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‘Bateragune
auziko’ epaia
«bereziki
larria» dela
salatu dute
Euskal gehiengo sindikalak deituta Tolosako
Trianguloan, elkarretaratzea egin dute  q3

Larunbateko manifestaziora joateko deia egin zuten bilkuran. E. MAIZ

Jolasen bidez
antzezten ikasteko
aukera, Tolosan
Zabalik dago jada kultur etxean eskaintzen den
antzerki tailerrean izena emateko epea  q2

Iker Telletxea  Laskorain KEko kidea

«Bi baja garrantzitsu
izango ditugu aurten,
azken bi kapitainek
talde utzi baitute» 
Denboraldia maila altuago batean hasiko dute
Tolosako horitxoek: Bigarren B mailan q6

D145 parte hartzaile Leitzako Maratoi Erdian.Natur bideen
Europako Egunaren harira, Mendi Bizikleta Martxa eta V. Maratoi Erdia izan zituzten he-
renegun Leitzan. Guztira 400 lagun inguruk hartu zuten parte. Maratoi Erdian nesketan
Uxue Murolas izan zen garaile, eta mutiletan Roberto Jimenez izan zen azkarrena.q4
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Itzea Urkizu Tolosa

Tolosako kultur etxeko antzerki
tailerrean parte hartzeko matri-
kula epea zabaldu dute. Joan den
ikasturtean «aniztasuna nagusi»
izan zela azaldu dute arduradu-
nek, eta beren bereizgarri nagu-
sienetarikoa dela diote.

Antzerki tailerrean izena ema-
teko gogoa izaten duten gehie-
nek, beldur berak dituztela azpi-
marratu dute tailerreko ardura-
dunek: «Gaitasunik ba duten edo
ez izaten da zalantza, eta adinaga-
tik sortutako aurreiritziak ere
ohikoak izaten dira». Antzerki
tailerra, ordea, talde heterogene-
oa dela nabarmendu dute antola-
tzaileek, eta heldu zein gazteen-
tzako lekua dagoela bertan.

Astelehen eta asteartero bil-
tzen dira antzerki tailerreko kide-
ak, kultur etxean. Beren lan me-
todologiak lau ildo nagusiri ja-
rraitzen die, eta «antzerkiaren
oinarria jolasa» denez, horren in-
guruan lantzen dituzte hamaika
ariketa.

Jolasa, antzerkiaren muina
Tailerrean jolas egitea ohikoa da
azaldu dutenez. Tailerreko kide-
ek «gure barnean dugun umeare-
kin bat egitea oso lan garrantzi-
tsua» dela diote. Horrela beraz, jo-
lasen bidez bat-batekotasuna,
inprobisazioa eta berezko indarra
azaleratzea izaten dute helburu.

Norberaz barre egitea
Bakoitzak bere buruaz barre egi-
teak «norberaren ikuspuntu ob-
jektiboago bat» lortzea dakarrela
diote antzerki tailerreko ardura-
dunek. Aktoreak eskuratu beha-
rreko trebetasunen artean hauxe
garrantzizkoenetarikotzat dute
adituek, eta Tolosako tailerrean
ere helburu garbietako bat da. 

Irudimena, aktorearen gakoa
Arduradunen arabera, antzerki
tailerreko helburu nagusia akto-
reak bere irudimena lantzea da.
«Izena ematen duen jende asko
kezkatuta egoten da memoria
arazoak direla eta; testuak ikaste-
ko gaitasunik ez dutela izango
uste dute», baina tailerrean buru-
tzen dituzten ariketen bidez,
emaitza oso onak lortzen dituzte-
la diote: «Irudimena lantzeak, az-
ken finean, lanaren azken emai-
tza irudikatzea errazten du, eta
oso lagungarria da».

Kurtso amaierako obra
Eguberrietako oporraldiaren on-
doren, antzerki tailerra obra bat
prestatzen hasten da. Ordura
arte, partaideek hainbat proposa-
men egiten dituzte, eta hauetako
bat aukeratzen dute, entseguak
egiten hasteko. Modu honetara
landu zuten aurreko ikasturtean
ere, Criaturas antzezlana. Dato-
rren irailaren 30ean, berriz ikus-
teko aukera izango da 22:30ean,
kultur etxean.

Irudimena eta norberaz barre
egitea izango dira antzerki
tailerraren ildo nagusiak
Astelehen eta
asteazkenetan biltzen
dira, eta zabalik da jada
datorren ikasturterako
izena emateko epea

Antzerki tailerreko kideak, Criaturas lanaren aurkezpenean, pasa den udaberrian. HITZA
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, Gutunak

Eskerrik asko!
Leitzako txupinazioa dela eta,
Espainiako Auzitegi Naziona-
lera deklaratzera joan diren
Oier Eizmendi,Lurdes Juanto-
rena eta Saioa Iraolaren esku-
titza,herritarren babesa es-
kertzeko.
Lurdes, Saioa eta Oier gara, Lei-
tzako txupinazoaren kontura
Madrilgo Auzitegi Nazionalera
deituak izan garen herritarrak.
Idatzi hau egin dugu, gertatuta-
koaren azalpen txiki bat emate-
ko eta jasotako babesa esker-
tzeko.

