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Villabonako Oinkari Dantza
Taldeak ikuskizun berria
aurkeztuko du Igor Yebrarekin 
Getxoko Folk jaialdian billabonatarrak oholtza
gainera igoko dira, gaur; emanaldi horretarako
sarrerak ‘www.bbk.es’helbidean daude salgai

Korrontzi musika taldearen eta Yebra
dantzariaren laguntzarekin ‘Urratsa’
ikuskizuna taularatuko dute q4

Gipuzkoako aizkolari txapelketaren aurkezpenean, udal ordezkariak, Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko arduradunak eta Otaegi aizkolaria egon ziren. I. U.

Mujika eta Otaegi txapelaren
bila irtengo dira Bedaion
Gipuzkoako Lehen Mailako Aizkora Txapelketaren finala jokatuko dute bost aizkolarik
Bedaion, igandean; Mujika ibartarra eta Otaegi zizurkildarra lehian ariko dira q2

Eskualdeko
mendizaleek
Lenin mendian
bizitako
esperientzia
«gazi-gozoak»
Giro berezia topatu dute
mundu mailan teknikoki
errazenetakoa den
mendian, eta zenbait
mendizaleen jarrerak
harrituta utzi ditu q6

Taloaren
inguruan festa
antolatu dute
Leitzan,
seigarrenez
Igandean ospatuko dute
Talo Eguna, eta jakia
dastatzeko aukeraz gain,
artisauen postuak eta
Aizkolari Gazteen
Txapelketa izango dira q6

AHT Gelditu!
Elkarlanak
elkarretaratzea
deitu du gaur
Tolosan
Trianguloan elkartuko dira
19:00etan AHTren lanetan
herenegun hildako
langilearen heriotza
salatzeko; Bildu, LAB eta
ELAk bat egin dute
deialdiarekin  q3



Itzea Urkizu Tolosa

Gipuzkoako Lehen Mailako Aiz-
kora Txapelketa jokatuko dute
igandean eta lehenengoz, Bedaio
auzoan. Arratsaldeko 18:00etan
hasiko da norgehiagoka, eta bost
aizkolari arituko dira lehian. 

Antolatzaileek azaldu dutenez,
«berez ezin da esan Gipuzkoako fi-
nala denik, ez baitute sailkapen
faserik jokatu». Horrela beraz,
eta azken urteotako ereduarekin
jarraituz, bost aizkolari arituko
dira txapela lortzeko lanean. Egin
beharreko lanak (4 kana erdiko, 2
oin biko, 60 ontzako bat) bukatzen
denbora gehien pasatzen duen
aizkolaria, bigarren mailara jai-
tsiko da. 

Arduradunek txapelketa Be-
daion ospatzea berrikuntza bat

dela azpimarratu nahi izan dute.
Bedaioko Artubi elkarteko ardu-
raduna den Maitane Aiestara-
nek, urte osoan auzotarrek natu-
rarekin eta kirolarekin loturiko
ekimenak antolatzeko egiten du-
ten esfortzua azpimarratu du, eta
«urduritasuna eta gogoa» dutela
ere nabarmendu du. 

Tolosako Udaleko Hasier de los
Rios alkateordeak eta Pello Etxa-
be kirol zinegotziak, «udalak beti-
danik herri kirolen aldeko apus-
tua egin izan» duela azaldu dute,
eta «ekonomiaren egoera ona ez
den arren, udal berriak ere bide
horretatik jarraitzeko asmoa»
duela azpimarratu dute. Modu
horretara, Gipuzkoako Aizkolari
Txapelketa diruz lagunduko du
udalak, lehia Bedaioko jaietako
egitarauaren barruan sartuz. 

Bost aizkolari, txapela bat
Bost gizonezko ariko dira, alde ba-
tetik, Gipuzkoako txapeldun iza-
teko lanean, eta bestetik, biga-
rren mailara ez jaisteko ahal du-
tena egiten.

Iñaki Azurmendi ariko da, alde

batetik. 40 urte ditu, eta Beasain-
go Arriaran auzokoa da, jada hiru
txapela jantzi dituen aizkolari
hau. 

Jesus Mari Mujika ibartarra
ere Bedaioko norgehiagokan
izango da. 35 urte ditu berak, eta
duela hiru urte igo zen maila na-
gusira. 

Hirugarren aizkolaria Jose
Mari Olasagasti izango da, Igeldo
auzokoa (Donostia). 52 urterekin,
Gipuzkoako 11 txapela irabazi
ditu, eta sei aldiz izan da Euskadi-
ko txapelketako irabazlea. 

Azkenik, bi aizkolari gazte ere
ariko dira. Alde batetik, Zizurkil-
go Joseba Otaegi izango da Be-
daion. 28 urte ditu, eta 2009an igo
zen maila nagusira. Aurkezpene-
an azaldu duenez, urrian aizko-
ran eta korrika egingo duen apus-
tua prestatzen aritu da azken hi-
labeteotan, eta iazko bizitasun
hori ez duela azaldu du: «bost aiz-
kolari izanda, txapela oso zail
dago. Laugarren edo hirugarren
egitea posible da, baina bosga-
rren egitea ere bai». Euskadiko
txapelketako kanporaketa ere
oso gertu du Otaegik, baina igan-
deko probak beldur gehiago sor-
tzen diola esan du.

Azkenik, Mutriku aldetik, 24
urterekin, Ugaitz Mugertza, Mu-
gertza II.a, ariko da. Iaz igo zen
maila gorenera, bere aitari 15 se-
gundu aterata. 

