitura aldatu
egiten da, eta bitamina onuraga-
rriak sortzeari utzi eta toxikoak
sor ditzakete gure hesteetan, kal-
te larriak eraginez gure gorputze-
an.

Urtero bakterio hauetako ba-
tzuk arazoak sortzen dituzte gure
gizartean, eta urte batean txerto
bat sortzen dugun arren, hauen
izaera aldakorragatik, hurrengo
urterako barne egitura aldatzen
dute eta beste txerto bat egin be-
har da aurre egiteko. Gizakia eta
bakterioen arteko borroka da!

Beraz, zuen pepinoak ongi gar-
bitu eta bioaniztasunetik.blogso-
me.com bloga eta Facebook bisita-
tu. 

Pertsonalki zerbait esan nahi
badidazue bioaniztasunetik@hot-
mail.com helbidera idatz diezada-
kezue.

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa
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Nekazaritza ekologikoari
buruzko hitzaldia, eskolan 

BERASTEGI ›Berastegiko Gura-
so Elkarteak energia berriztaga-
rrien inguruko hainbat hitzaldi
antolatu ditu. Gai hauen inguru-
ko azken hitzaldia bihar izango
da. Inazio Urangak Nekazaritza
ekologikoa hitzaldia emango
du, 19:00etan, Eskolako ganba-
ran. Aurreko hitzaldietan beza-
la, haurrak zaintzeko begirale
bat egongo da hitzaldiaren
garaian.

DLaburrak

Minbiziaren Aurkako
Elkartearen eskerrak

IBARRA ›Gipuzkoako Minbizia-
ren Aurkako Elkarteak eskerrak
eman nahi dizkie Ibarrako he-
rriari eta elkarteko boluntarioei,
maiatzaren 21ean egin zen diru
bilketan parte hartzeagatik.La-
gundu zuten pertsona guztiei
esker 1.007,50 euro biltzea lortu
zuten,eta diru hau «minbizia
duten pertsona eta familiakoei
zuzenduriko arreta,prebentzioa
arloko esku-hartze eta ikerkun-
tzarako» erabiliko dela adierazi
dute.

Sahararentzat janari
bilketa egiten ari dira

VILLABONA ›Tolosaldea Saha-
rarekin elkarteak errefuxiatuen
kanpamentuetarako janari 
bilketa antolatu du aurten ere,
eta Villabonako eta eskualdeko
ikastoletan eta eskoletan jada
martxan jarri da. Janari 
bilketan parte hartu nahi 
duenak Villabonako Eroskin 
eta BMn jarrita dauden janaria
uzteko karroetan utz dezake
janaria. Bilketarako epea  
ekainaren 10ean amaituko 
da. Aurten, bildutako janaria
eramango duen karabana 
Tolosatik aterako da ekainaren
18an.

Erretzeari uzteko hitzaldia,
bihar, Irrintzi Elkartean

VILLABONA ›Irrintzi Elkarteak
antolatzen dituen ekitaldien
artean, aste honetan, erretzeari
utzi ahal izateko hitzaldia eskai-
niko du. Hizlaria Maider Sierra
izango da, eta bertan erretzeari
utzi nahi dion edozeinek parte
hartu ahal izango du. Hitzaldia
bihar izango da 19:00etan Irrin-
tzi Elkartean; eta sarrera dohai-
nik izango da. Elkarteak, gaiare-
kiko interesa duen oro, parte
hartzera gonbidatu du.



Imanol Garcia Alegia

«Oso egun polita izan zen», esan
du Maider Jauregi kultur zinego-
tziak Garai Bateko Alegia festari
buruz. Eguraldi iragarpena bete
egin zen, eta eguzkiak ederki jo
zuen egunean zehar. «Dena ondo
atera zen», gaineratu du Jaure-
gik. «Jendeak erantzun du eta
parte-hartzea oso zabala izan da»

Egunotan antolatzaileak bildu-
ko dira balantzea egiteko, baina
igande arratsaldean, festa amai-
tzen ari zela, gustura zeuden egu-
nak emandakoarekin. «Orain az-
tertu beharko dugu hutsunerik
egon den, izan diren berritasunak
nola joan diren...», azaldu du Jau-
regik. 