Arrazoi desberdinak tarteko,
aurtengo Leitzako pestetako
txupinazoa berezia izan da gu
hirurontzat: legealdi berriko au-
rreneko txupinazoa zelako eta
Bilgune Feministak bota zuela-
ko. Baina, abuztuaren 10eko
festen hasierako ekitaldiak zo-
ragarri joan baziren ere, hurren-
go egunean komunikabideetan
ezjakintasunetik kontatutako
kronika irakurtzeko auker aizan
genuen. Kronika hau Yolanda
Barcinak eta Diario de Navarrak
elkarrekin prestatutako Leitza-
ren eta bertako herritarren kon-
trako eraso berri bat izan zen,
gertatutakoa itxuraldatu eta
euren interesen arabera erabil-
tzeko.

Ondorengo egunetan izan ge-
nituen berri guztiak prentsaren
bidez jasoak izan ziren: auzipe-
tuak ginela eta Madrilera joan
behar genuela, Espainiako Au-
zitegi Nazionalean deklaratze-
ra, «terrorismoari gorazarre»
egitea leporatuta, besteak bes-
te. Komunikabideetatik berriak
jaso, eta hortik hiru egunetara

jaso genituen zitazioak. Gure
ustez hau ere onartezina da.
Honek argi erakusten du komu-
nikabide gehienak indar politi-
koen menpe daudela. Eta bide
batez, deklaratu aurretik eta on-
doren jasandako intoxikazio
mediatikoa salatzen dugu. Be-
rriro ere testuingurutik aterata-
ko esaldi hutsalei garrantzia
eman baitiete.

Egunak, ez ziren berehala pa-
satzen, ezta gure gainean zein
Leitzako herritarren gainean ko-
munikabideetan esandakoak.
Baina gure herriak, herritarrek,
lagunek, familiakoek, berriro ere
erakutsi dugu elkartasunak eta
herritarren arteko babesak ez
duela etenik. Adibide ditugu au-
rreko asteeta eginiko mobiliza-
zioetan jendeak eman duen ba-
besa, norberari animoak eta ba-
besa eskaintzera etorri
zaizkigun herritarrak, eragileak,
sindikatuak zein alderdi politi-
koak, eta abar. Eskerrik asko
bihotz-bihotzez!

Jasotako babesa ikaragarria,
zoragarria eta ezinbestekoa
izan da: hirurok, burua tente, irri-
barre txikia ahoan eta bihotza
lasai izan dugu Auzitegi Nazio-
nalera joateko. Eta halaxe egin
dugu buelta. Lanean jarraitzeko
gogoz eta etortzen denari aurre
egiteko indarrez.

Besterik gabe, eskerrik asko
guztiagatik eta ahalik eta laste-
rren honekin amaitzea espero
dugu.

Besarkada estu bat guztioi.
pLurdes Juantorena Baleztena,
Oier Eizmendi Astibia eta Saioa
Iraola Urkola.Leitza.

I. Urkizu Tolosa

Gaur, Tolosako kultur etxean,
atzerritartasunaren legeari bu-
ruzko informazio saioa izango da.
Tolosaldea Garatzen eta Eusko
Jaurlaritzako Inmigrazio Zuzen-
daritzaren artean antolaturiko
bilera honetan, taldeka azalduko
dute legearen edukia, eta atzerri-
ko biztanleen gizarteratze proze-
suan legeak dituen eragin prakti-

koak ere argituko dituzte. Saio
hau ez da atzerritarrentzat soilik
izango. Atzerriko jendearekin ha-
rremanetan dauden herritarrek
ere informazio baliagarria esku-
ratuko dute.

Horrela beraz, 18:00etatik
20:00etara bitarte, abokatu bat
izango da hizlaria. Alde batetik,
atzerritartasunaren inguruko le-
geari buruz hainbat datu emango
ditu; bestalde, lege honek pertso-
na baten egunerokoan izan ditza-
ken eraginak ere azalduko ditu:
bizitzeko eta lan egiteko baime-
nak, berritzeak, familiak biltzea,
ikasketak, nazionalitatea, pertso-
na komunitarioen eta senideen
araudia, zigorrak eta kanporatze-
ak, besteak beste.

Atzerritartasunaren
legeari buruzko saioa
izango da gaur
Tolosaldea Garatzenek
eta Eusko Jaurlaritzak
antolatutako
informazio bilera,
18:00etan izango da



Eneritz Maiz Tolosa

Euskal gehiengo sindikala osa-
tzen duten ELA, LAB, STEE-EI-
LAS, EHNE eta HIRU sindika-
tuek deituta, elkarretaratzea
egin zuten atzo eguerdian, Trian-
guloa plazan, «Bateragune au-
zian epaitu eta kondenatuak be-
rehala eta baldintzarik gabe aska
ditzaten» eskatzeko. Epai politi-
korik ez, eskubide guztiak guztion-
tzat lelopean, hainbat lagun eta
ordezkari elkartu ziren.

Bertaratuek, auzipetuek gara-
tu izan duten jarduera politikoa
«ezin da, inondik ere, sistema de-
mokratiko batean inor espetxera-
tzeko arrazoia izan», esan zuten.

«Horregatik, epaituei gure elkar-
tasun eta babesa helarazi nahi
diegu», gaineratu zuten.

Gehiengo sindikalak euskal ga-
tazkaren konponbide demokrati-
koarekiko konpromisoa berretsi
zuen. Horretarako, euskal langi-
leriari dei egin zioten, «helburu
honekiko bere konpromisoa area-
gotu dezan», eta «Bateragune au-
ziko kasuan prozesatutako per-
tsonen aurkako epaia gertakari
bereziki larria da, eta lekuz kanpo
dago, are gehiago atxilotutako
pertsonak gatazka hau gainditze-
ko lanean ibili direlako euren
praktika politikotik», azpimarra-
tu zuten.