Bost aizkolari ariko dira
Bedaion Gipuzkoako
txapela lortzeko lanean
Datorren igandean
izango da txapelketa;
azken sailkatua bigarren
mailara 
jaitsiko da

Agerraldian, udal ordezkariak, aizkolariak eta Gipuzkoako Herri Kirol Federazioko arduradunak izan ziren. I. URKIZU

I. Urkizu Tolosa

Gaurtik hasi, eta urriaren 12ra bi-
tarte, zine egitarau berria izango
da ikusgai Leidorren. Emanaldi-
rik aipagarrienetarikoa, Donos-
tiako Zinemaldiko sail ofizialeko
Asier Altuna zuzendariaren Ber-
tsolari dokumentala izango da.
Tolosako aurre estreinaldia
urriaren 12an izango da.

Heldu nahiz haurrentzako
emanaldiak eskainiko dituzte,
eta ohiko moduan, bi bonu mota
jarriko dituzte salgai: gaueko
saioetarako bonuak 10 eurotan
eta saio guztietarako bonuak 13
eurotan. Bonu hauek erosteko

zine saioen aurretik joan beharko
da Leidor aretoko lehiatilara,
gaurtik irailaren 19ra bitarte.

Ikusleek hamahiru pelikula
ikusteko aukera izango dute bo-
nuaren bidez. Gaur bertan,
19:15ean eta 21:45ean, Una mujer
en Africa filma izango da. Horrez
gain, asteburu honetan, El origen
del planeta de los simios, La opor-
tunidad de mi vida eta haurrei zu-
zenduriko Los pitufos pelikulak
ere proiektatuko dituzte. 

Era berean, datozen asteetan
honako filmeez gozatu ahal izan-
go da Tolosan: Toro salvaje, La
boda de mi mejor amiga, La noche
que no acaba, La prima cosa bella,
Uncle boonmee reduerda sus vidas
pasadas, El hombre de al lado,
Principiantes, En el centro de da
tormenta, Arriyaeta Super 8. Gaz-
tetxoenek, berriz, Harry Potter y
las reliquias de la muerte 2, Bad te-
acher eta Kung Fu Panda ikuste-
ko aukera izango dute.

‘Bertsolari’ren aurre
estreinaldia izango da
urriaren 12an
Gaurtik aurrera, bonua
erosteko aukera izango
da Leidorreko
lehiatilan, 10 eta 13
euroren truke

I. Urkizu Tolosa

Gaurkoa izango da, Udaberri dan-
tza taldeak haur eta gaztetxoen-
tzat antolatzen dituen ikastaroe-
tan izena emateko azken eguna. 

Lehen deialdia pasa den ekai-
nean egin zuten taldeko ardura-
dunek: «baina uda osoan zehar
guraso askok erakutsi digute eu-
ren seme-alabak ikastaroetan
apuntatzeko interesa». Gauzak
horrela, dantza taldeko kideek bi-
garren txanda hau antolatzea
erabaki dute.

Tolosako Antonio Maria La-
baien kultur etxeko beheko solai-
ruan jarriko dute bulegoa ohi be-

zala, eta arratsaldeko 18:00etatik
20:00etara bitarte izango da zaba-
lik. 

Dantza jendarteratuz
Udaberri dantza taldearen helbu-
ruetako bat «dantza herritarren
artean zabaltzea» izan da betida-
nik, eta helburu horri begira an-
tolatzen dituzte ikastaroak. 

Haur eta gaztetxoen ikastaroe-
tan, 150 ikasle inguru bildu izan
dira azken bospasei urteotan.
Helduen ikastaroei dagokienez,
berriz, bi talde osatu zituzten iaz,
plazako dantzak ikasi nahi zituen
jendearekin. 

Haur eta gaztetxoen ikastaro-
ak hil honen erdialdean hasiko
dira, eta zerrendak www.udabe-
rri.com webgunean izango dira
ikusgai. Helduen dantza ikasta-
roei buruzko informazioa, berriz,
laster zabalduko dutela azaldu
dute Udaberri dantza taldeko ar-
duradunek. 

Gaur da Udaberriko
ikastaroetan izena
emateko azken eguna

Kultur etxean eman
beharko da izena,
arratsaldeko
18:00etatik 20:00etara
bitarte

Tolosa › 
2  tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 2011ko irailaren 8a, osteguna



Asier Imaz 

Ordiziako Euskal Jaietako azoka
bereziaren baitan, XXXVIII. Gaz-
ta Lehiaketa jokatu zen atzo
eguerdian. Ricardo Remiro nafa-
rrak irabazi zuen lehen saria, eta
bere gazta erdia, enkantean, 7.300
eurogatik erosi zuen Bilboko Po-
rrue jatetxeak. Bosgarren pos-
tuan tolosar bat gelditu zen, hain
zuzen ere, Pedro Zuzuarregi. Ho-
nek, 190 euroko saria eta diploma
eraman zituen etxera. 

Gazta lehiaketaz gain, beste
hainbat txapelketa ere jokatu zi-

Ordiziako XXXVIII. Gazta
Lehiaketan Zuzuarregi
bosgarren sailkatu da
Ricardo Remirok irabazi
du lehiaketa; bere gazta
erdiagatik 7.300 euro
ordaindu ditu Bilboko
jatetxe batek

Gazta Lehiaketan bosgarren saria Tolosara etorri da. AIMAR MAIZ /GOIERRIKO HITZA
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A. Imaz Tolosa

AHT Gelditu! Elkarlana koordi-
nakundeak elkarretaratzea anto-
latu du gaur Tolosako Triangelua
plazan, 19:00etan. Bertan, Abia-
dura Handiko Trenaren eraikun-
tza lanetan herenegun Aldaba
Txikin zendu zen langilearen he-
riotza salatuko dute: «Berriz ere
langile bat AHTaren eraikuntza
lanetan hil da. Hori dela eta, ma-
kroazpiegitura hauetan lanean
ari diren pertsonek jasaten dituz-
ten baldintzez ohartarazi nahi
dugu: amaigabeko lanaldiak, lan
erritmo izugarria, segurtasun
planik eza, inmigranteen kontra-
tazioa beraien jatorrizko lan hi-
tzarmenen baldintzen arabe-
ra,...». 

