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Aizkardi, Oargi,
Alpino eta
Mendibil mendi
taldeen irteerak
asteburuan
Leitzakoek egun bateko
irteera prestatu dute;
gainerakoek asteburu osoko
irteerak prestatu dituzte;
osteguna bitartean izena
emateko aukera dago q2

DKontxako Banderaren hutsunea nabaritu da.
Getaria-Tolosako arraunlariek denboraldi osoan zehar lortutako banderak astindu zi-
tuzten herenegun, Tolosan egin zieten harreran. Kontxako Bandera preziatua lortu ez
duten arren, denboraldiko trainerurik erregularrena izan da ‘Urkabe’.q6

Goibegi eraikineko
enpresa gunea
alokatuko duenaren
bila dabil udala  
Abaltzisketako eraikin berriaren goiko solairua
enpresei zuzendutakoa da; beheko solairuan
dagoen gimnasioak 35 erabiltzaile ditu  q3

Hainbat makina ditu Goibegiko gimnasioak. I. GARCIA

Ander Irizarrek
irabazi du talo-egile
onenaren saria
Aurreko urteetan baino arrakastatsuagoa izan
da Plazaola partzuergo turistikoak antolatu
duen Leitzako Talo Eguna q2

Joseba Otaegi bigarren
gelditu da Gipuzkoako
Aizkora Txapelketan
Tolosako Bedaio auzoan jokatu da Gipuzkoako maila nagusiko aizkora
lehiaren finala; Gazte Mailako Aizkora Txapelketaren azken saioa
Leitzan jokatu da, eta Eneko Saralegi herritarrak irabazi du q7



E. Maiz Tolosa

Kultur tailerretan eta jabekuntza
eskolan matrikula egin daiteke.
Ikastaro gehienak ikasturte oso-
rako dira. Urrian hasi eta ekaine-
ra bitartean luzatuko dira, eta
guztiak doan izango dira. 

Iazko ikasleentzako matrikula

egiteko epea atzo zabaldu zuten
eta hilaren 16a, ostirala izango da
azken eguna. Epe horretan lekua
erreserbatuko zaie, baina epe ho-
rretatik kanpo ikasle berrien es-
kubide berak izango dituzte.

Ikasle berrientzako epea, hila-
ren 19an zabalduko dute, eta hila-
ren 23an bukatuko da. Eskaerak
lekuak baino gehiago direnean
interesatuen zerrendak osatuko
dira, eta matrikula eskubidea zoz-
keta bidez erabakiko da. Jendau-
rreko zozketa, hilaren 27an, aste-
artean, 10:00etan izango da Kul-
tur Etxean.

Jabekuntza eskolan ere dagoe-

neko matrikula egin daiteke.  Ma-
trikula 10:00etatik 13:00etara, eta
16:00etatik 19:00etara egiteko au-
kera egongo da Kultur Etxeko bu-
legoan. Gainerakoan, 943 67 03 83
telefono zenbakira deitu beharko
da.

Lehenengoz, matrikula on line
egin daiteke, www.tlsbat.net orri-
ko lotura honetan:
http://tlsbat.net/index.php?op-
tion=com_rsform&view=rs-
form&Itemid=855&lang=eu (eus-
karaz), etahttp://tlsbat.net/in-
dex.php?option=com_rsform&vie
w=rsform&Itemid=855&lang=es
(erderaz).

Kultur tailerretan eta jabekuntza
eskolan izen ematea zabalik dago
Ikastaro guztiak urrian
hasiko dira, eta doan
izango dira; aurten
matrikula on line
egiteko aukera dago
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Eneritz Maiz 

Oporren ostean, asteburu hone-
tarako mendi taldeek irteerak
prest dituzte. Aizkardi, Alpino,
Oargi eta Mendibil Mendi Talde-
ek antolatutako irteeretan izena
eman daiteke.  

Villabonako Aizkardi Mendi
Taldekoek asteburu pasa antola-
tu dute. Hilaren 17 eta 18an Piri-
nioetara irteera egingo dute. La-
runbatean, Pont d'Espagnetik
abiatu eta la Faixa tontorrera igo-
ko dira (2664m). Jarraian, Respu-
mosoko aterpera jaitsiko dira.
Igandean berriz, Arrieleko urte-
gira abiatu eta Lavedan (2615m)
portura igoko dira, beste gailur
batzuetatik pasatuz. Ibilaldiak
zazpi ordukoak izango dira gutxi
gorabehera, eta 16 kilometro in-
guru egin beharko dira. Ibilbidea
luzatzeko ere aukera izango da. 

Izena emateko, 649 717 182 tele-
fono zenbakira deitu beharko da
20:00etatik 22:00era edo  Aizkardi
Mendi Taldeko elkartera joan dai-
teke, hilaren 15era bitartean. La-
runbatean, Olaederra kiroldegi-
tik 05:30ean aterako dira. 

Alpino Uzturre Elkarteak hila-
ren 17 eta 18rako mendi irteera
antolatu du. Txangoak Burgos
probintziako Pineda de la Sierra
inguruan izango dira. Mencilla,
San Millan  eta Trigaza mendiak
igoko dituzte.