Era berean, «beharrezkoa da
Estatuaren jarduerak ardaztu di-
tuzten errepresio eta justiziaren
instrumentalizazio estrategiak
gainditzea», esan zuten. «Estrate-
gia horien emaitza oraingoan ere
epaia guztiz bidegabea eta tokiz
kanpokoa izan da», gaineratu zu-
ten. Honi lotuta, «euskal gizartea

adierazpen eta parte hartze politi-
korako eskubideak babestuko di-
tuzten normalizazio politikorako
bideak eskatzen ari da», esan 
zuten. Bukatzeko, gizarteari oro-
korrean, eta bereziki langile kla-
seari dei egin zioten, «epai honen
aurkako gaitzespena adieraz de-
zaten».

Autobusez Bilbora
Bateragune Auziko epaia «irmo-
ki» salatzeko, larunbatean, hila-
ren 24ean, manifestazioa nazio-
nala egingo da Bilbon. Hainbat al-
derdi politikok, sindikatuk eta
eragileek deitu dute manifesta-
zioa, eta Epaiketarik ez, zigorrik
ez, eskubide guztiak guztiontzat
lelopean egingo da.

Herritarrei Bilbora joateko
deia eginez, autobusa jarri dute
Alegialdean. Autobusa 15:00etan
Amezketatik aterako da, eta
15:30ean Alegiatik. Apuntatzeko
zerrendak betiko lekuetan jarri
dituzte.

«Jarduera politikoa ezin da
inor espetxerako arrazoia
izan demokrazia batean»
‘Bateragune auziko’
epaiaren aurka, euskal
gehiengo sindikalak
deituta elkarretaratzea
egin zuten Trianguloan 

Hainbat herritarrek, Trianguloa plazan egin zuten elkarretaratzearekin bat egin zuten. E. MAIZ
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LANA
]Lan bila. Neska euskalduna
etxeko lanak egiteko eskaintzen
da. Interesa duenak, 678 889
791 telefono zenbakira deitu be-
harko du. 

Iragarki laburrak

E. Maiz 

Amaia Agirre billabonatarrak la-
runbatean izan zuen Gpuntuko fi-
nal zortzirenetako kanporaketa.
Guztia ematera joan bazen ere, hi-
rugarren postuarekin konforma-

tu behar izan zuen. 482,5 puntu es-
kuratu zituen. 

Urriaren 23an Villabonan joka-
tuko den final laurdenetarako zu-
zeneko txartela, Iñigo Manzisidor
Mantxik eskuratu zuen. 500 pun-
tu eskuratu zituen, eta bigarren
Iñigo Izagirre sailkatu zen 494
puntu poltsikoratuz. Azkoitiako
saiotik Xamoak eskuratuko du
aurrera egiteko txartela.

Gainerakoak, puntuazio-dan-
tzaren arabera pasako dira final
laurdenetara. Beraz, itxaron egin
beharko dute, hurrengo bost kan-

poraketetan zer gertatzen den
ikusteko. Amaia Agirreri ere pa-
zientziaz itxarotea egokitu zaio.

Igandean Lazkaon
Asteburuan beste bi kanporaketa
jokatuko dira: Eibarren eta Laz-
kaon. Igandekoa Lazkaon izango
da, eta bertan eskualdeko hiru
bertsolari izango dira: Unai Mu-
ñoa berrobitarra, Beñat Iguaran
billabonatarra eta Adur Gorosti-
di abaltzisketarra. Hauez gain,
Nahikari Gabilondo, Beñat Liza-
so eta Iban Urdangarin ariko dira.

Villabonako saiorako lehen
txartelak ihes egin dio Agirreri
‘Mantxi’eta Izagirreren
atzetik, 482,5 puntu
eskuratuz hirugarren
sailkatu zen Amaia
Agirre, Andoainen 

Bigarren eskuko azokako
materiala, udaletxera 

IBARRA ›Ibarrako Udalak, Villa-
bonan egingo den Mugikorta-
sunaren Bigarren Eskuko Azo-
karekin bat egiten du. Hori dela
eta, herritarrek saltzen jarri nahi
duten materiala udaletxera
eraman beharko dute. Materia-
la eramateko azken eguna hila-
ren 23a, ostirala, izango da.

Euskal Jaia antolatzeko
bilera gaur, 19:30ean 
IKAZTEGIETA ›Urriaren 8an,
larunbatean, Euskal Jaia egingo
dute Ikaztegietan. Egun osoko
festa antolatzen ari dira: azoka,
musika, bazkaltzeko txekorra
burruntzian erreta, dantza, herri
kirolak,... Festa guztia antola-
tzeko jendea behar da, baita
egunean bertan laguntzeko ere.
Asteartero, 19:30ean, biltzen
dira udaletxean. Beraz, herritar
guztiak gonbidatuta daude kul-
tura batzordeak gaurko deitu
duen bilerara.

DLaburrak

E. Maiz Amasa-Villabona

Billabona Futbol eskolan parte
hartu nahi duten haurrek orain-
dik izena emateko aukera izango
dute. Bihar eta etzi, 19:00etatik
20:00etara, udal liburutegian
egongo dira. 

2.000. urtetik 2003. urtera, biak
barne, jaiotako haurrei zuzendua

dago eskola. Futbol eskolan izena
eman duten haurren gurasoek,
ostiralean 19:00etan bilera izango
dute, Olaederra kiroldegian. Osti-
rala izango da, diru sarrera edo
datuak betetzeko azken eguna.