Koordinakundearen esanetan,
azpiegitura honen atzean «sal-
tzen» dutenaren aurkakoa aurki-
tzen da: «Gizarteari jakinarazi
nahi diogu abiadura handiko tre-
na lanpostu eta aberastasun itu-
rri bezala saldu arren, horren
atzean esplotazioaren antzekoa
den lan prekarioa besterik ez dela
gordetzen». Jadanik AHTren la-
netan bost langile hil direla ere
gogoratu dute. 

AHT Gelditu! Elkarlanak argi
dauka zer dagoen proiektu honen
atzean: «Enpresarien, eraikitzai-
leen eta banketxeen interes priba-
tuak babestea helburu duen az-
piegiturak eraikitzeko politika ja-

sangaitz honi berehalako amaie-
ra eman behar zaio, izan ere,
hauek bakarrik baitira AHTren
obretan interesa dutenak. Are
gehiago, Espainiako estatua Eu-
ropa mailan abiadura handiko ki-
lometro gehien duen estatua iza-
nik, langabezi tasa altuena duena
da, eta etorkizunean ekonomia
hazkundean aurrikuspen txarre-
nak dituena ere bada. Honek argi
uzten du, AHT ez dela aurrerape-
na, aberastasuna eta ongizatea-
ren iturri, baizik eta krisiaren, de-
fizitaren eta lan esplotazioaren ja-
torri zuzena besterik ez dela». 

Azkenik, obra gelditzea eta he-
rriaren hitza errespetatzea «exiji-
tu» dute koordinakundetik. Ho-
rregatik, herritarrak gaurko el-
karretaratzera deitu dituzte. 

Bildu, ELA eta LAB-en babesa
ELA eta LAB sindikatuek AHT
Gelditu! Elkarlanaren deialdiare-
kin bat egin dute. Hauek ere he-
rritarrei Trianguloa plazara azal-
tzeko eskatu diete. Tolosako Bil-
duk ere deialdi bera luzatu du,
elkarretaratzearekin bat eginaz.
Bilduren esanetan, «egun bizi du-
gun krisialdi izugarri hau ez dugu
langileok ordaindu behar, baina
hala izaten ari da, lan baldintza
kaskarragoak jasaten ari garela-
rik eta langabeziaren mamua gai-
nean izanik. Bitartean, behar ez
ditugun azpiegitura ikaragarrien
bidez hipotekatzen digute etorki-
zuna, benetako beharrei, osasun
zerbitzu publikoa tarteko, eran-
tzuten ez dieten bitartean». 

Azkenik, Tolosako Bilduk,
gehiengo sindikalak gaur
12:00etan udaletxe aurrean anto-
latu duen elkarretaratzearekin
ere bat egin du. 

AHT Gelditu!
Elkarlanak obrak
gelditzea eskatu du 
Koordinakundeak
elkarretaratzea antolatu
du gaur, 19:00etan,
Tolosako Trianguloa
plazan

Barazki Lehiaketa
1.Jose Manuel Zabalegi (Martutene)
2.Peio Rubio (Elgoibar)
33..  DDaannii  OOiiaarrzzaabbaall  ((AAnnooeettaa))
AAiippaammeenn  bbeerreezziiaakk
Maria Jesus Mujika (Baliarrain)
Edurne Jauregi (Baliarrain)
Montes Etxea (Ibarra)

Gazta Lehiaketa
1.Ricardo Remiro (Eulate)
2.La Leze SC (Ilardui)

3.Xabier Muñoa (Zerain)
4.SCA Lopez Azpilikueta (Lezaun)
55..  PPeeddrroo  ZZuuzzuuaarrrreeggii  ((TToolloossaa))

Ganadu Lehiaketa
3,5-5 urte bitarteko behiak
1.Garikoitz Nazabal (Zaldibia)
22..  EEmmiilliioo  GGoorroossttiiddii  ((AAbbaallttzziisskkeettaa))

5-8 urte bitarteko behiak
11..  EEmmiilliioo  GGoorroossttiiddii  ((AAbbaallttzziisskkeettaa))
2.Dolaetxea Elkartea (Oñati)

GSailkapenak

ren Ordizian. Hauetan eskualde-
ko parte hartzaile ugari aurki-
tzen ziren, eta sarituen artean
beste horrenbeste. 

Barazki Lehiaketan, Anoetako
Dani Oiarzabal hirugarren pos-
tuan gelditu zen. Aipamen bere-
zia, aldiz, Baliarraingo Maria Je-

sus Mujikak eta Edurne Jaure-
gik, eta Ibarrako Montes Etxeak
jaso zuten. 

Ganadu Lehiaketan, Emilio
Gorostidik bi sari eraman zituen
etxera. Adin ezberdinetako behie-
kin bigarren eta lehen postua lor-
tu zituen abaltzisketarrak. 



Eneritz Maiz Amasa-Villabona

Gaur, hilak 8, Getxo Folk jaial-
dian emanaldi berezia eskainiko
du Oinkari dantza taldeak. Oin-
kari eta Korrontziren elkarlanari,
hirugarren laguna gehitu zaio az-
ken egunetan, Igor Yebra dantza-
ria.