Irteera San Frantziskotik
06:30ean izango da. Bazkideek 45
euro ordaindu beharko dute auto-
busa, eta bazkide ez direnek 50
euro. Izena emateko, bi modu
daude: 943 65 27 89 telefono 
zenbakira deituz edo alpinouztu-
rre@hotmail.com helbidera ida-
tziz. 

Oargi Mendi Taldekoak hiru
egun pasako dituzte. Hilaren 16,
17 eta 18an, arroilen jaitsierak egi-
tera joango dira. Ostiralean, Tolo-
satik Saravillo herrira joango
dira, eta bertako aterpetxean
egingo dute lo.

Larunbatean Feysonciegoko
arroila jaitsiko dute. Hiru edo lau
ordutan. Arroila lehorra da, eta 50
metrotako 3 rappel ditu. Igande-
an Miraval arroila jaitsiko dute, 4
edo 5 ordutan. Arroila honetan ur
asko dago, eta ez du rappelik.

Mendi taldekoek ohartarazi
dute, 50 metroko hiru rappel dau-
dela, beraz, garrantzitsua eta be-

harrezkoa da rappelatzen espe-
rientzia izatea. Apuntatzeko
info@oargi.org helbidera edo 688
698 642 telefono zenbakira deitu
beharko da.

Uribarri-Ganboara
Leitzako Mendibil Mendi Talde-
koek, igandean, BTT taldekoekin
batera, Uribarri-Ganboara egin-
go dute irteera. Arabako urtegia-
ren inguruan egingo dute ibilbi-
dea, eta oinez edo bizikletaz egite-
ko aukera izango da. 

Igandean Oialde paretik
08:00etan aterako dira, autobu-
sez.  Itzulera, 15:00ak aldera egin-
go dute. Izena, Astiz edo Maimur
liburu-dendetan edo mendibilau-
rrera@hotmail.com helbidera
idatziz eman beharko da. Hilaren
15a, osteguna, baino lehen egin
beharko da. Izena ematerakoan,
oinez edo bizikletaz egiteko as-
moa den zehaztu beharko da, ga-
rraioa antolatzeko.

Aizkardi, Alpino, Oargi eta
Mendibil mendi taldeen
irteerak, asteburuan
Uribarri-Ganboa,
Pirinioak, Burgos edota
Feysonciego eta
Miravalgo arroiletara
izango dira irteerak

Aizkardiko kideek, Frondiella mendia igotzeko aukera izango dute. HITZA

Bikotekidearen
bila

O
porraldi luzearen ostean,
ohore handia da niretzat
berriro zutabe xume hau

zuen etxeetan, eskoletan, lante-
gietan izatea bi astean behin. Aur-
ten ere, bizidunei eta bioanzitasu-
nari buruz zertxobait irakatsiko
dizuegu, poliki-poliki irakurleak
ere zer esana izan dezan lehen
ezezagunak ziren gaietan.

Kurtso berri hau indar handia-
rekin hasteko, hona hemen bizi-
dun guztiei milioika urtetan bu-
ruhauste ikaragarriak eragiten
dizkigun gai bat: bikotekidea aur-
kitzea. 

Belarrietarako nahiko gogorra
den arren, bizidun guztien azken
helburua, bikotekidea aurkitu
eta ugaltzea da. Hau lortzeko, bi-
ziduna elikatu egiten da, garai
egokiari itxoiten dio eta bikoteki-
dea aurkitu ostean ugaldu egiten
da, gero... bere misioa bete ostean
lasai hil daiteke! 

Bikotekidea aurkitzearen es-
fortzu handiena ordea arrek egi-
ten dute: emea bilatu, norberaren
ezaugarriak erakutsi, emearen-
gana hurbildu, eta zortea badu,
eta emea ados badago... ugaldu.
Arrak zorterik ez badu, eta emea-
ri ez badio konbentzitu eta bizidun
hauek adibidez armiarmak badi-
ra, emeak arra jan egingo du. Hu-
rrengoari itxoingo dio, ea gehixe-
ago atsegin duen. Oso gogorra da
armiarma arraren bizitza. 

Arrek gainera, emeari erakar-
garri izateko ezaugarriak gaine-
an eraman behar dituzte. Orein
arrek adibidez, adar ikusgarriak
dituzte, zenbat eta osasun eta eli-
kadura hobea izan, adar luzeago-
ak eta sendoagoak dituzte. Hegaz-
ti arrek berriz kolore biziak izan

ohi dituzte, eta hau gutxi balitz
oso ongi abesten dute, zenbait es-
pezieetan dantza eta dena egiten
dute. Inork ez dakiena da ordea,
orein arrek eta hegazti arrek de-
sabantaila galantak dituztela
eguneroko bizitzan. Orein arrek
beren adarrengandik basoko
zuhaitzen artean ibiltzeko kome-
riak izaten dituzte, eta belardi
berdearen erdian kantari eta dan-
tzari dagoen hegazti ar kolore ur-
dinekoak, belatz edo azeri baten
bazkaria izateko aukera gehiago
ditu.