Billabona Futbol
Eskolan izena 
eman daiteke
Izena emateko udal
liburutegian egongo
dira bihar eta etzi;
gurasoen bilera
ostiralean izango da

E. Maiz Alegia

Alegiako Txintxarri abesbatzak
gaur ekingo dio ikasturte berria-
ri. Urteari begira dituzten kantu
emanaldiak prestatzeko, uztaile-
ra bitarte egingo dituzte entse-
guak. Txintxarri Txikikoak be-
rriz, ostiralean hasiko dira entse-
atzen.

Helduek astearteetan eta osti-
raletan egingo dituzte entseguak
21:00etatik aurrera. Garbiñe Or-
begozo alegiarrak zuzentzen du

ahots nahasietako helduen ko-
rua. Era guztietako musika lan-
tzen dute: euskal folklorea, eus-
kal harmonizazio modernoak,
gospela, musika sakroa, habane-
rak, brasildarrak,... Abesbatzan
kantatzeko gogoa dutenek abes-
batzako norbaitekin jarri behar-
ko dute harremanetan.

Udazkeneko emanaldien arte-
an, lehendabizi herriko kultur
batzordeak antolatutako Kantu
jiran parte hartuko dute. Urtero
bezala Txintxarri Eguna egingo
dute. Igeldoko Lezkarri abesba-
tzak gonbidatuta, Igeldon kon-
tzertu bat eskainiko dute, eta ho-
rrez gain, kanpoko abesbatza 
baten bisita ere jasoko dute; Bar-
tzelonako Begues herriko Mon-
tau abesbatzak emanaldia eskai-
niko du urriaren 29an, Alegian. 

Txintxarri abesbatza
gaur hasiko da
eztarriak berotzen
Gaur hasiko dute
ikasturte berria;
astearteetan eta
ostiraletan 21:00etan
elkartuko dira
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Iñigo Terradillos Leitzaldea

Natur bideen Europako Eguna-
ren harira, Mendi Bizikleta Mar-
txa eta Maratoi Erdia izan ziren
herenegun Plazaola Partzuergo
Turistikoak antolatuta. Egural-
diak ez zuen gehiegi lagundu, bai-
na, dena den, antolatzaileak gus-
tura azaldu dira ekimenek izan-
dako erantzunarekin.

V. Maratoi Erdian 145 lagunek
hartu zuten parte. Gizonezkoetan
Roberto Jimenezek irabazi zuen,
eta emakumezkoetan, berriz,
Uxue Murolasek. 

VIII. Mendi Bizikleta Martxan,

Eguraldiak lagundu ez arren, «gustura»
Mendi Bizikleta Martxa
eta Maratoi Erdia 
izan ziren herenegun; 
400 lagun inguruk
hartu zuten parte

Gizonekoetan lehen hiru postuetan geratu ziren maratoi erdiko parte-hartzaileak. HITZA

Tolosa q

Trianguloa plazan izan ziren larunbat goizean Tolosaldeko Osasun Publikoaren Alde-
ko Koordinakundeko kideak herritarrei informazioa banatzen. «Eskualdeko ospitale
‘bezala’ funtzionatuko duen ospitalea» ez dutela nahi adierazi zuten, «baizik eta es-
kualdeko ospitale publikoa izango dena». Gaiaren inguruko informazioa eskuratu
eta iritziak emateko euren blogera (osasunpublikoa.blogspot.com) sartzeko gonbi-
ta ere luzatu zieten herritarrei. I.T.

OSPITALE PUBLIKOA ALDARRI

Tolosa q

Garagardo zaleek gozatu ederra izan dute asteburu honetan, Tolosako XIII. Garagar-
do Festan. 23 garagardo mota izan dituzte aukeran, eta baita ohiko jakiak ere afaltze-
ko. Eguraldiak lagundu ez arren jendea erruz gerturatu da azokara. Bertan 200 lagun
inguru aritu dira lanean lau egunetan zehar, Tolosaldea IKT, Tolosa CF nesken txirrin-
dulari taldea, Judo Club Tolosa eta Igarondo Urpekoak kirol taldeetako kideak, hain
zuzen ere. Bildutako dirua urteko gastuetarako erabiliko dute. KLISK

GARAGARDOZALEEN HITZORDUA

Alegia q

Ostiralean ekin zieten Kalebeherako jaiei suziri eta buruhandiekin.
Hurrengo egunean, urtero bezala, krosa izan zuten. Gaztetxoek
nahiz helduek hartu zuten parte, eta ikusmin handia sortu zuen he-
rritarren artean. Gainerakoan, askotariko ekitaldiak izan dituzte hiru
egunetan zehar. Horien artean azpimarratzekoak hiru egunetan
errepikatu duten zahagiardoa, txakoli dastaketa, dantzari txiki
saioa, herri bazkaria, bertsolarien saioa edota pala txapelketa. I.T.

HIRU EGUNEZ FESTA 

Ibarra q

Lizarra, Algorta eta Ibarrako herritarrak elkartu ziren larunbatean III. Euskal Herria Egunean, Ibarran.
Zazpi herrialde elkartzea helburu duen ekimen honetan hainbat ekitaldi izan zituzten egun osoan. Le-
henbizi goizean Ibarrako sarreran harrera izan zuten, eta eguerdian ginkana —irudian— egin zuten pla-
zan. Une dibertigarriak izan ziren, giro polita sortu zelarik. Ekitaldia egin ostean bazkarian bildu ziren Li-
zarra, Algorta eta Ibarrako parte-hartzaile guztiak. Bazkariaren ostean Lip-dub bat egin zuten, eta fes-
tak goizaldera arte jarraitu zuen zuzeneko musikaren laguntzarekin. I.T.