Lehenengo festaren arrakasta-
ren ondoren, bigarrengo aldian
giroari eta parte-hartzeari eutsi-

ko ote zitzaion zen erronka. «Lor-
tu dugu», dio Jauregik. «Esatera-
ko, kirol apustuak ikusmina eta
sekulako saltsa sortu zuen». Be-
rritasunek ere erakarri zuten jen-
dea: «Eskola zaharra eta ile apain-
degia nola zeuden jarrita ikustera
jende asko joan zen. Baita esku-
lan eta ofizioak zeuden txokoeta-
ra». Apustuan hiru auzo aritu zi-
ren elkarren lehian: Kalegora,
Kalebehera eta Larraitz auzoa,
alegiarrek Barrio deitzen diote-

na. Azken sailkapenean Kalego-
rak irabazi zuen, baina benetan
irabazlea apustuak sortutako gi-
roa izan zen. 

Apustuaren ondorengo soka
dantza une «hunkigarria» izan
zen. Garai batean dantzan aritu
zirenak egin zuten saioa. Herri
bazkariak eta ondorengo errome-
riak bukaera ederra eman zioten.
«Bazkaria mundiala zegoela esa-
ten zuen jendeak», dio kultur zi-
negotziak. «Eta erromerian hel-

Herria festa bihurtu da Garai Bateko Alegian
Maider Jauregi kultur
zinegotzia, gustura dago
festarekin: «Dena 
ondo atera zen eta
jendeak erantzun du»

Nerea Pikabea Alegia

Igeldoko Lezkarri abesbatzak egi-
tarau anitza eta erakargarria es-
kaini zuen joan zen larunbatean
Alegiako Joan Bataiatzailea Deu-
naren elizan. Afrikako kultura
desberdinetako doinuek ukitu

exotikoa eman zioten emanaldia-
ri. Herriko Txintxarri abesbatzak
egin zien ongi-etorria igeldoarrei.
50. Urteurreneko ekitaldien ondo-
ren, jendaurrean kantatzen zuen
lehen aldia zen, eta oraindik kan-
tuan aritzeko gogoa badutela era-
kutsi zuten alegiarrek. Txintxa-
rriek estrainekoz kantatu zuten
Javi Busto hondarribiarraren Sa-
gastipean obra konplexua, diso-
nantziaz betea.

Baina larunbateko protagonis-
tak Lezkarri abesbatzakoak izan
ziren. Duela zortzi urte sortutako
abesbatza da Igeldokoa, talde gaz-

tea, eta nabaritu zen hasiberriak
direla oraindik, baina egitarau
erakargarria eskaini zuen elizan
hogei abeslariz osatutako talde-
ak, Kote de la Granjaren zuzenda-
ritzapean. Euskal kantu ezagune-
kin ekin zioten emanaldiari, eta
Hego Amerikako doinu ezagunak
kantatu zituzten gero. Ondoren
hasi zuten Igeldotik Afrikara ize-
neko tartea. Afrikako kultura
desberdinetako doinu herrikoiak

Igeldoko abesbatzak
Afrikako doinuekin
bete du eliza
Lezkarri koruak
egitarau erakargarria
eman zuen; Txintxarri
abesbatzak ere abestu
zuen emanaldian

Auzoen arteko kirol apustuko parte-hartzaileak eta bazkal osteko erromeriaren une bat.PATXI RENOBALES
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jardun zuten bertsolariei.... Koru-
ko eta gaztetxeko tabernariei,
dantza taldeko talogileei, DBHko
ikasleei... Denei». Sukaldariak
eta musikari zein abeslariak ere
gogoan ditu eskerrak ematerako-
an: «300 lagunei bazkari aparta
eskaini ziguten sukaldariek, eta
egun guztian zehar eta bereziki
arratsalde partean beren kantu
eta musikarekin herri guztia dan-
tzan jartzea lortu zuten kantari
eta musikariek». 

abestu zituzten, Gurutze eta Jaio-
ne Dorronsoro herritarrek perku-
sioarekin lagunduta. 

