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Bi pilotari leitzarrek jantzi ahal
dituzte lau t’erdiko txapelak   

Aizkardi
taldearen
Argazki Rallyak
baditu sarituak
Imanol Amantegik irabazi
du sari nagusia eta Olaia
Ugarte izan da bigarren q7

Emakumeen
Napar Pala
Lehiaketa,
Leitzan
Igandean izango dira
partidak, 11:30ean  q2

24.787.695
euroko
aurrekontua
izango du
Tolosako Udalak
Gizarte zerbitzuak eta 
enplegu politikak indartuko
dituztela argitu dute q2

Oinatz Bengoetxea
Maila nagusiko finalista

«Lasai egotea garrantzitsua da, baina lasaiegi egotea
ere ez da ona izaten. Tentsio pixka bat behar da»

Jon Jaunarena
Bigarren mailako finalista

«Untoria oso aurkari gogorra da, irabazi nahi badut asko 
jokatu beharko dut, finala oso gogorra izango da»q4-5

Espainiako Gobernuak
Lehiberrin jarri beharreko
milioi bat euro, ezbaian  
Tolosaldea Garatzen agentziak epaitegietara jo du udaberrirako
martxan egongo den Lehiberri zentro berrirako falta den dirua
eskatzeko,Espainiako Gobernuak ez baitu diru laguntza guztia eman q3

Herritarren
ekarpenekin osatu
dute Joxe Arregi
plazako proiektua
Besteak beste, komun publikoak, 300 metro
karratuko estalpe bat eta nerabeentzako 
gune bat egitea aurreikusi du udalak q7

Jon Jaunarena eta Oinatz Bengoetxea Leitzako Karrapean, azken honek partidaren atzerapena iragarri baino lehen hartutako irudian. I. TERRADILLOS
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SALGAI EDO ALOKAIRUAN

Etxebizitza.Etxebizitza bat
alokatzen da Tolosako Alde Za-
harrean. Sukalde, egongela, 3
logela, bainugela eta terrazare-
kin. Interesatuek deitu 618 77 29
98 telefono zenbakira.
Ile apaindegia.Villabonan, ile
apaindegia saldu edo alokatu
nahi da. Interesatuek 630 099
092 telefono zenbakira deitu
behar dute.

Autoa.Citroen Berlingo XTR
saltzen da, 2008. urtekoa. Au-
kera ezin hobea. Interesatuek
deitu: 635 203 056.

LAN BILA

Etxeko lanak.Etxeko lanetara-
ko: etxeko lanak egin edota
haurrak zaintzeko, emakume
euskaldunak bere burua es-
kaintzen du. Autoa badauka.
943 696882 / 606 521992

G Iragarki laburrak

Gizarte zerbitzuak. Behar
bereziak dituzten herritarren
larrialdiei erantzuteko diru
poltsa %40an handitu.
Garapen ekonomikoa. 50
enplegu sortu; Tolosa
Merkatekin 4 lokal berritu Kale
Nagusian; Erretengibelen bidez
autonomoei eta merkatariei
lagundu.
Parekidetasuna. Teknikari
berria kontratatu lanaldi
erdirako.
Euskara. Eskualdeko
euskarazko hedabideen
bateratzea eta UEMAn sartzea.
Azpiegiturak. Berazubi
estadioko lanekin hasi;
Amarotzen obrekin hasi; Zezen
plaza alboko espaloia zabaldu;
EH plazan alokairu soziala;
landa auzoetan interbentzio
soziala; autokarabanentzako
gunea; Elosegi parkeko zorraren
erdia ordaindu.

GProposamenak

Itzea Urkizu

Aurkeztu dituzte jada, Tolosako
udal gobernuko kideek, 2013ko
aurrekontu proposamenak. Lore
Agirrek, Ibai Iriartek eta Inaki
Irazabalbeitiak azaldu dutenez,
gizarte zerbitzuetara nahiz enple-
gu politikara bideratuko dute au-
rrekontuaren zatirik nabarmene-
na. Besteak beste, herritarren la-
rrialdiei erantzuteko diru poltsa
handituko dute %40an, eta 50 lan-
postu sortuko dituzte.