GIRO POLITA EUSKAL HERRIA EGUNEAN
Tolosa q

Hodei abesbatzak kontzertua eskaini zuen larunbatean Eduardo Mokoroa musika eskolan. Aitor Iraola
aritu zen pianoan, eta klarinetearekin, berriz, Luis San Sebastian. Bestalde, Tolosako abesbatzan ikas-
turte berriari ekin diote. Izena emateko 649 70 12 51 telefono zenbakira dei daiteke. HITZA

HODEI ABESBATZAREN EMANALDIA

Tolosa q

Larunbatean geratu zen aske Aritz Lopez tolosarra. 02:00ak inguruan iritsi zen herri-
ra, eta Trianguloan egin zioten harrera senide, lagun eta herritarrek. Lopez 2009ko
azaroaren amaieran atxilotu zuten, gazte independentisten aurka egindako polizia
operazio handi batean. ASIER IMAZ

ARITZ LOPEZ BERRIRO ERE ETXEAN

Bidegoian q

Larunbatean ekin zioten Bidegoianen kultur asteari. Bertso-kantu afaria izan zuten
Goiazko frontoian, Iker Zubeldiarekin. 70 lagun inguru elkartu ziren bertan, giro ede-
rrean. Gaur Gipuzkoa Mendiz-mendi, mendez mende autobusa izango da egun oso-
an, arratsaldean ipuin kontalaria, eta iluntzean Jose Luis  Kortaren hitzaldia. HITZA

AFARIA KULTUR ASTEARI EKITEKO 

GIZONEZKOAK
1. Roberto Jimenez 
(1:16:25 / Avila)
2. Asier Urdanpilleta 
(1:16:38 / Oñati)
3. Gonzalo Sukunza 
(1:16:46 / Lasarte-Oria)

EMAKUMEZKOAK
1. Uxue Murolas 
(1:35:44 / Iruñea)
2. Iratxe Castillo 
(1:42:53 / Iruñea)
3. Mari Carmen Olaso 
(1:43:34 / Lasarte-Oria)

GSailkapena

bestalde, Andoaindik 150 lagun
irten ziren, Leitzatik 80 lagun eta
Lekunberritik Mugirorako hau-
rrentzako martxan 14. Ekimena
luncha, zozketak eta musikak gi-
rotu zuten.



Asier Imaz Tolosa

Areto futbolean, eskualdeko tal-
derik indartsuena bilakatu da
Laskorain ikastola. Iazko denbo-
raldi borobilari esker, aurten Bi-
garren B mailan jokatuko dute
horitxoek. Liga urriaren 1ean ha-
siko da, eta maila berrira nola
egokitu diren azaldu du Iker Te-
lletxeak (Tolosa, 1974). Futbolari

ohia, Laskorain Kirol Elkarteko
zuzendaritza taldeko kidea da,
egun; aurten erabaki «gogorrak»
hartu beharrean izan direla ere
aipatu du.
Zer gertatu zen iazko denboraldi
amaieran?
16 taldek osatzen genuen gure
multzoa, Nazional B mailan. Au-
rreko urteetan bezala, txapeldu-
na bakarrik igotzen zen. Denbo-

raldia amaitu baino bi aste lehe-
nago, ordea, dei bat jaso genuen,
eta bigarrenak igoera kanporake-
ta bat jokatuko zuela esan zigu-
ten. Bigarren amaitu genuenez,
Ansoaingo Gazte Berriak taldea-
ren aurka jokatu genuen kanpo-
raketa. 
Baina galdu egin zenuten.
Hori da, baina talde nafarrak uko
egin zion igoerari, eta federazio-
tik guri eskaini ziguten postua.
Guk onartzea erabaki genuen. 
Izen aldaketak ere egon dira aurten-
go denboraldian. Zein mailatan aur-
kitzen zarete orain?
Iaz, Nazional B mailan jokatu ge-
nuen, eta Ibarrako Lauburu mai-
la bat gorago zegoen, Nazional
Mailan. Orain kategorien izenak
aldatu dituzte, eta futbol handia-
ren eredua hartu dute. Lehen Hi-
rugarren mailan aurkitzen bal-
din baginen, orain Bigarren B
mailan aurkitzen gara. 
Ibarrako Lauburuk non jokatuko du?
Aldaketa guzti hauekin maila
galdu zuen Ibarrak, nahiz eta den-
boraldia zortzigarren amaitu.
Aurten, beraz, Hirugarren mai-
lan jokatuko dute ibartarrek. 
Ansoaindarrek arrazoi ekonomiko-
engatik egin al zioten uko maila igo-
erari? 
Izan daiteke. Aurreko urtean ere
igoera kanporaketa eurek irabazi
zuten, baina igoerari uko egin zio-
ten. 
Aurrekontuan eragin handia al du
maila igoera honek?
Zenbakiak begiratzen eta kon-
tuak egiten ibili ondoren, sei mila
euroko tartea ikusi dugu. Beste
taldeek, duintasunez mailan ibil-
tzeko, 40.000 euroz hitz egiten
dute. Gure kasuan, askoz diru gu-
txiagorekin urtea pasatzea espe-
ro dugu.
Zenbateko aurrekontuaz ari gara
hizketan?
Laskorainen ez da lehen taldea
bakarrik kontuan hartu behar.
Iaz, 21-22 mila eurorekin osatu ge-
nuen, eta aurten 26 milarekin
moldatzea espero dugu; baina
oraindik ez dira zenbaki zeha-
tzak.  
Zuzendaritzako kideei, jokalariei...
dirua jartzea tokatu zaizue.
Erabaki bat hartu beharra zego-