Alegiarrek zintzarri bat opari-
tu zieten Igeldokoei, eta ondoren,
Benito Lertxundiren Herribehera
kantatu zuten bi koruek elkarre-
kin. Segidan, mokadutxo bat har-
tu zuten bi koruek herriko Intxu-
rre elkartean. Udazken aldera
Igeldon kontzertua eskaintzeko-
tan dira Txintxarrikoak.

Lezkarri abesbatza Alegiako elizan emandako kontzertuan.HITZA

du, gazte eta haurrak aritu ziren».
Antolakuntzaren aldetik eske-
rrak luzatu dizkiete parte hartu
zuten guztiei, festa «posible egin
zuten lagun guztiei», dio Jaure-
gik. «Ofiziotan aritu ziren jostun,
nekazari, etxeko andre eta esne-
zale, gaztagile, eztigile eta arotza-
ri; aizkolariei, zozketa eta goxoki
saltzaileei, dantzariei, esataria-
ri... Momentu benetan bereziak
eskaini zizkiguten ile apaintzaile
eta bizarginari, balkoitik balkoira

SALGAI
]Apartamentua. Jakan aparta-
mentua salgai. Altzariz guztiz
hornitua. Erdigunean, parkegu-
ne handi baten ondoan. Gara-
jea eta trastelekua ditu. Prezio
interesgarria. 667 49 25 57.

AURKITUTAKOAK
]Bizikleta. Pasa den maiatza-
ren 21ean, larunbata, 12 urteko
umeentzako moduko moun-
tain-bike bizikleta agertu zen.

Galdu duenak, deitu dezala 
635 70 69 53 zenbakira.

ESKAINTZA
] Ingeleseko ikastaroak. Inge-
leseko ikastaroak, uda partean:
ekaina, uztaila eta abuztua. Tal-
de bereziak. Elkarrizketak, atze-
rriko bidaietarako eta lanerako
gaitasunak. Maila ezberdinak,
taldeka edo banaka. Umeak eta
helduak. Irakasle tituluduna.
664 16 02 68.

Iragarki laburrak

Jose Luis Korta, Kultur
Asteari amaiera emateko

ALBIZTUR ›Kultur Asteari
amaiera emateko, bihar, Jose
Luis Korta arraun entrenatzaile
oriotarra izango da Albizturren.
Saioa 19:30ean hasiko da eta
berarekin hitz aspertu bat egi-
teko aukera izango da, tartean
arraunari eta telebista mun-
duari buruz.

Sei urteko espetxe zigorra,
hilketa saiakeragatik

ALEGIA ›Gipuzkoako Auzite-
giak sei urteko espetxe zigorra
ezarri dio gizonezko bati, ema-
kume bat hiltzen saiatzeagatik
labankada batez. Gertaera
2008an izan zen, Alegian, gizo-
nezkoaren etxebizitzan. Zigor-
tuak 45.100 euro ordaindu
behar dizkio emakumeari.

Alkoholiko Anonimoen
Uzturre taldearen bilera

TOLOSA ›Alkoholiko Anonimo-
en Uzturre taldeak bilera irekia
egingo du, gaur, Corpus Christi
parrokiko lokaletan, 20:00etan.
Alkoholaren eta bere kalteen
eta osatzearen inguruan 
hitz egiteko. Bilerara alkoholak
kalteturikoak eta euren senide-
ak gonbidatzen dituzte, baita
argibide gehiago izan nahi
dutenak ere.

DLaburrak
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Leitza q

XXXIV. Kultur Aroa bukatzeko bi ekitaldi besterik ez dira geratzen, biak ala biak sagardoarekin zerikusia
dutenak, gainera: ekainaren 10ean sagardo dastatzeari buruzko hitzaldia izango da, eta ekainaren 11n
Sagardo Eguna. Asteburu honetan, aldiz, larunbatean Gazteen Eguna ospatu zuten, eta herenegun,
XXXIV. Artisautza Azoka egin zuten plazan 11:00etatik aurrera. Azokaren aurretik, hala ere, gaiteroen
diana izan zen giroa berotzen joateko. SARA GOMEZ