Udal gobernuko kideek, «inber-
tsioetarako gaitasuna asko jaitsi»
dela azpimarratu nahi izan dute,
eta horrekin batera, beharrak ere
hazi direla azaldu dute: «Herritar
askok zailtasunak dituzte hilabe-
te amaierara iristeko, eta ondo-
rioz, udalaren lehentasuna herri-
tar hauen beharrei erantzutea
da». 

Horrela beraz, eta 2013ko aurre-
kontuei begira, irizpide nagusi
bat izan dutela azaldu dute udal
gobernuko kideek: «Politika egi-
teko beste modu batean sinetsiz,
gizartea oinarria dela uste dugu,
eta gizartean inbertitu nahi
dugu». 

Horretarako, ordea, Tolosako
Udalak diru-sarrerak behar di-
tuela argi azaldu dute; ordenan-
tza fiskalen bitartez, eta Gipuzko-
ako Foru Aldundiak fiskalitate
arloan hartutako neurriekin,
2012an adina diru-sarrera izango
dituztela bermatu dute. Honen-
bestez, 24.787.695 eurokoa izango
da, Tolosako Udalak 2013rako
izango duen aurrekontua.

Proposamen hauxe, gainerako
alderdiei aurkeztu dietela azaldu
du Ibai Iriarte alkateak, eta dato-
rren abenduaren 20an, 19:00etan,
honen inguruko herri batzarrean
parte hartzera deitu ditu herrita-
rrak.

Gastu soziala 2013rako
Bost arlotarako proposamenak
egin ditu, udal gobernuak,dato-
rren urterako. 

Gizarte zerbitzuetan, esatera-

ko, behar bereziak dituzten per-
tsona zein familien larrialdietara-
ko diru poltsa %40 handitu dute. 

Era berean, garapen ekonomi-
koari begira ere, inbertsio nabar-
menak egin nahi dituzte. Batetik,
sei hilabeteko 50 lanpostu sortzea
dute helburu, enplegu programa
berri baten bidez; 600.000 euro bi-
deratuko dituzte horretara, eta al-
kateak, jardun honetan «indar
berezia» egiten ari direla azpima-
rratu du, langabezia %15 inguru-
koa baita Tolosan. Gainera, Tolo-
sa Merkat egitasmoaren bidez
Kale Nagusia aktibatzea, eta
Erretengibelek, merkatariei be-
zalaxe, autonomoei ere diru la-
guntzak ematea, nahi dute.

Parekidetasuna lantze horre-
tan, 2013an ere izango du jardu-
nik udalak, eta foru aldundiaren
diru-laguntza baten bitartez, la-
naldi erdian aritzeko teknikari
berria kontratatuko dute. 

Hizkuntza politikei dagokiene-
an, berriz, «2013ko Kilometroak
jaiaren olatua probestu», eta eus-
karari bultzada berezia ematea
du helburu udal gobernuak. Bi jo-
muga zehaztu dituzte, gainera:
Tolosaldeko euskarazko hedabi-

deen bateratzea eta Tolosa UE-
MAn sartzea.

Azkenik, azpiegiturei begira
ere zehaztu dituzte 2013ko helbu-
ruak. Besteak beste, urtarrilean
bertan hasiko dira Berazubi esta-
dioko lanak, eta Amarotz auzoko
Iruña etorbideko obrak ere
2013an hasiko dira. Halaber, Ze-

zen plaza alboko espaloia zabaldu
nahi dute, «komertzio dentsitate
handia duelako», irisgarritasuna
hobetuz, jendearen joan-etorriei
erantzuteko. 