en, eta gogorra izan da. Horrela
ematen baldin badu ere, ez da igo-
erarekin lotutako erabaki bat
izan. Azkenean, jokalariei kuota
bat jartzea erabaki genuen.   
Eta zuek ere berdin egin duzue.
Eredua eman nahi baldin bada,
gugandik hasita egin behar iza-
ten da. Horrez gain, diru iturri be-
rriak aztertzen ibili gara, bonoak
direla edo zozketak direla. Jokala-
riek jarri dutena berreskuratzea
nahiko genuke, ahal den neu-
rrian behintzat. 
Taldearen izena aldatzea aztertu al
duzue?
Hitz egin dugu gai horren ingu-
ruan, baina beti ere, babesle in-
dartsuren bat sartzen baldin
bada. Aurrez, ordea, ikastolare-
kin hitz egin beharko litzateke;
zer iruditzen zaien jakiteko. He-
mezortzi urtetan babesa eman di-
gun ikastola ezin da horrela bat-
batean utzi, hau beti elkarlanean
egindako gauza bat izan da. Orain
arte, zentzu batean, ez gara maila
oso profesionaletan ibili, baina
gauza seriotzen joan da. Kirol ar-
loan ere, lagun arteko kontu bat
zirudiena mailaz igotzen joan da.  
Lehen taldeko jokalariak aztertzen
hasita,ba al dago aldaketarik?
Bi baja garrantzitsu izango ditu-
gu aurten, azken bi kapitainek
taldea utzi baitute: Andoni Sal-
diasek eta Unai Barriolak. Bestal-
de, berrikuntzen arloan, lau joka-
lari berri etorri dira taldera; Lau-
burutik Lander Camio eta
Lohitzun Sanz, eta Tolosa CFetik

Asier Etxeberria eta Xabi Diez.
Azken hauek futbol handitik eto-
rri dira, eta denbora bat beharko
dute areto futbolera egokitzeko.
Entrenatzaile postuan Jabi Muji-
kak jarraituko du, eta bere lagun-
tzailea orain Aitor Garzia izango
da, lehen bigarren taldearen en-
trenatzailea zena. 
Guztira zenbat talde ditu Laskorai-
nek?
Bost, aurten jubenilen talde bat
aterako baita. Nagusiekin eta ju-
benilekin batera, bigarren taldea,
kadeteena eta neskeena daude.  
Zeintzuk dira denboraldiko helbu-
ruak?
Nagusien helburua maila man-
tentzea izango litzateke. Bigarren
taldeak, printzipioz, harrobi la-
nak egin beharko lituzke. Gazte-
ek lehen taldera urratsa emateko
prestatu beharko lukete. Neskak
iaz txukun ibili ziren ligan, eta
kopa irabazi zuten. Oro har, ez
zaie irabaztea eskatzen, beste hel-
buru batzuk bilatzen baitira.   
Urratsa denen artean emango zenu-
ten,ezta?
Erabakia zuzendaritzak hartu
du, baina jokalarien oniritzia be-
har duzu horretarako; beraiek
dira bidaiak eta sakrifizioak egin-
go dituztenak, baina horrelako
aukera bat, agian, ez dute berriro
edukiko. Ibarrarekin areto futbo-
lean jokatzen nuenean, ezagutu
nuen zer den hori; gogorra da, bai-
na partidak jokatzerakoan senti-
tzen duzun ilusioa ez dizu inork
kentzen. 

Iker Telletxea qLaskorain KEren zuzendaritzako kidea

Laskorain ikastolaren talde nagusiak Bigarren B mailan jokatuko
du aurten; denboraldi berriari aurre egiteko erabaki gogorrak
hartu beharrean izan dira elkarteko kide eta jokalariak.

«Hasieran lagun arteko
kontu bat zirudiena
mailaz igotzen joan da»

A. IMAZ

Kirolak › 
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Imanol Garcia 

Eskuadeko aizkolarientzat ez zen
izan egunik onena izan Arbizun
(Nafarroa) jokatutako Euskal He-
rriko I. Mailako Txapelketaren
kanporaketa. Joseba Otaegi zi-
zurkildarrak zazpigarren egin
zuen, eta ez zuen finalera pasatze-
rik izan 33 ehunenengatik. Jexux-
mari Mujika ibartarrak bedera-
tzigarren egin zuen. Biak, beraz,
finaletik kanpo geratu dira. Kan-
poraketan izandako hasiera txa-
rrak eragin zien biei, eta ezin izan
zuten, iaz bezala, finalean sartu.

Otaegik zehaztu duenez, «pena
handia» sentitu zuen hain denbo-
ra gutxiagatik finaletik kanpo
gelditzean. «Borrokatu nuen au-
rrean gelditzeko, baina ez zen po-

sible izan», dio. Oker hasi zela dio,
baina pixkana bere txandakoei
pasatzen joan zen. Luis Txaparte-
giri ere pasatu zion, baina ordura-
ko bazekien, epaile batek esanda,
hirugarren enborra ez zuela guz-
tiz moztu. «Banekien azken enbo-
rra bukatzen nuenean, hiruga-
rren enborrera itzuli behar nin-
tzela, lana bukatzera», esan du.
Hala egin zuen, baina tarte hori
baliatu zuen Txapartegik bere
lana amaitzeko.