Korrontzi & Igor Yebra & Oin-
kari taldeek, Urratsa ikuskizuna
aurkeztuko dute Getxon. Ema-
naldi berezi hau,  21:00etan Aree-
ta karpa gunean izango da. Ezus-
tekoren bat ere gordea dutela au-
rreratu dute.  Sarrerak
www.bbk.es web gunean eskura
daitezke, 8 euroren truke.

1974. urtean Bilbon jaio zen
Igor Yebra dantzariak ibilbide lu-
zea du. Victor Ullateren dantza-
eskolan aritu zen, eta Madrilgo
Dantza Kontserbatorioan gra-
duatu zen ohorezko matrikulare-

kin. 1987tik 1996ra bitartean Ma-
drilgo Erkidegoko Baleteko lehen
dantzaria izan zen.

1996. urtean bakarkako ibilbi-
deari ekin zion. Besteak beste,
Atter Balleton, Kremlingo Bale-
tean, Scottish Ballet-en edota
Australian Ballet-en dantzatu du.

Freelance dantzari moduan Erro-
mako Operako Baletean eta Bor-
deleko Operako baletean dantza-
ri gonbidatu bezala aritu da.
2007an Bordeleko Operako Bale-
teko dantzari izar izendatu zuten. 

Gaur, Oinkariko dantzariek be-
rarekin dantzatuko dute.

Getxo Folk jaialdian
Oinkariko dantzariek Igor
Yebra  izango dute lagun
Gaur 21:00etan Areeta
Karpa gunean izango
da; sarrerak 8 euroren
truke www.bbk.es
helbidean eros daitezke

Igor Yebra dantzaria Oinkariko dantzariekin ariko da, gaur, Getxon. HITZA

E. Maiz Irura

Aurtengo San Miel jaiei hasiera
haurren eta helduen danborrada-
rekin emango diete, Iruran. Hila-
ren 23an 19:00etan izango da. Lau
urtetik gorako herritar guztiei
irekitako danborrada izango da.
Nahitaezkoa da izena ematea, eta
azken eguna igandea, hilak 11 da.
Zahar etxean, Ogi Berrin eta uda-
lean eman daiteke. Ezinbestekoa
izango da egunean bertan praka
bakeroak edo ilunak, kamiseta
zuria, festetako zapia eta euskal
txapela janztea. Ikastolak, Loatzo
Musika eskolak eta Udalak anto-
latu dute.

Jaiak gainean direla eta, gaur
19:00etan batzar aretoan bilera
egingo dute festa batzordeko ki-
deek. Antolamendu orokorraz
hitz egingo da. Herritarrei dei egi-
ten diete bertan eta danborradan
parte hartzeko.  

San Miel jaiei
hasiera emateko
danborradan
izena eman
behar da

Danborradan izena
emateko azken eguna
igandea da; gaur festen
antolakuntzarako bilera
19:00etan egingo dute 
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E. Maiz Zizurkil

Zizurkilgo Udalak ikasturte be-
rrirako prestatu dituen ikastaro-
ak, urriko lehen astean hasiko
dira. Matrikulak egiteko azken

eguna hilaren 23a, ostirala izango
da. Izena eman nahi duenak, Au-
rrera Plazako udal bulegoetara
joan edo 943 69 24 95 telefonora
deitu beharko du. 

Bi ikastaro motz ere izango
dira: sabel dantza eta azalaren
zaintza uda ondoren. Sabel dan-
tza, astelehenetan 19:00etatik
20:30era, urriaren 18an hasi eta
abenduaren 20a bitarte izango da.
50 euro ordaindu beharko da. Aza-
laren zaintza ikastaroa berriz, as-
telehenetan 19:00etatik 21:00eta-

ra, urriaren 17tik azaroaren 24a
bitartean izango da.  

Helduentzako eskulanak eta
pintura, astearteetan eta patch-
work, asteazkenetan egingo di-
tuzte. 18:00etatik 20:00etara izan-
go dira, 70 euroren truke.  Yoga as-
telehen eta asteazkenetan izango
da 18:30etik 20:00etara, 105 euro
ordainduz. Pilates astearte eta os-
tegunetan izango da 18:30etik
19:30era eta 125 euro ordaindu be-
harko da. 

Iriarte kultur etxean helduen-

tzako bi ikastaro daude: eskula-
nak eta gimnasia. Eskulanak os-
tiraletan izango dira 15:00etatik
17:00etara, eta 70 euro ordaindu
beharko da. Gorputza mantentze-
ko gimnasia astelehenetan eta as-
teazkenetan izango da 11:15ean.
Jubilatuek 75 euro, eta ez direnek
105 euro ordaindu beharko dute. 

Ikasturte honetan haurrek, an-
tzerkian edo euskal dantzetan
izena emateko aukera dute. An-
tzerkia, ostiraletan  17:30etik
18:30era izango da, 40 euro orain-
duz. Euskal dantzak asteazkene-
tan 17:15etik 19:15era izango dira,
60 euroren truke.

Elizpe Jubilatuen elkarteak an-
tolatuta, joskintza eta eskulanak,
gimnasia eta yoga ere badaude.

Azalaren zaintza edo sabel dantza
ikastaroetan izena eman daiteke
Udalak eskaintza zabala
prestatu du ikasturte
honetarako; matrikula
hilaren 23a baino lehen
egin beharko da 

E. Maiz Anoeta

Anoetako Abraham Olano kirol-
degiak bere kirol eskaintza prest
dauka. Abonatu eta ez abonatuek
izena emateko aukera zabalik
dute. Urte osoko edota hiruhila-
beteko eskaintza egiten dute. 