Gazteen emantzipazioa ere
kontuan izan nahi du Bildu eta
Aralarren udal gobernuak, eta
Euskal Herria plazarako egina
dagoen plana gauzatzen hasiko

dira 2013an: 27 etxebizitza susta-
tuko dituzte alokairu sozialaren
bidez, gazteei begira. 

Turismoa sustatzeko bide be-
rriak erabiltzen hasi nahi du udal
gobernuak 2013an, eta autokara-
banentzako eremu bat egin nahi
dute; oraindik ezer erabaki ez du-
ten arren, San Esteban auzoa
leku egokitzat dutela azaldu du
Ibai Iriartek. Horrekin batera,
landa auzoen lehentasunei eran-
tzuteko plangintza bat diseina-
tzea 2013ko jardueren artean ze-
haztu dute.

Lore Agirrek Elosegi parkeko
auzia ere hizpide izan du, eta zo-
rraren erdia, udalaren baliabide
propioetatik, abenduaren 31rako
ordainduta izango dela azpima-
rratu du; 2013tik aurrera, 4 milioi
euro gehiago ordaindu beharko
ditu udalak. Honen harira, par-
kea bera herritarrei irekitzea da
udalaren helburua, eta 15.000
euro aurreikusi dituzte horreta-
rako. Eremua txukuntzeko, be-
rriz, auzolana bultzatuko dute.

Zeharlerroak landuz
2013ra begira, hainbat departa-
menturen jarduna hartuko duten
zeharkako zenbait proiektu sortu
ditu udal gobernuak, «beste
modu batean lan egiten hasteko».

Bi egitasmo nabarmendu di-
tuzte, eta Iurreamendiko herri ba-
ratzena izango da bata; belaunal-
dien arteko elkartrukea sustatu
nahi dute. Gisa berean, irisgarri-
tasun arazoak dituztenentzat
egokitu nahi dituzte herriko hain-
bat gune; 120.000 euro bideratuko
dituzte honetara.

Sei hilabeteko 50 lanpostu sortuko
ditu Tolosako Udalak, 2013an
Gizarte zerbitzuetara
eta enplegu politiketara
bideratuko dute,
nagusiki, 24.787.695
euroko aurrekontua

Lore Agirrek, Ibai Iriartek eta Inaki Irazabalbeitiak gizarte politikei eman nahi dieten bultzada nabarmendu zuten, atzo egindako agerraldian. I. URKIZU

Berazubi estadioko
eraberritze lanak
2013ko urtarrilean
hasiko dira

Abenduaren 20ko herri
batzarrean aurkeztuko
diete proposamena
herritarrei 



Imanol Garcia Landa 

Tolosaldea Garatzen garapen
agentziak auzitegietara jo du Es-
painiako Gobernuari Lehiberri
egitasmoarentzako diru laguntza
eskatzeko. Espainiako Gobernua-
rekin hitzartutako diru laguntza-
ren milioi bat euro falta da eta ko-
puru hori eskatuko dute. Gara-
pen agentzia osatzen duten 24
udalerrien izenean agerraldia
egin dute, eta Lehiberri proiek-
tuak  Gipuzkoako Foru Aldundia-
ri esker aurrera egitea lortu duela
esan dute. «Indarrez diogu es-
kualdearentzat erreferentziaz-
koa izango den gune hau mar-
txan jarriko dugula udaberriare-
kin batera. Aipatzekoa da, herri
guztiek adierazi duten konpromi-
soa eta eman dioten bultzada
ere», azaldu dute agerraldian.

Eskualdeko 24 udal horiek aho
batez Lehiberri proiektuaren al-
deko mozioa onartu dutela azal-
du dute, eta Gipuzkoako Batzar
Nagusiek zein Eusko Legebiltza-
rrak mozio bera onartu dutela
ekarri dute gogora. «Xedea da egi-
tasmo hori aurrera ateratzea, ho-

rretarako Estatuari zor duen di-
rua jartzea eskatzen zaiolarik.
Ziur baikaude gure eskualdearen
etorkizunean funtsezko erremin-
ta izango dela», esan dute udal ho-
rietako ordezkariek.