ARTISAUTZA AZOKA KULTUR AROAN

Albizturko Kultur Astearen barruan, ostiral arratsaldean Angel ma-
goak Muykishow ikuskizun dibertigarria eskaini zuen udaletxeko
aretoan. Hainbat magia joko egin zituen magoak, eta tartean usoe-
kin ere egin zituen trukuak. Umore onez jendearen parte-hartzea
ere bultzatu zuen, eta gustura igaro zuten emanaldira joan zirenek.
Larunbatean, berriz, Kultur Astearekin bukatzeko, Gesaltzara ibilal-
dia egin zuten albizturtarrek. I.GARCIA

ANGEL MAGOAREN JOKOAK

Albiztur q

Alkizako txikienak Aiztondoko VII. Olinpiadetan hartu zuten parte
larunbat arratsaldean. Plazan elkartu ziren, eta bi begiraleren la-
guntzarekin joko ugari egiten aritu ziren. Ondoren, indarberritzeko,
merienda banatuko zieten.REBEKA CALVO

VII. OLINPIADAK, PLAZAN

Alkiza q

Villabona q

Larunbatean izan zen III. Segundo Montes-Aiztondo Senidetze Eguna. Goizetik hasi ziren ekitaldiak,
eta egurdian, udaletxean, Aiztondo bailarako Adunako, Asteasuko, Villabonako eta Zizurkilgo udal or-
dezkariek harrera egin zieten El Salvadorreko Segundo Montes komunitateko ordezkariei. Harrera ins-
tituzionala eta gero, herritarren txanda izan zen, Onddo gazte asanbladako kideek pregoia irakurri zu-
telarik. Bazkaria eta gero, pailazoak izan ziren, eta eguna bukatzeko musika Errebote plazan. REBEKA CALVO

EL SALVADOR PIXKA BAT GERTUAGO

Ibarra q

Larunbatean Alurr dantza taldeak antolatuta V. Dantzari Txiki eta Alurr eguna izan zuten herrian. Jende
asko gerturatu zen eguraldiak lagunduta. Goizean goizetik hasi ziren dantzari txikiak herriko kaleetan
zehar dantza saioak eskaintzen. Ibarra, Anoeta, Zizurkil, Tolosa, Berastegi, Irura, Iparralde, Bera eta Al-
tzoko dantza taldeak aritu ziren. Arratsaldean Iparraldeko dinamizatzaile bat izan zen plazan, musika
oinarri hartuta dantza eta jolasak lotzen, eta gauean ere dantzan jarraitu zuten, Alurr dantza taldeko
120 dantzarik emanaldi bat eskaini zutelarik plazan. REBEKA CALVO

DANTZARI TXIKIAK JAUN ETA JABE 

Larraul q

Ekomuseoak bigarren urteurrena ospatu du jada. Larunbatean ekitaldi ugari izan zituzten data behar
bezala ospatzeko: Txikienek buztinarekin jolasteko aukera izan zuten, pisatzeko hainbat tresna biltzen
duen erakusketa inauguratu zuten, bolatokian tokan eta txingatan aritu ziren... Bazkaldu eta gero, he-
rriko ondare kulturala ezagutzeko ibilaldia ere egin zuten. REBEKA CALVO

EKOMUSEOAREN BIGARREN URTEURRENA



PILOTA
ESKUZ BANAKAKO
TXAPELKETA

Lehen Maila, finalerdiak
OOiinnaattzz  BBeennggooeettxxeeaa 15
Aimar Olaizola 22

Bigarren Maila,
finalerdiak
MMiikkeell  OOllaaeettxxeeaa 22
Peñagarikano 12

FUTBOLA
ERREGIONAL OHOREZKO
MAILA
34. jardunaldia
Roteta 2
Tolosa CF 3

Sailkapena
1. Hernani (78 puntu)
2. Real Union (77 puntu)
3. Pasajes (66 puntu)
7. Tolosa CF (53 puntu)

AIZKORA
URREZKO AIZKOLARIEN
BANAKAKO TXAPELKETA
Finalerdiak, Leitzan 

(Lehen kanporaketa)
Lopez Azpilikueta 18:58’’
Iñaki Azurmendi 19:33’’

(Bigarren kanporaketa)
Jon Rekondo                               24:10’’
Aitzol Atutxa II.a                     20:54’’