Hau gutxi balitz, zenbait bizi-
dun primitibo egoera arruntean
emeak dira, ez dago arrik. Emeak
beren buruak klonatuz ugaltzen
dira, baina ingurunean aldaketa
bat bada eta ondorengoek inguru
berrira egokitu behar badute,
arrautzetatik portzentaia bat
arrak jaiotzen dira. Ar hauek txi-
kiak, ahulak, geldoak eta sinple-
ak dira, ez dira elikatzen, soilik
emeak ugaltzen dituzte. Ar
hauen ugalketa ostetik jaiotzen
diren kumeak (emeak guztiak)
gurasoengatik ezberdintasunak
dituzte, ez dira klonak, eta inguru
berrira errazago egokitzen dira.

Erleen kasua ere berdina da, er-
leen gehiengoa eme antzuak dira
eta erlaontzian dauden ar gu-
txiak, erregina ugaltzeko dira.
Gertuago etorriz, gizakiaren en-
brioia eme bat bezala hasten da
garatzen, hilabete batzuen oste-
an Y kromosoma famatutik tes-
tosterona eratzeko informazioa
ateratzen da eta enbrioia arra bi-
lakatzen da, beraz arra bilaka-
tzea, ohiko garapenaren beste
bide bat da. 

Makina bat aldiz pentsatu dut,
arrak ez ote garen emeen mun-
duaren arrarotasun bat!

Eta zutabetxo honek, bizidune-
tan (gizakia barne) arrak inoiz ez
garela izan emeak baino garran-
tzitsuagoak erakutsi badu... bi
aste honetako helburua bete dut.
Eta ez badut helburua bete, edo ez
bazaizue gaia atsegin edo gai be-
rriren bat iradoki nahi 
baduzue: idatzi lasai, bioaniztasu-
netik@hotmail.com, plazer bat
baita zuen emailak erantzutea.

Bioaniztasunetik
Jon Ander Galarraga
Biologoa



Imanol Garcia Abaltzisketa

Abaltzisketako Udala maizter
bila dabil. Otsailean inauguratu
zuten Goibegi eraikineko solai-
ruetako bat enpresentzako egoki-
tuta dago, eta errentan jarri nahi
dute. Jon Zubizarreta alkateak
azaldu duenez, «pentsatzen dugu
inguruko enpresa bat, Tolosalde-
koa edo Goierrialdekoa, bertan
egotea dela onena». Horregatik
deialdia zabaldu nahi dute es-
kualdeko enpresei, interesa dute-
nek udaletxera jotzeko eta berta-
tik bertara lekua ezagutzeko.

Eraikin berriaren proiektua
egitean, udalaren asmoa «enple-
guaren sustapena» zen, herrian
bertan enpresek aukera izatea
bere egoitza jartzeko. Zubizarre-
tak dioenez, lekuak baliabide guz-
tiak ditu: «Argia, kalefakzioa, te-
lekomunikazioak, sukaldea, ko-
muna, igogailua, ezintasuna
duten pertsonentzat egokitua...
Leku lasaia da, ikuspegi oso poli-
tekin».

Eraikinak dituen beste baliabi-
deak ere aprobetxatu daitezkeela
dio alkateak: «Beheko solairuan
auditoriuma dago. Enpresak ba-

Maizter bila dabil udala Goibegi
eraikineko enpresa gunearentzako 
Jon Zubizarreta
alkateak azaldu duenez,
eskualdeko enpresa
batentzako aproposa
izan daiteke lekua 

Goibegi eraikinaren goiko solairuan dago enpresentzako gunea. I. GARCIA
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I. Garcia Bidegoian

Larunbat honetan hasi eta hu-
rrengo asteburura arte, kultur as-
tea antolatu dute Bidegoianen.
Egitarau oparoa antolatu dute
eta ia egunero daude ekitaldiak.
Larunbatean bertso-kantu afaria
izango dute. Goiazko frontoian el-
kartuko dira, 21:00etan. Afarira-
ko txartelak erosteko gaur amai-
tzen da epea.

Beste ekitaldien artean, bada
bat izena eman behar dena ere:
patata tortilla lehiaketa. Hilaren
23an, ostirala, egingo da txapelke-
ta hori eta parte hartu nahi due-
nak udaletxean eman behar du
izena hilaren 20a baino lehen. Bi-
daniako frontoian, 19:00etan hasi-
ta, egingo dute lehiaketa, eta he-
rriko trikitilariek girotuko dute
ekitaldia. 

Bi jarduera horiez gain, beste
hainbat izango dira: ipuin konta-
keta, Jose Luis Kortarekin sola-
saldia, Interneteko arriskuei bu-
ruzko hitzaldia, haurrentzako
ekitaldiak (tartean Poxpolo eta
Konpainiaren emanaldia), mus
txapelketa, Xentimorik gabe an-
tzezlana, eta, azken egunean, azo-
ka Goiazko plazan.

Larunbat
honetan hasiko
da kultur astea
bertso-kantu
afariarekin

Goiazko frontoian
egingo da ekitaldia eta
txartelak erosteko
aukera gaur bertan
amaitzen da

I. Garcia Abaltzisketa

Goibegi eraikina bizia hartzen
doa pixkana. Beheko solairuan
dagoen gimnasioan 35 herrita-
rrek eman dute izena. Makina
ugari jarri dituzte bertan: pisuak
jasotzekoak, bizikletak, ergome-
troa eta oinez ibiltzeko edo korri-
ka egiteko uhalak. 