Helduen urte osoko eskaintzen
artean, pilates ikastaroa, astele-
henetan eta asteazkenetan
09:15etik 10:10era edo 16:15etik,
17:10era izango da; edo asteartee-
tan eta ostegunetan 18:15etik
19:10era edo 19:15etik 20:10era.
Kostua, 158, 62 eurokoa izango da.
Aerobicka astearte eta ostegune-
tan izango da 20:15etik 21:10era,
eta 157,71 euro ordaindu beharko
da. Helduentzako gimnastika be-
rriz, astelehenetan eta asteazke-
netan 10:15etik 11:10era izango da
153,57 euro ordainduz. 

Hiruhilabetkoen artean, Cy-
cling ikastaroa, astelehenetan
eta asteazkenetan edo astearte
eta ostegunetan izango da, 82,37
euro ordainduz. Ordutegien es-
kaintza zabala dago aukeratzeko.
Yoga, 64,90 eurogatik, asteartee-
tan 10:00etatik 11:30era izango da,
edo astelehen eta asteazkenetan
19:00etatik 20:15era, 99,69 euro or-
dainduz. Kenpo kai astearte eta
ostegunetan 19:00etatik 19:55era
izango da, 82,37 eurogatik. Pati-
naia berriz, ostiraletan 19:00eta-
tik 20:30era 42,11 euro ordainduz.

Haurrek urte osoko aktibitate-
ak izango dituzte. Kenpo Kai oste-
gunetan izango da 17:30etik
18:25era, 97, 85 euro ordainduz.
Ginmastika erritmikoa, astelehe-
netan 17:30etik 18:25era, eta 82,01
euro ordaindu beharko da. Judoa,
astelehenetan edo astearteetan
izango da 17:30etik 18:25era eta ur-
teko kostua 82,01 eurotakoa da.

Abraham Olano
kiroldegiko kirol
aktibitateetan
izen ematea
zabalik dago

Haurrentzako eta
helduentzako
ikastaroak, urte
osokoak edo
hiruhilabetekoak dira



dituzte. Bi aukera daude argaz-
kiak bidaltzeko: posta elektroni-
ko bidez thargazkiak@hitza.info
helbidera, eta posta arruntaren
bidez, Araba etorbideko 5-atzea
helbidera. 

Argazki lehiaketa egin izan

Erredakzioa

XIV. HITZA Argazki Lehiaketa
aurrera doa, hori bai, poliki-poli-
ki. Jadanik zortzi argazki jaso
ditugu, baina parte hartzeko

aukera hilaren 23ra bitarte zaba-
lik aurkitzen da. Argazkiak aha-
lik eta azkarren  bidaltzea gomen-
datzen da ahala eta guztiz ere,
izan ere, egunkarian agertzeko,
lehen egunetan bidaltzen dituzte-
nek aukera handiagoak izango

dugun beste aldi batzuetan,
TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO

HITZA egunkariko harpidedunek
soilik parte hartu ahal izan dute,
oraingo honetan ordea, edozein
herritarrek izango du aukera,
bere argazkiak bidali eta gure
lehiaketan parte hartzeko. 

Hiru sari
Argazkiak irailaren 23ra 
arte bidaltzeko aukera izango 
da, eta zortzi onenak epaima-
haiak aukeratu ondoren, 
harpidedunek urriaren 5a 

bitarte emango dituzte euren
bozkak. Hiru argazki irabazleak
urriaren 7ko egunkarian argita-
ratuko ditugu. 

Argazki irabazlea bidali due-
nak Bizkaiko landetxe batean 
bi gaueko egonaldia irabaziko 
du bi lagunentzat. Bigarren pos-
tuan geratzen den argazkiak,
Tolosako Karlis dendan argazki
erreportajea egiteko aukera 
izango du, eta hirugarren 
saria, Tolosako Astelena jatetxe-
an bi lagunentzako otordua 
izango da. 

Lehiaketa poliki-poliki aurrera doa
XIV. HITZA Argazki Lehiaketan parte hartzeko uda honetan
ateratako argazkiak ‘thargazkiak@hitza.info’helbidera bidali edo,
Tolosako Hitzaren bulegora eraman behar dira

Irakurle guztiek dute lehiaketan parte hartzeko aukera

Uztailean ateratako argazki hau Cauterets-ekoa da. Txokolate iragarki bat egiteko, morez
margotzea besterik ez du falta behi honek. ANA GOÑI/ARESO

‹ Tolosaldea eta Leitzaldea
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Kantabriatik Asturiasera igarotzen ari ginela, Picos de Europatik gertu, sinplea bezain ederra

den irudi honi argazkia atera nion. JON/TOLOSA

Argazkian Esloveniako gaztelu bat. Oso polita, batez ere kanpoaldetik, harkaitza

aprobetxatuz eraiki baitzuten. MIRARI IZAGIRRE

Veneziako gondoletan ibiltzeko aukera eduki nuen uda honetan. Benetan zoragarria;

pelikuletako protagonista sentitzen zara. AMAIA ARTOLA



Imanol Garcia 

L
enin gailurra egitera
joan ziren eskualdeko
gazteak esperientzia be-
rezia bizitu zuten orain

aste batzuk. Pamir mendiak eza-
gunak dira mendizaleen artean,
batez ere Lenin gailurra, mundu
mailako zazpimilakoen artean
teknikoki errazenetakoa delako.
«Oso mendi komertziala da», dio
Luis Sagastume amezketarrak,
mendizaleetako batek. «Jende
asko zegoen eta, tartean, ulertzen
ez genituen jarrera asko ikusi ge-
nituen. Giroa ez zitzaigun gusta-

tu eta Lenin gailurra egiteko mo-
tibazioa kendu zitzaigun». 