TXIRRINDULARITZA
ITALIAKO GIROA 2011
Azken etapa, erlojupekoa
1- David Millar 30:13’’
2- Alex Rasmussen         +00:07’’
3- Alberto Contador       +00:36’’
111144--  MMiikkeell  NNiieevvee ++0033::4477’’’’

Sailkapen orokorra
1- Alberto Contador 84:05:14
2- Michele Scarponi         +06:10’’
3- Vincenzo Nibali            +06:56’’
1111--  MMiikkeell  NNiieevvee ++1166::0088’’’’

GKirol emaitzak
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Gorka Amatriain Tolosa

Modu guztietako gorabeherak
izan zituen norgehiagoka batean,
eta irakurketa positibo zein nega-
tiboak egin dakizkiokeen emaitza
bat eskuratu ostean, atal subjek-
tiboa alde batera utzirik jakina
den gauza bakarra zera da, itzule-
rako partidan erabakiko dela
Gazte Berriak eta Laskorainen
artean datorren urtean Nazional
A mailan jokatzeko postu bat ira-
baziko duenaren izena. 

Antsoaingo Gazte berriak tal-
deak, Nafarroako ligako txapel-
duna zergatik izan den erakuste-
ko aukera izan zuen bere etxean.
Minutu luzeetan zehar maldan
gora ipinitako emaitza baten aur-
ka aritu behar izan zuen, baina
neurketako azken minutuetan
bete-betean sartu zen kanporake-
tan, bere aukera guztiak osorik
mantentzen dituelarik datorren
aste bukaeran erabakitzear dago-
en demarako. 

Lehen zatian nagusi
Neurketa primeran hasi zen tolo-
sarrentzat, hasierako minutue-
tan erakutsitako nagusitasunak

0-1eko merezitako saria izan bai-
tzuen Gilek marra gainean bul-
tzatako baloi bati esker. Laskorai-
nen taktika erabat gardena zen,
defentsa sendoan oinarritu, eta
kontraerasoan ziztadak ematea,
alegia. Nafarrek dena den, kalita-
te handiko jokalari anitzen aban-
taila du bere lerroetan, eta behin
eta berriz ekin zioten Endikaren
atea gogaitzearen ahaleginari. 

Bigarren zatian, gorabeherak
Bigarren zatiaren hasieran gi-
doiak berdin jarraitu zuen, eta Ja-
viren mutilak izan ziren berriro
egoerari etekina atera ziotenak,
eta bi kontraerasotan Joniko eta
Gilek beste behin 0-3ko ia erabaki-
garria ipini zuten elektronikoan.
Ordurartean Endika atezainak
era guztietako geldituak egin zi-
tuen, eta elektronikoaren emai-
tza, ederra izanagatik apur bat
tranpatia agertzen zela onartzea
bidezkoa da, etxekoek sortutako
gol aukera argiak ukaezinak bai-
tziren.  

Gauzak horrela, nafarrek arris-
kua egiteko intentzio betean te-
mati jarduteaz gain, bi golekin
berpiztu zuten bere gorpu zen-
dua, eta neurketa amaitzeko se-
gundo gutxi geratzen zirenean jo-
kaldi trabatu batetik txirrinaren
mugan berdinketako sareratze
garrantzitsua egin zuten zorame-
naren erdian. 

3-3ko berdinketak kanporaketa
airean uzten du eta horitxoen

amaierako aurpegi goibelak uler-
garriak diren arren, etxean eta za-
letu guztien aurrean jokatuko
den bueltako neurketari itxarope-
nez beterik ekingo diote tolosa-
rrek, bere historiako partidurik
garrantzitsuenaren testigu izan-
go den zitan. 

Domeka goizean Ansoainen jo-
katu joaneko partidan, harmai-
lak kolore horiz bete zituzten To-
losako zaletu ugariez gain, Javi
delegatua, Javi entrenatzailea,
Endika, Murgi, Gil, Telleria, Be-
lloso, Ilunbe, Joniko, Ekhi, Baler-
di eta Aratz izan ziren. 