Aizkora txapelketak hain den-
bora gutxigatik ez dira maiz era-
bakitzen. «Zaila da horrelakorik
gertatzea», dio zizurkildarrak.
«Urrezko Aizkoraren Txapelke-
tan gertatu zitzaidan segundo bat
baino gutxiagoko tartearekin
erabakitzea, eta orduan nire alde
izan zen. Orduko ordaina izango
zen oraingoa».

Ez du gustukoa izan finaletik
kanpo geratzea, baina bere alde
ona ere ikusi dio horri Otaegik:
Denboraldia beste modu batera
ari naiz prestatzen. Urriaren
30ean apustu bat dut Xabier Zal-

Kanporaketako hasiera txarrak atera
ditu Otaegi eta Mujika finaletik 
Euskal Herriko 
I. Mailako Aizkora
Txapelketan, Otaegi
zazpigarrena izan da eta
Mujika bederatzigarrena

I. Garcia Leitza

Judit Saizarrek podioan sartzeko
asmoa bazuen ere, azkenean bos-
garren postuan sailkatu zen Vi-
gon (Galiza) jokatu zen Espainia-
ko Triatloi Txapelketan. 17 urte
ditu Saizarrek eta junior mailan
lehiatu zen.

Leitzarrak hirugarren postutik
40 segundora amaitu zuen, eta
laugarrenetik 13 segundora. Sai-
zarren taldea, Lagunak-Saltoki
Trikideak, bigarrena izan zen.
Proban 1.500 metro igeri egiten, 40
kilometro bizikletan eta beste 10
korrikan egin zituen, hau da,
Olinpiar Jokoetan egiten den dis-
tantzia. Bere denbora 1:11:47 izan
zen.

Saizarrek Munduko Triatlon
Cross Txapelketan, junior mai-
lan, brontzezko domina lortu beri
du, eta Nafarroako txapelduna da
maila nagusian. 

Judit Saizarrek
bosgarren egin
du Espainiako
Triatloiko Junior
Txapelketan

17 urteko leitzarra
hirugarren postutik 
40 segundora gelditu
zen; taldeka, bigarren
postua lortu zuen

Judit Saizar. HITZA

duarkin Azpeitiko zezen plazan.
Aizkoran eta korrikan lehiatuko
gara. Euskal Herriko Txapelketa-
ren finala apustua jokatu eta aste-
betera da. Beraz, ondo etorriko
zait apustua hobeto prestatzeko».
Bost mila euro jarri dituzte joko-
an bi kirolariek. Hamar kanaerdi-
ko eta lau 60 ontzako ebaki behar
dituzte, eta, ondoren, zortzi kilo-
metro egingo dituzte korrikan.

«Gauzak nahasten joan ziren»
Mujikari aurreneko egurrean
adar begia atera zitzaion, eta hor-
tik aurrera kanporaketa aldre-
bestu zitzaion. «Gorputzez ondo
prestatuta nihoan», dio ibarta-
rrak, «baina gauzak nahasten
joan ziren». Lehenengo enborre-
an kortea itxi behar izan zuen, eta
horretarako kolpe handiak eman
zituen. Hurrengo enborretan ere
berdina gertatu zitzaion, eta ho-
rrek psikologikoki mina egin
zion: «Gaizki ikusten nuen kan-
poraketa. Atzeraka hasi nintzen,
besteek aurrea hartzen ikusten
nituen bitartean».

Halere, ez zen hain atzean gel-
ditu. «Pixkana besteak harrapa-
tzen hasi nintzen», gogoan du
Mujikak, «baina ordurako zaila
zen finalean sartzea». Esfortzu
horrek, behintzat, onura ekarri
zion: «Maila mantentzeko gai
izan nintzen. Iaz igo ziren biak ge-
ratu ziren azkenak, eta horiek jai-
tsi dira». Txapelketak bukatu
dira Mujikarentzat aurtengoz,
baina laster Urrezko Aizkoraren
lehiaketa hasiko da eta bertan
parte hartuko du. «Ez naiz hain
ondo moldatzen zutika diren la-
netan, baina horretarako ere
prestatu beharko naiz».

Floren Nazabalek egin zuen
denborarik onena kanporaketan
(18:56), eta Etxarrikoarekin bate-
ra, Lopez, Azurmendi, Olasagas-
ti, Atutxa eta Txapartegi sailkatu
dira finalerako. Finala, azaroaren
6an jokatuko da, Elizondon (Na-
farroa Garaia). Kanporaketan az-
ken bi postuan geratu zirenak, Je-
xuxmari Lasa eta Oihan Larre-
txea, hurrengo sasoian bigarren
mailan ariko dira.

I. G.

Ezker Hormako Gipuzkoako Txa-
pelketan emaitza ezinhobeak lor-
tu dituzte eskualdeko pilota el-
karteek. Zazpi Iturrik jokatutako
bost partidak irabazi ditu. Intxu-
rrek, zazpi partidetatik seitan ira-
bazle izan da. Aurrera Saiazek
hamabi partida jokatu ditu, hiru-
tan elkarteko bi talde elkarren
aurka aritu direlarik. Beste bede-
ratzietatik sei irabazi dituzte.

Bestalde, Zazpi Iturriko Gallu-
rraldek eta Jakak asteburu boro-
bila izan dute. Gallurraldek Lodo-
san irabazi du. Jakak, bere alde-
tik, Bergaran eta Huarten.