Tolosaldea Garatzenek «egoe-
ra zaila» bizi duela esan dute uda-
letako ordezkariek. «Dena dela,
garapen agentzia hau buru-bela-
rri dabil lanean krisi honi aurre
egiteko egitasmo berriak mar-

txan jarriaz», azpimarratu dute.
Krisiaren ondorioz, erakunde pu-
blikoengandik jasotzen diren
diru laguntzak «nabarmen mu-
rriztu» direla azaldu dute eta ego-
era horri aurre egiten ari direla:
«Tolosaldea Garatzen gogor
dihardu lanean, eta lan horren
uzta jasotzen ari da jada».

Egungo «egoera ekonomiko la-
rritik» lehenbailehen ateratzeko
Tolosaldea Garatzen «buru-bela-

rri lanean» ari dela jakinarazi
nahi izan die herritar guztiei.
«Bereziki,egoera honetan kalte-
tuen diren emakume eta gazteak
aintzat hartzen. Horretarako,
ezinbestekoa ikusten dugu siner-
giak batzea, eskualdeko eragile
sozial politiko sindikal  guztiekin
elkarlana bultzatzea», gaineratu
dute. 

Krisi garai honetan, Tolosaldea
Garatzenek enpresa ehunari, he-

rriei, langabetuei, ekintzaileei,
merkatariei, kontsumitzaileei...
zerbitzua ematen jarraitzen due-
la azaldu dute, «hori baita bere
izatearen arrazoia». Garapen
agentzia horren helburua da «es-
kualdeko enpresa zein eragile so-
zio ekonomikoak babestu eta bul-
tzatzea, edozein dela ere bere ta-
maina, sektorea eta egoera».
Bestalde, langabetuei bidea egi-
ten saiatzen direla esan dute, «for-
makuntza eta bide berriak ireki-
tzen».

Premisa hori abiapuntutzat
hartuta, Lehiberri egitasmoa
martxan jarri zutela esan dute,
hau da, «Tolosaldea Garatzenen
proiektu estrategiko garrantzi-
tsuena den egitasmoa». Agerral-
dian Lehiberriren helburuak ze-
haztu dituzte: «Eskualdeko eragi-
le ekonomiko guztien topagune
bihurtzea eta Tolosaldeko proiek-
tu berritzaileen haztegi izatea.
Eskualdeko erreferentziazko
gune izatea nahi dugu».

Lehiberri Tolosaldea Garatze-
nen «eskualdeko garapen inte-
grala bultzatzeko erreminta mo-
duan» erabili nahi dute, «eragile
sozial eta  ekonomikoek errefe-
rentziazko izango duten gunea».
Udalerriek argi dute eskualde
mailako politikak sustatu behar
dituztela, «etorkizuneko Tolosal-
dea denen ikuspegiaren ondorio
izango delako edo ez baita izango
bestela».

Tolosaldea Garatzenek auzitegietara jo du
Lehiberrirako falta den diru laguntza eskatzeko
Espainiako Gobernuak
milioi bat euro eman
gabe utzi du; Lehiberri
udaberrian martxan
izango dela esan dute

Tolosaldea Garatzenen dauden 24 udalerrietako zenbait ordezkarik egin dute agerraldia. I. URKIZU
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Guadalupe Aizpurua Caminos ibartarra izan da Titirijai jaialdiaren
barruan egin den zozketaren sariduna. SOS Titelles konpainiak
egindako txotxongilo bat jaso du.HITZA