Batez ere espedizio errusiar ba-
ten jarrerarekin harritu ziren, bi-
garren kanpalekuan hil zitzaien
taldekide baten gorpua bertan
utzi zutelako, eta espedizioa ber-
tan behera uzteko asmorik ez zu-
telako erakutsi.   

Zortzi mendizale joan ziren ba-
tera, horietako hiru eskualdeko-
ak. Sagastumez gain, Juan Ma-
nuel Serrano leaburuarra eta
Abel Larreta tolosarra izan ziren.
Beraiekin Iñaki eta Joseba Ipa-
rragirre anai ataundarrak, Urtzi
Kalonje hernaniarra, Iñigo Bera-

sategi donostiarra eta Lauri Urki-
za ondarroarra joan ziren. Bera-
sategi izan zen Lenin gailurra za-
paldu zuen bakarra. Beste kideak
aklimatazioa egiten ari zirela, do-
nostiarra bakarrik igo zen eta
osasun arazoak izan zituen jaiste-
rakoan. Taldeko beste bost men-
dizale Rasdelnaya gailurrera igo
ziren.

Saiakera
Aklimatazioa egin ondoren, 6.000
metrotara hirugarren kanpale-
kua jarri zuten. Hori eta gero, be-
heko kanpalekura jaitsi, atseden
hartu, eta taldeko lau mendizale

Lenin gailurra zapaltzeko asmo-
tan atera ziren: Sagastume, Ipa-
rragirre anaiak eta Larreta. Or-
durako Berasategik gailurra egi-
na zuen. Oso nekatuta jaitsi zen
eta biriketan arazoak izan zituen.
Medikuak Osh hirira jaisteko
agindu zion, berreskuratzeko.  

Lau mendizaleak lehenengo
kanpalekuan zeudela, beste men-
dizale batzuek esan zieten biga-
rrengo kanpalekuan errusiar
mendizale bati buruko edema
eman ziola eta hil egin zela. Heli-
kopteroz eraman zuten bertatik.
Lenin mendian zeudenetik, he-
riotza baten berri zuten bigarren

aldia zen. Aklimatazioa egiten ari
zirela entzun zuten gailurretik
oso gertu poloniar talde batek la-
gun baten gorpua bertan utzi zu-
tela. 

Gehien ukitu ziena, baina, bes-
te errusiar mendizale batena izan
zen. Sagastumek gogora ekar-
tzen duenez, «lehenengo kanpale-
kutik bigarrenera zihoala gaizki
sentitzen hasi zen. Bere gidak eta
espediziokideek bakarrik utzi zu-
ten. Mendizaleak, behera jaitsi
beharrean, bigarren kanpaleku-
ra joatea erabaki zuen, eta berez
sei ordutan egiten zen ibilbidea 24
ordutan egin zuen». Bigarrengo
kanpaleku horretan hil zen ede-
ma baten ondorioz, eta bertan
utzi zuten gorpua. «Espedizioko-
ak gu geunden lehenengo kanpa-
lekura jaitsi zirenean, ezer ez ba-
litz gertatu bezala zeuden, eta gai-
lurra egiteko asmoarekin
gainera. Gu seko harrituta geun-
den beraien jarrerarekin», dio
amezketarrak.

Menditik joateko gogoa
Laukotea bigarren kanpalekura
igo zenean, haizete izugarria ze-
goen eta aurretik jarritako denda
batzuk eramanak zituen. Gaua lo
egin gabe igaro zuten haizea zela
eta. Hurrengo egunean, beraien
dendatik errusiar mendizalearen
gorpua ikusten zuten eta lau
mendizaleei leku hartatik lehen-
bailehen ateratzeko gogoa sartu
zitzaien. 

Azkenean, hurrengo egunean
6.210 metro dituen Rasdelnaya
gailurra igo zuten. Bidean birek
eskuetan arazoak izan zituzten.
Egun bat geroago, Serranok men-
dizale kataluniar batekin igo
zuen tontor bera. 

Bigarrenetik beheko kanpale-
kura eta hortik Osh herrira jaitsi
ziren mendizaleak. Oporrak bu-
katzeko falta zitzaizkien egunak
Zetaren Bidean zehar turismo
pixka bat egiteko  baliatu zituz-
ten. Sagastumeri oroitzapen gazi-
gozoak sortzen zaizkio Lenin
mendiari buruz: «Serrano Hima-
layan egonda zegoen eta ni aurre-
ko urtean Peru aldean izan nin-
tzen. Lenin mendian topatu ge-
nuen giro hori ez genuen  sentitu
beste leku horietan. Esperientzia
gisa balio du han bizitakoak».

Zortzi lagun, horietatik hiru Tolosaldekoak, Lenin mendia igotzeko asmoz abiatu ziren uztailaren
bukaeran. Inguru haietan, baina, giro deserosoa bizitu zuten, zenbait mendizaleren jarreragatik.