Bazkide bakoitzak bere giltza
du eta ordutegia erabiltzaile ba-
koitzaren beharretara izaten da.
Jon Zubizarreta alkatea gustura

dago gimnasioak izan duen eran-
tzunarekin: «Ondo dago 35 herri-
tarrek izena ematea 300 biztanle
baina pixka bat gehiago dituen
herri batentzat». 

Auditoriuma moldatzen
Beheko solairuan dagoen audito-
riumean moldaketa batzuk egin-
go dira. Egun dagoen itxituraren
ordez beste bat jarriko da, audito-
riumak hartuko duen lekua han-
dituz. Horrez gain, eserlekuak eta
proiektorea jartzeke daude. 

Zubizarretak azaldu duenez,
«obra horiek egiteko enpresen au-
rrekontuak jasotzen ari gara
orain». Aurrera begira, besteak
beste, haurrentzako filmak jar-
tzeko asmoa du udalak. Audito-
riumean 50 lagun ingururentza-
ko lekua izango da. 

35 herritar ari dira
gimnasioko makinak
erabiltzen
Hainbat ariketa mota
egin daitezke: pisuak
altxatu, bizikletan aritu,
ergometroa erabili, oinez
ibili edo korrika egin...

Makina ugari jarri dituzte Goibegi eraikineko gimnasioan. I. GARCIA

tzarren bat egiteko edo aurkezpe-
nak egiteko erabili dezake. Gim-
nasioa ere beheko solairuan dago
eta hori erabiltzeko aukerak ere
izango lituzkete enpresako kide-
ek».

Aukera zabalak
Udala proposamenetara irekita
dago. Hasiera batean enpresa ba-
karrarentzako pentsatuta dago,
baina ez dute baztertzen bi edo

hiru enpresa txikiago aurkeztuz
gero, espazioa berrantolatzea.
Ekintza motari dagokionez ere,
aukera zabala dagoela esaten du
alkateak: «Arlo publikokoa edo
pribatukoa izan daiteke, terapien

ingurukoa, kontsulta jartzeko,
aholkularitzarako...».

Errentaren inguruan, aurrei-
kuspena bost urtetarako epea eta
mila euro inguru ordaintzea da,
baina baldintza horiek ez daude
itxita. Zubizarretak azaldu due-
nez, interesa dutenek udaletxera
jo dezakete, «inongo konpromiso-
rik gabe. Lokala erakutsiko ge-
nioke eta bere beharrak entzute-
ko aukera izango genuke». 

Enpresak aprobetxatu
ditzake eraikinak
dituen beste
baliabideak  
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, Gutunak

Elduaingo festen inguruan
Aurtengo herriko festetako ba-
lorazio xume bat egin asmoz,
hitz batzuk besterik ez. Jaiak
antolatzeak berak ematen
duen buruhaustetik hasi eta
momentuan egin behar den lan
guztia kontuan hartuz gero, argi
ikusten da, izugarrizko esfor-
tzua dela lau jaiegun borobil
ateratzea.

Aspaldiko urteen ondoren he-
rri bazkaria antolatu eta 160

pertsonetik gora izan ginen ber-
tan bazkaltzen. Sukaldean eta
mahaiak zerbitzaten izan zen,
beraz, lan ugari eta herritar as-
kok hartu zuen lan eskerga ho-
rren ardura bere gain.

Patata-tortilla zein hamaike-
takoa prestatu eta zerbitzatze-
ko ere ez zen boluntariorik falta.
Toka, pilota partiduak etab. eki-
taldi guztietan ikusi da konpro-
miso maila handia. Gure txikien

antzerkia ere ezin aipatu gabe
utzi, urte guztiko lanaren ondo-
rioa izan baita. Gidoia pentsatu,
entseguak egin, esku-lanarekin
materiala prestatu… minutu gu-
txitan forma hartzen duten ma-
kina bat gauza, detaile.

Aipatutako guztiagatik balo-
razio oso positiboa egin behar
da baina gauza guztiek bezala
eta urte askotan gertatu den
bezala festa hauek ere izan

dute bere alde ezkorra eta gaiz-
toa. Herrietako festetara berta-
ko gauzak hausteko helburua-
rekin etortzen dira batzuk, eta
urtero pairatu behar izaten
dugu lelo hauen biolentzia.

‘Pertsona’ hauek gizatasun
gutxi, adimen eskasa eta tes-
tosterona handiegia daukate.
Parranda sano bat egin beha-
rrean, hauek, ondo pasatzeko
bestelakoak egin behar izaten
dituzte: tabernetako  gauzak
hondatu, jendea iraindu, beste-
en etxeetan sartu…

Elduainen horrela ibili zinete-
nei zuzenduta: zuen herrietan
horrela ibiltzen al zerate? Eta la-
gunik geratzen zaizue oraindik?
Ziur gara zuen herrietan ez du-
zuela inoiz ezertan parte har-
tzen, ez zaretela ezertan kon-
prometitzen, ezta gauza txikie-
nean ere. Horrelako jokaerak
dituenak herriarekiko eta herri-
tarrarekiko errespeturik ez du,
beraz zuentzako ere gure mes-
pretxurik handiena.
pElduaingo Kultur Batzordea.El-

duain.