TXOTXONGILOA, IBARRARA

Irudia qTolosa

I. Garcia Landa 

Emakumeen I. Napar Pala Txa-
pelketa bere bigarren jardunaldi-
ra iritsiko da igandean, eta zen-
bait partida Leitzan izango dira,
11:30etik aurrera. Hala, elite mai-
lan Iera Agirre leitzarra eta bere
bikotekide Claire Bordagarai Na-
gore Arozena lizartzarra eta
Amaia Irazustabarrenaren aurka
ariko dira. Lehen mailan, berriz,
Elisabeth Pagola eta Ines Larrion
bikotea Maitane Agirre eta Maite
Urtasun bikotearen aurka ariko
dira. Beste partidak Olaztin joka-

tuko dira, baina elite mailako
Maider Mendizabal anoetarrak
eta berarekin aritzen den Rebeka
Continek atsedena izango dute.
Olaztin jokatuko du, lehen maila-
ko txapelketan, Ainhoa Garmen-
dia alegiarrak eta Saioa Aristore-
nak Judith Etxarriren eta Maddi
Mendizabalen aurka. 

Lehenengo jardunaldian, elite
mailan, Agirrek eta Bordagarik
30-28 irabazi zieten Munetari eta
Anduezari. Markagailuan atzetik
joan baziren ere, Agirre leitza-
rrak eta Bordagaraik 28 tantotara
berdindu eta garaipena eskuratu
zuten. Mendizabal anoetarrak eta
Continek, berriz, 30-18 irabazi zie-
ten Graciet eta Arrieta bikoteari.
Markagailuak erakusten duena
baino borroka handiago izan zen
kantxan. Lehen mailan, Garmen-
diak eta Aristorenak atsedena
izan zuten.

Emakumeen I. Napar Pala
Txapelketaren bigarren
jardunaldia, igandean
Leitzan partidak
jokatuko dira; Iera
Agirre herritarrak parte
hartuko du, Arozena
lizartzarraren aurka

I. Garcia Landa Tolosa

Tolosako Eguberrietako XXXI.
Txapelketan, Shanti Trofeoan,
parte hartzeko izena emateko
epea zabalik dago. Alebin eta ben-
jamin mailetan parte hartzen da,
eta nesken taldeak zein mutilen
taldeak parte hartu dezakete.
Alebinen maila 2001 eta 2002 urte-
etan jaiotakoak dira, eta benjami-
nak 2003 eta 2004 urteetakoak. Ize-
na Shanti Kirolak dendan eman
behar da eta horretarako epea hi-
laren 11n amaitzen da.

XXXI. Shanti
Torneoan izena
emateko epea
hilaren 11n
bukatuko da

Tolosako Shanti
Kirolak dendara joan
behar da, eta alebin eta
benjamin mailetan
eman daiteke izena 



Iñigo Terradillos Leitza

Igandetik apal zegoen Oinatz
Bengoetxea (Leitza, 1984), suka-
rrarekin, gastroenteritisak jota.
Atzora arte itxaron nahi izan du
ea errekuperatzen zen eta igande-
an lau t’erdiko finala jokatzeko
gai zen ikusteko. Baina, ez da po-
sible izan. Bere burua ez du parti-
da hori jokatzeko moduan ikusi,
eta atzeratzea eskatu du. Aimar
Olaizolaren  eta Oinatz Bengoe-
txearen arteko finala abenduaren
16an jokatuko da, Gasteizko Oge-
ta pilotalekuan. Maila nagusiko
lau t’erdiko estreinako txapela
janzteko aukera du leitzarrak.
Azkenean partida atzeratzeko eska-
tu duzu.
Bai. Aste txarra igaro dut, sukar
handiarekin, eta gastroenteriti-
sarekin. Gaur [atzo] agian zertxo-
bait hobeto nengoen, baina, inon-
dik inora finala jokatzeko mo-
duan. Entrenatzen pixka bat hasi
naiz, eta segituan ikusi dut ezin
nuela.
Eta,ez dizute inongo eragozpenik ja-
rri.
Ez. Enpresari esan diot ez nagoela
jokatzeko moduan, eta ez dagoela
arazorik esan didate. Beraz, fina-
la astebete atzeratu da. Orain,
deskantsatu egin behar dut, ongi
sendatu, errekuperatu eta entre-
natu. Finala jokatzeko ehuneko
ehunean egon behar da, bestela
ezinezkoa da.
Lau t’erdian eroso jokatzen duzu.
Bai. Gustatzen zaidan jokoa da.
Aurreko urteetan ezin izan dut
gorenera iritsi, aurkari sendoe-
kin egin baitut topo beti. Aurten
iritsi naiz, eta oso pozik nago.
Zer moduzko txapelketa izan da?
Luzea izan da, gogorra. Gauzak
ongi irten zaizkit, eta oso pozik
nago egin dudan lanarekin. Bost
partida jokatu ditut eta lau iraba-
zi. Aimarren aurka galdu egin
nuen. 