Mendiaren gorabeherak

Zutik eta ezkerretik, Iñaki eta Joseba Iparragirre, eta Abel Larreta. Makurtuta, Luis Sagastume. HITZA

Tolosaldea › 
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I. Terradillos Leitza

Oier Eizmendi Leitzako alkateak
eta Saioa Iraola eta Lurdes Juan-
torena herritarrek gaur goizean
deklaratuko dute Madrilen, Auzi-
tegi Nazionalean, Leitzako peste-
tan «terrorismoa goratzea» ego-
tzita. Bada, hiru herritarrei elkar-
tasuna eta babesa adierazi dieten
leitzarren zerrenda areagotuz
doa. Denera, 27 talde eragilek eta
22 norbanako ezagunek sinatu
dute auziaren aurkako idatzia,
horien artean, Iñaki Perurena ha-

rri-jasotzailea eta Abel Barriola,
Oinatz Bengoetxea eta Asier Olai-
zola pilotariak. 

11:00etan hasiko dira deklara-
tzen hiru auzipetuak, eta aurreko
egunetan egin bezala, gaurko
egunez ere deituta daude mobili-
zazioak. Hain zuzen ere, 12:00eta-
tik 14:00etara bitarte lanuztera
deituta daude herritarrak; alde
batetik auzia salatzeko, eta beste-
tik, babesa adierazteko.

Normalizazioari «traba»
Bestalde, Aralarrek eta Bilduk
babesa adierazi diete auzipetuei.
Bilduk azaldu duenez, «ETAko
presoen eskubideak defendatu zi-
tuzten auzipetuek, eta hori ez da
delitua». «Euren aurkako jazar-
pena eta ehiza» dela auzia gehitu
dute, eta «normalizaziorako bide-
an beste traba bat».

Presoen eskubideak
defendatzea ez dela
delitua dio Bilduk
Oier Eizmendi alkateak
eta bi leitzarrek gaur
goizean deklaratuko
dute; herrian lanuztea
egingo dute eguerdian

Iñigo Terradillos Leitza

Festa giro polita izango da Leitza-
ko plazan igande goizean, izan
ere, seigarren urtez, Talo Eguna
egingo dute bertan, Plazaola par-
tzuergo turistikoak antolatu eta
udalak babestuta. Gurean hain
ohikoa den jaki honen bueltan
izango da zer ikusi, ikasi, eta nos-
ki, baita jan ere.  

10:00etan zabalduko ditu ateak
merkatuak. Ordu horretan hasi
eta goiz osoan zehar, taloak dasta-
tzeko aukera izanen da, Leitzako
talo-egileak (Saralegi eta Villabo-
na) ariko baitira lanean. Halaber,
beste hainbat produktu ere izan-
go da gerturatzen den ororen es-
kura, artisauen postuak ere ego-
nen baitira. Horrez gain, taloa egi-
teko beharrezkoak diren tresnen
erakusketa jarriko dute, eta base-
rriko animaliak ere han izango
dira txikienen gozamenerako.
Hauek, gainera, gurdiz ibiltzeko
parada ere izanen dute.  

Lehiaketa eta talo platerak
Lehiaketak ere izango du lekua
Talo Egunean. Eskualdeko sukal-
dariei zuzendua izango da, eta le-
hen hiru sarituek jasoko dute sa-
ria. Pasa den urtean, Zabaleta, Vi-
llabona eta Albizu izan ziren
talorik goxoenak prestatu zituz-
tenak. 

Taloarekin hamaika plater
prestatzeko aukera dago, eta ho-
rretarako irudimena baino ez da
behar. Hori argi utziko dute Mu-
sunzar, Peritza, Txoko, Beatrize-
nea eta Elosta taberna eta jatetxe-
ek eurek prestaturiko platerekin.
Goiza aizkolari gazteek borobil-
duko dute euren lehiarekin. 

Osagai hauekin guztiekin, goiz
pasa atsegina ziurtaturik dago,
beraz, Leitzan igandean.

Taloa sustatzeko aitzakian,
festa izango da igandean
Seigarren urtez Talo
Eguna izango da herriko
plazan; talo-egileen eta
artisauen postuak eta
lehiaketa izango dira

Taloak dastatu eta nola egiten diren ikasteko parada izango da. SARA GOMEZ

‹ Leitzaldea
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Hainbat eragile eta norbanakok babesa adierazi diete hiru auzipetuei. HITZA

EGITARAUA

p10:00etatik aurrera.Merka-
tua zabalduko da. Leitzako talo-
egile eta artisauak izango dira,
eta taloa egiteko nahiz bestela-
ko baserri tresneriaren erakus-
keta izango da ikusgai. Baserri-
ko animaliak ere izango dira.
Haurrentzat gurdi ibilaldiak
egingo dituzte.

p11:00etatik 13:30era.Ekintza
gastronomikoak izango dira. Es-
kualdeko talo lehiaketa egingo
da, eta taloarekin egindako pla-
teren erakusketa jarriko dute
zonaldeko jatetxeek eta taber-
nek. Bestalde, gaztetxoenen-
tzat taloa egiten ikasteko taile-
rra ere izango da.
p12:00etan.Euskal Herriko
Aizkolari Gazteen Txapelketa
izango da ikusgai.

GTalo Eguna



Farmaziak

GAUR

pTolosa.Bronte Cecilia, Korreo
Kalea 20. 943 67 60 13.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia, 112.
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BEROENA 29°
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pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea, 112.

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

2

2 Agenda

MOBILIZAZIOAK

pLeitza. Gaur, hilak 8, bi orduko
lanuztea, 12:00etatik 14:00eta-
ra. Espainiako Auzitegi Nazio-
nalak inputatu dituen herritarrei
babesa azaltzeko.
pTolosa.Gaur, 12:00etan, Tolo-
sako udaletxearen aurrean el-
karretaratzea, euskal gehiengo
sindikalak deituta. Bertan, here-
negun Aldaba Txikin gertatuta-
ko lan istripua salatuko dute.
pTolosa.Gaur, hilak 8, elkarre-
taratzea 19:00etan Trianguloa
plazan, AHT Gelditu! Elkarlanak
deituta. Bertan, alde batetik,
herenegun Aldaba Txikin gerta-
tutako lan istripua salatuko
dute, eta bestetik, AHTren lanak
gelditzea eskatuko dute.