Emaitza bikainak eskualdeko pilota elkarteek

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  kkaaddeetteeaakk,,  11..  mmaaiillaa
AAuurrrr..  SSaaiiaazz  22-AAuurrrr..  SSaaiiaazz  11 22-20
Goierri-ZZaazzppii  IIttuurrrrii 11-22

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  kkaaddeetteeaakk,,  22..  mmaaiillaa
IInnttxxuurrrree-Urnieta 10-22
AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz  11-Intza 2 22-1
AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz  22-Lapke 22-2

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  kkaaddeetteeaakk,,  33..  mmaaiillaa
EPLE 2-IInnttxxuurrrree 16-22

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  jjuubbeenniillaakk,,  11..  mmaaiillaa
Azkoitia-IInnttxxuurrrree  11 21-22
Gazteleku-IInnttxxuurrrree  22 19-22

GEzker Hormako Gipuzkoako Txapelketa

Hernani-ZZaazzppii  IIttuurrrrii 8-22
AAuurr..  SSaaiiaazz  22-AAuurr..  SSaaiiaazz  33 22-10

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  jjuubbeenniillaakk,,  22..  mmaaiillaa
ZZaazzppii  IIttuurrrrii-Eibar 22-3
AAuurrrr..  SSaaiiaazz-Usurbil 13-22

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  nnaagguussiiaakk,,
oohhoorreezzkkoo  mmaaiillaa
AAuurr..  SSaaiiaazz  11-AAuurr..  SSaaiiaazz  22 22-19
ZZaazzppii  IIttuurrrrii--Hernani 22-11

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  nnaagguussiiaakk,,  
11..  mmaaiillaa
AAuurrrr..  SSaaiiaazz  11-Murumendi 22-18

AAuurrrr..  SSaaiiaazz  22-Ilunpe 2        9-22
Azkoitia-AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz  33 14-22

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  nnaagguussiiaakk,,  22..  mmaaiillaa
Usurbil 1-AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz  11 22-9
Eskoriatza-IInnttxxuurrrree  10-22
Bergara-AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz  22 8-22

EEsskkuuzz  bbiinnaakkaa  nnaagguussiiaakk,,  33..  mmaaiillaa
Gazteleku-IInnttxxuurrrree  22 13-22
Antigua 1-IInnttxxuurrrree  11 10-22

Eskuz banaka, nagusiak
Tartaloetxe-AAuurrrreerraa  SSaaiiaazz 3-22
Usurbil-ZZaazzppii  IIttuurrrrii 6-22

2 Hilberria eta eskertza

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info

NIEVES GUTIERREZ
SANTIAGO

Mariaje, gure maitasuna eta indarra
zuretzat eta zure familiarentzat.

Amezketako Zumadi ikastetxeko irakasleak, gurasoak,
ikasleak, eta beste langileak

2011ko irailaren 20a

-ESKER ONAK-

JOSEFA LARRAÑAGA 
ZABALETA
(Jose Martiarena Agirreren alarguna)

Erremontxo

Beti umil! Beti atsegin! 
Beti izango zaitugu bihotzean

- Goian bego -

Aurrez aurre eskerrak ematea ezinezko izan zaigunez, lerro
hauen bidez eskerrak eman nahi dizkizuegu doluminak eman
dizkiguzuen guztiei eta haren arimaren aldeko elizkizunetara
joan zaretenei.

Senideak
AZKOITIA, 2011ko irailaren 20a



2 Agenda

AZOKA

pAlegia.Hilaren 25eko 
V. Nekazal Azokan parte hartu
nahi duenak aste honetan 
zehar eman ahal du izena 
Inaxio Begiristain kultur eta 
kirol etxean.

DEIALDIAK

pTolosa.Atzerritartasunaren
gaineko legeari buruz hitz egite-
ko saioa gaur, 18:00etatik
20:00etara Kultur Etxean.
Saioa Tolosaldea Garatzen eta
Eusko Jaurlaritzaren Immigra-
zio zuzendaritzak antolatu du.

2 Agurrak

Zorionak!
Juan Larreta Jauregi (Amezketa).
Atzo 85 urte. Muxu handi bat

familia guztiaren partetik.

D
Goiza Arratsaldea Tenperatura

2011-09-20
Eguraldia

›› 23°›› 14°

Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak S.M.
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@bidera.eu.
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 LAINOTUTA

ARRATSALDEA LAINOTUTA

BEROENA 24°
HOTZENA 16°

Farmaziak

GAUR

pTolosa.Azpiroz, L.
Amarotz auzoa, 9.
943 67 51 18.
pLeitza.Erbiti, O.
Lizarraga kalea, 7. 112.

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

2

Alegiako Alazne Casisek argazki hau bidali du: «Sakonetara joan
ginen goiz pasa eta argazki batzuk ateratzeko aprobetxatu genuen,
lekua zoragarria baita. Itsasoa mugituta zebilen eta olatuak har-
tzen zebiltzan surflari horietako bati atera genion argazkia». Bixen-
te Bidaolak berriz, Lanuzako urtegi atzean dagoen Foratata mendia
aukeratu du. Iñaki Agirresarobek ere mendian ateratako argazkia

bidali du: «Abuztu aldean Pirinioetan ibili garenez, Aspe haranean
artaldea otzan-otzan topatu dugu». Bukatzeko, Karmen Sanzek
arkitektura izan du hizpide: «Uda honetan Berlinen izan naiz eta
bertara joatea gomendatzen dizuet. Arrazoi asko daude eta horien
artean gaur eguneko arkitektura ikusteko aukera izugarria dagoela.
Hauxe adibide bat: Sony Center»A.C.-K.S.- B.B.-I.A.

NATURA ETA ARKITEKTURA, OBJEKTIBOAN

Irudia qXIV. HITZA Argazki Lehiaketa