Eta, hain justu, beraren aurka joka-
tuko duzu finala.
Aimarren kontra jokatu nuen
partida latza izan zen, bizia, oso
gogorra. Berak fisikoki asko eus-
ten dio, eta partida hartan ni bai-
no hobeto aritu zen pilotan. Nik
gehiago ibili beharra izan nuen,
eta hori ederki nabaritu nuen bi-
garren zatian. Hala ere, partida
handia izan zen. Orain, finalera-

ko, gogotsu eta ilusio handiare-
kin nago. Aimarrek erakutsi du
azken urteetan lau t’erdian bera
dela onena, eta horregatik, bada-
kit oso zaila izango dela irabaztea.
Baina, ni gustura aterako naiz,
eta ahal dudan hobekien egiten
saiatuko naiz.
Non egongo da finalaren gakoa?
Gako asko izan ditzake finalak.
Biak erasora ateratzen garenean
nork asmatzen duen. Hori izan
daiteke gakoetako bat, asmatzen
duenak min egiten baitu. Zorte
pixka bat ere izan beharko dut ira-
bazi nahi badut. 
Irabazteko esperantzarekin or-
duan?
Bai, irabazteko esperantza dut,
eta aukerak ere baditudala irudi-
tzen zait.
Finala bezalako egun bati nola egi-
ten diozu aurre?
Lasai egotea garrantzitsua da,
baina lasaiegi egotea ere ez da ona
izaten. Tentsio pixka bat behar
izaten da horrelako partidei au-
rre egiteko.
Zer litzateke txapela lortzea?
Sekulako poza sentituko nuke,
txapela ekartzea gauza handia
baita. Duela lau urte lortu nuen
buruz buruzkoa izan da nire ga-
raipen handiena, eta hau irabaziz

gero hura bezain garrantzitsua
izango litzateke.
Jon Jaunarena leitzarrak ere finala
jokatuko du,etzi.
Bai Jon, bai eta ni ere finalera iris-
tea poz handia da guretzat, eta lei-
tzarrentzat, eta espero dugu biek
ongi jokatzea, eta ea irabazteko
zortea dugun. Biok irabaztea fes-
ta handi bat litzateke leitzarron-
tzat.

Nola ikusten duzu Untoriaren eta
Jaunarenaren aurkakoa?
Jon ongi ikusten dut, bigarren
mailan maila oso ona ematen ari
da, eta maila nagusirako doaiak
dituela erakusten ari da. Geroz
eta hobe ari da jokatzen, gainera.
Batik bat, buruz burukoan bere
kolpearekin nabarmentzen da.
Hala ere, Bigarren Mailako Txa-
pelketa irabaztea ez da erraza,

Oinatz Bengoetxea qPilotaria

Maila Nagusiko lau t’erdiko finala astebete atzeratu dute, Bengoetxea ondoezik dagoelako; Olaizola izango du
abenduaren 16an aurkari, eta faboritoa hura den arren «esperantzarekin» doala finalera esan du leitzarrak.