Iñigo Terradillos Tolosaldea

Iritsi da lasaitasuna Alkiza, Be-
daio, Elduain, Lizartza eta Zizur-
kilera. Azken egunetan jai giroa
nagusitu da herri horietan, baina
behin herriko festak amaituta,
ohiko normaltasunari eutsi diote.

Horren aurretik, baina, astebu-
ru paregabea izan dute bost he-
rrietan. Eguraldi bikainak lagun-
durik askotariko ekintzez gozatu
ahal izan dute gazte nahiz hel-
duek; hala nola, herri kirolak,
dantza emanaldiak, musika saio-
ak, afari eta bazkariak, edota jo-
las xelebreak, Zizurkilgo gazteek
antolaturikoa kasu. 

Ekintzez beteriko egunek here-
negun izan zuten amaiera, egune-
roko baretasunari leku eginez.
Eta lekukoa beste herri bati ema-
nez. Irurari, hain zuzen. Han da-
torren astean jaitsiko da herensu-
gea herritarrak eta bertaratzen
den oro festara gonbidatuz.

Irurako sanmigelek hartuko die lekukoa jaiei
Alkiza, Bedaio, Elduain,
Lizartza eta Zizurkilen
giro ederrean igaro dira
jaiak; datorren astean
Irurakoak hasiko dira

Elduainen herri kirolak izan ziren larunbatean ikusgai. A. IMAZAlegiko Sutarri dantza taldearen saioa izan zen Bedaion ostiralean. I. GARCIA

Larunbatean plazan bazkaldu zuten Lizartzan. A. IMAZ Zizurkilen gisa honetan amaitu zuten gazteek. A. IMAZ Alkizan aizkoran lehiatu ziren herriko gazteak. A. IMAZ

Tolosa q

Pasa den urtean bezala, aurten ere, Ezpeleta Tolosako ostalaritza elkarteak antola-
tuta, festa berezia izan da asteburu honetan udari amaiera emateko. Hala, Plaza Be-
rria hondartza bilakaturik ikusi ahal izan da, eta bertan boleibol nahiz futbol txapel-
ketak. Gainera, tabernariek azaldu bezala, gaztetxoak nahiz helduak, iaz baino jende
gehiago aritu da jolasean aurtengoan. Ikusmin handia sortu du ekimenak beste
behin, giro polita sortu delarik. IMANOL GARCIA

HONDARTZAKO KIROLAK GUREAN

Villabona q

Hamaseigarrenez, Irrintzi elkarteak antolatuta Elikagaien Azoka Berezia izan zen la-
runbatean. Jende ugari gerturatu zen, jakiez eta artisautzaz beteriko 36 postuetara.
Udalak eta Irrintzi elkarteak postu onenak saritu zituen: lehen saria Felix Barcinaren
egur taila postuak —irudian— eman zuen, bigarrena Leire Ibarrolaren gazta eta ezti
postuak eta hirugarrena Maider Urrukuren ahateki postuak. Bestalde, Isats gisatu
lehiaketa Behar Zana elkarteak irabazi zuen estreinakoz. A.IMAZ

JENDE UGARI AZOKA BEREZIAN

I. Terradillos Leitza

Plazaola partzuergo turistikoak
antolatu eta udalak babestuta,
Talo Eguna ospatu zuten herene-
gun Leitzan. Gurean tradizio han-
dia duen jaki hau sustatzeko hel-
buruz antolaturiko egunak beste
behin ere harrera oso ona izan
zuen, eta horregatik, antolatzai-
leak «oso gustura azaldu dira». 

Seigarren urtez egin dute Talo
Eguna Leitzan, eta aurtengoan
giro apartak nahiz bertako es-
kaintza oparoak bultzatuta, beste

urteetan baino jende gehiago
izan dela nabarmendu dute anto-
latzaileek. Beraz, festa honek
ziurtaturik du jarraipena dato-
zen urteetan.

Talo-egile onena Iruñekoa
Goizean zehar izan ziren ekital-
dien artean talo lehiaketa azpi-
marra daiteke. Ander Irizar (Iru-
ña) geratu zen lehena, Ilenia Vi-
llabona (Leitza) bigarren eta
Maite Bereziartua (Andoain) hi-
rugarren. 

Bestalde, ostalariek taloa ar-
datz zuten plater bereziak presta-
tu zituzten, eta horietan talobur-
ger izenekoa aipa daiteke, tradi-
ziozko jaki hau garai berriekin
uztartzea posible dela erakustea-
gatik. Haurrek ere ederki gozatu
zuten, talo tailerrean edo gurdi
ibilaldietan, esaterako.