Laskorainek
Nazional A maila
gero eta gertuago
dauka
Joaneko partida
Antsoainen jokatu
zuten asteburuan
tolosarrek; hirunako
berdinketa lortu zuten 

Joaneko partida Ansoainen jokatu zuen Laskorainek asteburuan. HITZA

2 Hilberriak

ESKERTZA

JUANITA ELORZA
ARTETXE

- Goian bego -

Gure tia Juanitaren koinatak, ilobek eta sendikoek bihotzez
eskertu nahi ditugu jaso ditugun samin agurrak eta baita 
hileta elizkizunean gurekin lagun izan zaituztegunak ere.

SEGURA, 2011ko maiatzaren 31

††
ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info



‹ kirolak
2011ko maiatzaren 31a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Asier Imaz 

Mikel Olaetxea lizartzarrak biga-
rren mailako banakako txapelke-
taren finala jokatuko du ekaina-
ren 11n, Merino I.aren aurka. Oi-
natz Bengoetxea leitzarrak, lehen
mailan, ez zuen finalerako txarte-
lik lortu, Aimar Olaizolaren aur-
ka 22-15 galdu ostean. Orain, hiru-
garren edo laugarren postua izan-
go du jokoan, Idoateren aurka
ekainaren 4ean jokatuko duen
partidan.  

Olaetxeak Peñagarikanori ira-
bazi zion finalerdietan, 22-12ko
emaitzarekin. Partida Tolosan jo-
katu zen eta gogorra izan zen, ia
52 minutu iraun baitzituen. Lizar-
tzako pilotariak, nahiz eta aurre-
laria izan, tanto asko egin zituen
atzean, Peñagarikano behartuz

eta alde batetik bestera mugiara-
ziz.

Azpeitiko atzelariak ez zuen pi-
lotaz behar bezala gozatu, eta Ola-
etxearen pilotakadei aurre egiten
ezinean aritu zen. 

Oinatz Bengoetxearen kasuan,
ez zen horrelakorik gertatu,
nahiz eta finala ez zuen oso urruti
izan leitzarrak. Hasieratik Olai-
zola II.a baino biziago mugitu
zuen pilota, defentsan ere bikain
aritu zen, eta fisikoki arerioa bai-
no gehiago dela erakutsi zuen.
Markagailuan ordea, 15ean geldi-
tu zen. Bengoetxea VI.ak ez zuen
tantoa amaitzen asmatu, eta hor
ez zuen barkatu Aimar Olaizolak.
Aurkariaren hutsak tanto bilaka-
tu zituen goizuetarrak. Hotz eta
zehatz jokatuz, Xalaren aurkako
finalean egoteko txartela lortu
zuen Olaizola II.ak. 

Esku pilotarekin jarraituz, as-
teburuan Gipuzkoako Herriarte-
ko Txapelketaren final laurdenak
jokatu dira. Bidegoianek eta Her-
nanik joaneko partida jokatu zu-
ten larunbatean, Bidaniko pilota-
lekuan. Kadeteetan etxekoak na-

gusitu ziren, 22-16ko emaitzare-
kin. Jubeniletan eta nagusietan
ordea, Hernanik irabazi zuen, 17-
22 eta 6-22. Itzulerako partida Her-
nanin jokatuko da ekainaren
4ean.

Nagore Arozena eta 
Maider Mendizabal
Emakumeen paleta argentina-
rreko txapelketa, Kutxa Sari Na-
gusia 2011, martxan da. Lehiara-
ko, antolaketa batzordeak 12 pilo-
tari hautatu ditu, 6 bikote
osatuaz. Bikote hauek bi multzo-
tan banatu dituzte,  hiruna bakoi-
tzean.  Multzo bakoitzean joane-
ko ligaxka bat jokatuko dute, de-
nek denen aurka. Ligaxkaren
amaieran lehenengo eta bigarren
postuetan sailkaturiko bikoteek,
elkarren artean gurutzatuta, fi-
nalerdiak jokatuko dituzte nor-
gehiagoka batera. Finalerdietako
irabazleek finala jokatuko dute
eta, galtzaileek, berriz, 3. eta 4.
postua.

Lehian, Anoetako Maider Men-
dizabal eta Lizartzako Nagore
Arozena aurkitzen dira.