DEIALDIAK

pIbarra.Hilaren 17an, larunba-
tean, Euskal Herria Eguna ospa-
tuko dute Ibarran. Herri bazkari-
rako txartelak salgai jarri dituz-
te, Danon Txokoa eta Atari
tabernetan. Helduen txartelak
12 euro balio ditu, eta haurrenak
6 euro.
pIbarra.Kirol ikastaroetan ize-
na emateko epea zabalik aurki-
tzen da Belabieta kiroldegian
(943 67 15 44). Pilota ikastaro-
en kasuan, Sendi Ekintzara joan
beharko da, edo 625 707 829
telefono zenbakira deitu.
pVillabona.Oinkari dantza tal-
dean izena emateko aukera za-
balik dago. Horretarako 660 13

93 80 telefono zenbakira deitu
behar da. Ikastaroetako ordute-
giak ikusteko, www.oinkari.net
web orrian sartu behar da, al-
bisteak atalean klikatuz.
pTolosa.Aitzol Udal Euskalte-
gian izena emateko aukera za-
balik dago. Matrikula epea irai-
laren 16ra bitarte egongo da ire-
kita. Tolosan erroldatutako
ikasleek diru laguntzak izango
dituzte, udalaren eskutik. Izena
emateko, apeadero ondoan da-
goen euskaltegira joan behar
da.
pTolosa.Udaberri Dantza Tal-
dean izena emateko azken egu-
na gaur da. Tolosako Kultur
Etxean eman daiteke izena
18:00etatik 20:00etara.
pIrura.Festa Batzordearen bi-
lera egingo dute gaur 19:00etan
udaletxeko batzar aretoan. Ber-
tan San Migel Jaietako antola-
mendu orokorra aztertuko dute.
Herritarrak bertara gonbidatu
dituzte.
pLeitza.Euskara ikasleentzat
diru laguntzak eskainiko ditu
Leitzako Udalak. Irailaren 15a
baino lehen egin beharko dituz-
te eskariak ikasleek.

KIROLAK

pAmezketa.Joxean Tolosa Pi-
lota Txapelketaren finalak hila-
ren 11n, igandean, jokatuko dira
17:00etatik aurrera. Bertan es-
kualdeko bi pilotari egongo dira,
Jaka lizartzarra eta Olano are-
soarra.

Aitor Elduaien 

Joseba Alustiza, Aritz Pagola eta
Mikel Ezeizabarrena tolosarrak,
Jose Luis Zabala berrobitarra eta
Iñaki Nazabal elduaindarra, Ge-
tariko traineruan aritu dira aur-
ten, ARC2 mailan. Liga aurrean
amaitu zuten, eta play-offak joka-
tu ondoren, ARC1 mailarako
txartela lortu zuten, igoera fase-
ko bi estropadak irabazi ostean.

Alegia, eskualdeko neskez ba-
tera, badela arraunlaririk Geta-
rian ari denik. Eta bai ondo aritu

ere! Liga amaitzeko lau estropada
faltan hirugarrenak ziren, eta ia
ziurtatua zuten play-offa joka-
tzea, hau da, igoera postu bat sari-
tan izango zen kanporaketa.

Aurten jada bi ikurrina iraba-
ziak baditu Getariak, Pasaian
biak, uztaileko azken astebu-
ruan, eta urruti ez zuten izan hi-
rugarrena Getarian, etxeko estro-
padan, segundo bakar baten alde-
az hartu baitzien aurrea
Elantxobek. Zabala ababorreko
hiruan, Pagola istriborreko seian,
eta Alustiza puntako, barruan
aritu ziren. Nazabalek eta Ezeiza-
barrenak lehorretik jarraitu be-
har izan zuten estropada; lehena
ordura arteko estropadetan titu-
lar izan da, eta bigarrenak estro-
pada bat jokatu du, Gipuzkoako
Txapelketa.

Alustizak, Pagolak, Ezeizaba-

rrenak eta Zabalak bigarren den-
boraldia dute Getarian, Nazaba-
lek berriz lehena -iaz Jon Aldun-
tzin berrobitarra ere aritu zen
arraunean-. Elduaindarra da ha-
lere tostetan esperientzia gehien
duena, Hernanin denboraldi bat
osatu baitzuen hasteko, Honda-
rribian gero bi, eta iaz Zarautzen
aritu zen arraunean. Alustizak,
bere aldetik TAK-en bi denboral-
di osatu zituen bateletan –2009an
jubenil mailako Euskadiko txa-
peldun izan zen-, Getarian hasi
aurretik. Pagola eta Zabala Sanjo-
anetako estropadei begira eseri
ziren lehenengoz tosta finkoan
eta handik hartu zuten traineru-
rako bidea. Eta Ezeizabarrena
zen mundu honekiko arrotzena,
sekula arraunean aritu gabe aur-
keztu baitzen Getariko klubean
iazko denboraldi hasieran.

Eskualdeko bost arraunlari
ARC1 mailara igo dira
Getariako traineruarekin
Alustiza, Pagola,
Ezeizabarrena eta
Zabalak bigarren
denboraldia dute
Getarian

Pagola, Alustiza, Ezeizabarrena, Zabala eta Nazabal Getariako traineruan aritu dira aurtengo denboraldian. HITZA