Talo Egun
arrakastatsua
Aurreko urteetan baino
jende gehiago izan da
aurten; Ander Irizar
iruñearrak irabazi du
talo lehiaketa

Goian, taloak egiten. Behean, herriko plaza jendez beteta. SARA GOMEZ



PILOTA
XXII. JOXEAN TOLOSA
TXAPELKETAKO FINALA
Kadeteak
OOllaannoo 17
Iribarria 18

Gazteak
JJaakkaa 18
Rezusta 10

Nagusiak
Ezkurdia 18
Arzelus 12

ARRAUNA
KONTXAKO BANDERA
Bigarren jardunaldia
1. Galizia 10:59.54
2. Getaria-Tolosa 11:03.16
3. Zumaia  11:14.98
4. Bizkaia 11:42.52

Sailkapen orokorra
1. Galizia 22:10.96
2. Getaria-Tolosa 22:15.28
3. Zumaia  22:22.08
4. Bizkaia 23:35.56

HERRI KIROLAK
AIZKORA
Gipuzkoako Txapelketa
1. J. Olasagasti  30:19
2. JJ..  OOttaaeeggii 32:54
3. I. Azurmendi                           33:59
4. JJ..  MM..  MMuujjiikkaa 36:03
5. U. Mugertza 38:27

Gazte Mailako Txapelketa
1. EEnneekkoo  SSaarraalleeggii
2. Eneko Otaño      
3. Eloy Corchero
4. JJuulleenn  OOllaannoo
5. Joxean Etxeberria

XXIII. Zazpi Herrialdeen
arteko Txapelketa
1. GGiippuuzzkkooaa 60 puntu
2. Nafarroa Garaia          59 puntu
3. Bizkaia 53 puntu
4. Araba 35 puntu
5. Lapurdi 34 puntu
6. Nafarroa Beherea     20 puntu

MENDI LASTERKETAK
Erniora igoera
1. J. Lizeaga  1:30:34
2. H. Ait Chau 1:32:21
3. E. Gartzia 1:41:07
10. N. Amilibia 1:47:24 

GEmaitzak

Itzea Urkizu  Tolosa

Malko artean lehorreratu zuten
Getaria-Tolosako neskek, Urkabe
trainerua; pasa den igandean,
ezin izan zuten Kontxako Bande-
ra eskuratu.

Aurten ere alde egin die Kontxako
Banderak Getaria-Tolosako neskei

Hiru segundo atera
zizkieten galiziarrek
igandeko estropadan;
guztira bost segundo
galdu zituzten

Getaria-Tolosako neskak, ongi etorriko kalejiran, aurten irabazitako bandera guztiekin. S. GOMEZ

Lehen jardunaldian galdutako
bost segundoak berreskuratzeko
intentzio osoz sartu ziren ur do-
nostiarretara Getaria-Tolosako
arraunlariak. Zozketan bigarren
kaletik joatea egokitu zitzaien,
eta indartsu hasi zuten lehen lu-
zea. 

Bi faboritoak, Getaria-Tolosa
eta Galizia, ia batera iritsi ziren
kanpoaldeko balizetara, eta Zu-
maiako trainerua ere gertu izan
zuten joanekoan. Irteeran, gali-
ziarrak sagundo bat aurretik jarri
ziren arren, estropadaren burua

askotan aldatu zen taldez, baliza-
ra bitarte. Horren erakusle izan
zen ziaboga, izan ere, segundo be-
rean eman zute Getaria-Tolosak
eta Galiziak, 5:49minutuko den-
borarekin; Zumaiarrak 4 segun-
do beranduago iritsi ziren ziabo-
ga puntura, baina 9 segundo
gehiago behar izan zituzten, ma-
niobra zabala burutu baitzuten.
Honek tarte handiagoa eman
zien bai galiziarrei, baita gipuzko-
arrei ere. 

Itzulerako luzean, parean ziren
Urkabe eta Rianxeira ontziak, eta

norgehiagokaren unerik estue-
nak izan ziren. Santa Klara uhar-
tera iritsi baino metro batzuk le-
henago, ordea, galiziarrek olatu
txikiren bat hartu, eta hiru se-
gundo aurretik jartzea lortu zu-
ten. Traineru bateko aldeari eutsi
egin zioten Getaria-Tolosakoek,
baina behin badia barruan, olatu-
rik gabe, ez da lan erraza errenta
hori gainditzea. 

Hala ere, azken txanpara arte
ez zen estropada erabaki, Urkabe
traineruak erreakzio bat izan bai-
tzuen. Segundo bat jan zioten ga-
liziarrei, eta Olatz Aldalur pa-
troiak lehenengo kalera bideratu
zuen trainerua. Bi taldeak 40 pala-
dako erritmoan helmugaratu zi-
ren, baina Getaria-Tolosak hiru
segundo gehiago behar izan zi-
tuen. 

Gauzak horrela, Galiziak 22:10
segundoko  denborarekin, 2011ko
Kontxako Bandera irabazi zuen
berriro. Tolosarrek eta getaria-
rrek berriz, 22:15 segundoko mar-
ka egin zuten, bi jardunaldietako
denborak batuta. 

Harrera arraunlariei
Arratsaldean, harrera egin zieten
neska arraunlariei, bai Tolosan,
baita Getarian ere. Denboraldi
osoan irabazitako banderak as-
tindu zituzten neskek.

Kirolak › 
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I. Urkizu Ibarra

Zona Norte Txapelketako 4. las-
terketan, zazpigarren postua lor-
tu zuen Ibarra Racing taldeko
Koldo Alonsok, Series 600 mailan. 