Mikel Olaetxeak bigarren
mailako txapelketaren
finala jokatuko du
Herriartekoan
Bidegoianek 1-2 galdu
du Hernaniren aurka;
itzulerakoa ekainaren
4ean izango da

Kutxa Saria 2011n, paletan, Mendizabalek Elgezabalekin osatzen du bikotea, eta Arozenak Etchelecurekin. HITZA

Asier Imaz Leitza

Aitzol Atutxak Urrezko Aizkola-
rien finaletik kanpo utzi zuen Jon
Rekondo igandean. Leitzarra
etxekoen aurrean aritu zen aizko-

ran, baina Atutxa II.ak hiru mi-
nututik gorako aldea atera zion.
Rekondok ez zuen bere maila
eman, ezezagun aritu baitzen aiz-
koran. Bi aste barru Azpeitian jo-
katuko den finalean egoteko au-
kerarik ez baldin badu ere, hiru-
garren eta laugarren posturako
lehian ariko da leitzarra. Nor-
gehiagoka ekainaren 5ean, igan-
dean, izango da Nafarroako Zior-
dia herrian, 12:00etatik aurrera.
Leitzarraren aurkaria Iñaki
Azurmendi izango da. 

Finalerako txartela
etxean galdu du 
Jon Rekondok
Urrezko Aizkolarien
txapelketan, hirugarren
eta laugarren posturako
lehia jokatuko du
leitzarrak igandean

Jon Rekondo etxean aritu zen lehian, igandean. SARA GOMEZ

Igarondo Urpekoak taldeak Roberto Jauregiren omenezko Hegats
Igeriketa Txapelketa antolatu zuen Usabalen, larunbatean.
10:00etan hasi zen lehia, eta bazkaltzeko tartea hartu eta gero,
16:00etan jarraituko zuen. IX. jardunaldi honetan 160 igerilarik har-
tu zuten parte, horietatik 17 tolosarrak zirelarik. Igarondo Urpekoak
taldeak 30 urte betetzen dituela ere ospatu zuten afari giroan. R.CALVO

JAUREGIREN OMENEZ

Irudia qTolosa
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2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Etxebeste,
J. M. Gernikako arbola, 3.
Telefonoa: 943 65 10 45.
pLekunberri.Azpiroz,
M. A. Aralar kalea, 43.
Telefonoa: 112.

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

2 Agenda

DEIALDIAK

pTolosa.Alkoholiko Anonimo-
en Uzturre taldearen bilera izan-
go da gaur, 20:00etan Corpus
Christi parrokiko lokaletan.
Alkoholaren eta bere 
ondorio kaltegarrien eta osa-
tzearen inguruan hitz egingo
dute bileran.

ERAKUSKETAK

pTolosa. Ione Urain eta Maite
Salutregiren Zipristin keramika
erakusketa Aranburu jauregian
ekainaren 11 bitarte.
pAmezketa.Ekainaren 2ra bi-
tarte Banka etikoa, dirua giza-

2 Agurrak

Zorionak Jose Luis eta Maria!
Gaur zuen ezkontzaren 60. urteurrena.
Besarkada bero bat etxekoen partetik.

kiaren zerbitzura Kultur Etxean
Tolosaldeko Aste Berdearen
barruan.

Hasi bezala bukatu dituzte Txa-
ramako jaiak: giro onean. Bi
eguneko egitaraua prestatu
zuen jai batzordeak aurtengo-
rako, eta urteroko moduan he-
rritarrek hartu dute parte ekital-
dietan. Ostiral iluntzean bota
zuten suziria. Ekitaldi gehienak,
halere, larunbatean egin zituz-
ten. Eguerdian toka txapelketa
egin zuten, eta ondoren, pintxo
lehiaketa egin zuten. Bazkaldu
eta gero herriko dantzari gazte-
ak elkartu eta dantza saioa es-
kaini zieten bertaratutakoei,
plazan. Eguna eta jaiak herri
afariarekin agurtu zituzten, eta
ondoren, trikitilari eta bertsola-
riak izan ziren.R.CALVO

BUKATU
DIRA
JAIAK

Irudia qTxarama