Eguraldiaren gorabeherek en-
trenamendu neurtuak baldintza-
tu zituzten, izan ere, gidariek gur-

pilak bi aldiz aldatu behar izan zi-
tuzten, lurzoru bustira eta leho-
rrera egokitzeko.

Lasterketa irteerarako lauga-
rren postua lortu zuen Alonsok,
eta lehen bi itzulietan lasterketa-
ren buruan jarri zen. Zortziga-
rren itzulian, ordea, gurpila zulo
batean sartu zitzaion, eta gidaria

lurrera bota zuen motorrak. Den-
bora gehiegi galdu zuen hemen,
eta erorikoaren unean bigarren
zihoanari alde nabarmena atera-
tzen zion arren, lasterketa zazpi-
garren postuan amaitu zuen ibar-
tarrak. Hala ere, itxaropentsu
dago urriak 23ko Zona Norteko
azken lasterketarako.

Koldo Alonso zazpigarren sailkatu
zen Los Arcos-eko zirkuituan

Koldo Alonso. DURACING



Leitzan Gazte Mailako Aizkora Txapelketa izan zen. S. GOMEZ

Itzea Urkizu Bedaio

Olasagasti txapeldunak baino 2
minutu eta 35 segundo gehiagore-
kin, Joseba Otaegi zizurkildarrak
bigarren postua lortu zuen Be-
daion ospatutako Maila Nagusi-
ko Gipuzkoako Aizkolari Txapel-
ketan; Ibarrako Jexuxmari Muji-
kak, berriz, laugarren postua
eskuratu zuen. Azken honekin,
hamahirugarren aldiz jantzi du
txapela Olasagasti igeldoarrak. 

Pasa den igande arratsaldean
jokatu zuten txapelketa, eta jen-
detza bildu zen Bedaioko herri ki-
rol saioan. Bost aizkolari aritu zi-
ren ikuslegoaren aurrean: Iñaki
Azurmendi (Arriaran, Beasain;39
urte), Jexuxmari Mujika (Ibarra;
34 urte), Joxemari Olasagasti
(Igeldo, Donostia; 52 urte) , Joseba
Otaegi (Zizurkil; 28 urte) eta
Ugaitz Mugertza (Mutriku, 24
urte).

Aizkolari bakoitzak hamar en-

bor moztu behar izan zituen, Eus-
kadiko Txapelketako finalekoak
baino bi gutxiago. Horrela beraz,
honakoak izan ziren egin beha-
rreko lanak: 54 ontzako 4 enbor, 60
ontzak beste lau eta 72 ontzako 2
enbor. 

Joseba Otaegi hasi zen arinen,
eta bi kana erdiko enborrak eta 60
ontzako beste biak berak ebaki zi-
tuen azkarren. Laugarren enbo-
rrarekin ari zela, ordea, Joxemari
Olasagasti hurbildu egin zitzaion
zizurkildarrari, eta bosgarren en-
borra ebaki eta gero, igeldoarrak
hartu zuen txapelketako burua. 

Otaegik ongi eutsi zion biga-
rren postuari, eta Jexuxmari Mu-
jika aritu zen hirugarren postura-
ko lehian. Azurmendik, ordea,
aurrea hartu zion bosgarren en-
borrean, eta ibartarrak laugarren
postuan amaitu zuen txapelketa,
mailari eutsiz. Ugaitz Mugertza
gaztea izango da, beraz, datorren
urtean bigarren mailan ariko
dena.

Gazteetan, Saralegi lehena
Leitzan ospatu zuten, igande
eguerdian, Gazte Mailako Aizko-
ra Txapelketa; Eneko Saralegi lei-
tzarra suertatu zen irabazle. Bere
herrikidea Julen Olano, berriz,

Olasagasti irabazle Bedaion
Joseba Otaegi
zizurkildarrak 
bigarren postua 
lortu zuen ezustekoa
emanez

I. Urkizu Amezketa

Eskualdeko bi pilotari aritu ziren,
pasa den igandean, Joxean Tolo-
sa txapelketako finalean. Jaka li-
zartzarrak irabazi egin zuen bere
partida, baina kadete mailan,

Jaka garaile suertatu da
Joxean Tolosa
txapelketako finalean

laugarrena izan zen. Eneko Ota-
ño sailkatu zen bigarren postuan,
eta hirugarren Eloy Olanok egin
zuen. Bosgarrena, berriz, Joxean
Etxeberria izan zen. 

Gipuzkoa nagusi Legution
XXIII. Zazpi Herrialdeen Arteko
Txapelketa ere pasa den igande-
an izan zen, Legution (Araba). Gi-
puzkoako taldeak irabazi zuen
txapelketa, Nafarroa Garaiari
puntu bakarra aterata. 

2001. urtean Donostian jokatu-
tako txapelketan irabazi zuen Gi-
puzkoak, azkenekoz, txapela; ha-
mar urte hauetan, Nafarroa Ga-
raia izan da nagusi. Igandean,
ordea, gipuzkoarrak fin aritu zi-
ren lokotx biltzen, harri jasotzen
eta txinga eramaten. Lehia hasi
baino lehen, ikuslegoak espero
zuen Aimar Irigoienek harri jaso-
tzen irabaztea eta, era berean,
Juanjoxe Agirregabiria txinga
eramaten gailentzea. Eguneko
ezustekoa, ordea, Baliarraingo
Eneko Garmendiak eman zuen;
lehen aldiz irabazi zion Nafarroa
Garaiko taldeko Fernando Etxe-
garairi lokotxak biltzen. 

Horrela beraz, 60 punturekin
irabazi zuen Gipuzkoak aurtengo
lehia.

Olanok, 17-18ko
emaitzarekin, ezin izan
zuen garaipena lortu
partida estu baten
ondoren

‹ Kirolak
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I. Urkizu Tolosa

Pasa den larunbatean, Jokin Lize-
agak eta Nerea Amilibiak egin  zi-
tuzten denborarik onenak Tolo-
sa-Ernio-Tolosa lasterketan.

Bi urtez behin ospatzen den las-
terketa Trianguloan hasi zen, eta
Erniora iritsi ondoren, 49 parte
hartzaileek leku berean amaitu
zutenlasterketa. 

Lizartzan bizi den Jokin Lizea-
ga urnietarrak markatu zuen
denborarik onena, 1:30:34 segun-
dorekin. 

Nerea Amilibiak hamargarren
egin zuen sailkapen orokorrean,
eta marka berria ezarri zuen,
1:47:24 segundoko denborarekin.
1tolosa@hitza.info

Lizeaga eta Amilibia 
izan ziren azkarrenak
Erniora igoeran
Nerea Amilibiak marka
berria jarri zuen,
sailkapen orokorrean
hamargarren postua
lortuz

Aresoko Olano pilotariak ezin
izan zuen garaipena lortu. 

Jaka eta Rezustaren arteko fi-
nalean, lizartzarrak aurkariaren
defentsari gain hartu zion, eta
nahiko erraz irabazi zuen partida.
Olanok, berriz, partida gogorra
jokatu zuen Aramako Iribarria-
ren aurka, eta tanto bateko aldeaz
galdu zuen finala.

Azkenik, Ezkurdia suertatu
zen txapeldun nagusien mailan,
Arzelusi 18-12 irabazi eta gero. Ar-
bizuko gazteak erraztasunez ira-
bazi zuen norgehiagoka. 

Olano eta Iribarria, finaleko une batean. S. GOMEZ



Farmaziak

GAUR

pTolosa.Lourdes Azpiroz;
Amaroz Auzoa 9. 943 67 51 18.
pLekunberri.Azpiroz MA. Ara-
lar kalea, 43. 112.

D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2011-09-13
Eguraldia

›› 24°›› 18°

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: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Asier Imaz. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@iragarri.net.
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, Altzo, Amezketa, Anoeta, Areso, Baliarrain,
Belauntza, Berastegi, Elduain, Hernialde, Irura, Leitza, Tolosa, Villabona eta Zizurkil                      

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

Tolosa Herria Hedabideak
S.M.ko kideak: 

Gipuzkoako
Foru
Aldundia 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA LAINOA

ARRATSALDEA LAINOA

BEROENA 23°
HOTZENA 19°

HITZAk ez du bere gain hartzen
TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HI-
TZA egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizu-
nik.

2

2 Agenda

DEIALDIAK

pTolosa.LAB jubilatu eta pen-
tsiodunek batzar irekia egingo
dute gaur 10:30ean kultur etxe-
an. Ondoren, 12:30ean, enkarte-
lada egingo dute.
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.

pLeitza.Euskara ikasleentzat
diru laguntzak eskainiko ditu
Leitzako Udalak. Irailaren 15a
baino lehen egin beharko dituz-
te eskariak ikasleek.
pVillabona.Oinkari dantza tal-
dean izena emateko aukera za-
balik dago. Horretarako 660 13
93 80 telefono zenbakira deitu
behar da.
pAnoeta.Urriaren 9an Euskal
Jaia ospatuko dute. Antolatze-
ko bilera egingo dute gaur
19:00etan udaletxean.Herrita-
rrei gerturatzeko dei egin diete.

2 Agurrak

Zorionak!
Maria Mujika (Amezketa). Abuztuaren 10ean, 95 urte bete zenituen. Orain arte bezala jarraitu, guapa!!

Zorionak!
Akeber. Zure urtebetetzea

ospatzeko lanera bueltatzea
bezalakorik ez dago, jeje! 

Ondo pasa! 

Felisa Zabaleta Lekuona 1911ko irailaren 12an jaio zen Gabirian.
Atzo, beraz, 100 urte bete zituen. Ibai Iriarte alkateak eta Mikel Arre-
seigor gazteria saileko zinegotziak, tolosar guztien izenean zorion-
du zuten Felisa Zabaleta Lekuona. Berarekin hitz egiteko aukera ere

izan zuten, eta harrituta gelditu ziren Felisa Zabaletaren bizkorta-
sunarekin. Berak kontatu bezala, Gabiriatik 18 urterekin etorri zen
Tolosara lanera, eta urtebete beranduago ezkondu zen bertan.
Bost seme-alaba, hiru bizirik; 12 biloba eta 15 birloba ditu egun. A.IMAZ

100 URTE BETE DITU FELISA ZABALETA LEKUONAK

Irudia qTolosa