«Ehuneko ehunean jokatu behar da»

I. Terradillos Leitza

Erraz ahaztu ezinezko urtea izan-
go da Jon Jaunarentzat (Leitza,
1992) 2012a. Bigarren Mailako Ba-
nakako Txapelketa irabazi zuen,
baita binakakoa ere, eta etzi, La-
brit pilotalekuan, lau t’erdiko txa-
pela jantzi dezake. Untoriaren
aurkako finala irabazi beharko
du horretarako. 

Zer moduz ikusten duzu zure burua
finalaren aurrean?
Nahiko ongi. Azken entrenamen-
duetan ez naiz oso gustura gera-
tu, baina, ea etzi gauzak ondo irte-
teten diren. 
Irabazteko konfiantzarekin al zoaz?
Bai. Beti izaten dira finalera begi-
rako urduritasunak, ez baitakizu
zer nolako partida izango den.
Baina, gogotsu noa, gauzak ongi

egiteko gogoz. Irrikaz nago larun-
bata iritsi eta partida jokatzeko.
Zer moduzko aurkaria da Untoria?
Oso gogorra da. Lan handia egin
arazten dizu, eta piloteoan asko
eusten du. Oso zaila da berari tan-
toak egitea, lan handia egin behar
da horretarako. Irabazi nahi ba-
dut asko jokatu beharko dut. Fi-
nala oso gogorra izango da. 
Non egongo da gakoa?

Tantoak dominatzen saiatu be-
har dut, eramaten saiatu, eta au-
kera iristen denean, bukatu. Hori
esatea erraza da, baina gero egin
egin behar da. Defentsan ere lan
handia egin beharko dut. 
Zer moduzko txapelketa izan da?
Denetarik izan dut. Partida asko-
tan asko sufritu dut, atzetik ibili
bainaiz. Partiden bigarren zatiak
onak egin ditudala uste dut. Be-
raz, orokorrean nahiko txapelke-
ta polita egin dudala esango nuke.
Kostatu egin zaizu partidaren errit-
moan sartzea?
Ongay, Untoria eta Lemunoren
aurkako partidetan gertatu zi-
tzaidan hori. Beraiek aurrea har-
tu zidaten, baina bigarren zatian
maila hobea eman dut, eta parti-
da horiek irabaztea lortu dut. Ez
dakit zergatik gertatu zaidan
hori, agian tentsioagatik. Ni beti
saiatu naiz joko ona egiten, baina
aurkariek nik baino gehiago as-
matu dute partidaren hasiera ho-
rretan.
Lau t’erdiko finala irabaziz gero, se-
kulako urtea sinatuko duzu.
Egin dudan urtearekin oso pozik
nago, eta finalera iriste hutsa gus-
tura egoteko modukoa da. Urtea
oso ona izan da, eta irabaziz gero,
ikaragarria izango da. Txapelke-
ta bat jokatzen dudanean nire ilu-
sioa finalera iristea izaten da, eta
irabaztea, noski, sari handia da.
Oraindik, ordea, hori urrun dago,
eta badakit irabazteko lan handia
egin beharko dudala. 
Irabazi ala galdu, festa giroa izango
duzue Leitzan.
Bai. Aurreko finalean egin ge-
nuen bezala, Guratzmendi herri-
ko elkartean afaria egingo dugu.
Txartelak jarrita daude afarira jo-
ateko. 
Finalean ere herritarren babes han-
dia izango duzu.
Lagunak eta familiako ugari izan-
go dira Labriten animatzen, eta
hori eskertzekoa da. Giro polita

Jon Jaunarena qPilotaria

Bigarren Mailako lau t’erdiko finala jokatuko du etzi, leitzar pilotari gazteak, Labrit pilotalekuan. Aurtengo
buruz burukoa eta binakakoa irabazi ostean, Untoriaren aurkakoa irabaziz gero, urtea biribilduko luke.

«Irabaztea ikaragarria litzateke»
izango da. Ea ikusleei partida on
bat eskaintzen diegun.
Asteburu biribila zegoen aurreiku-
sia, Oinatz Bengoetxea igandean jo-
katzekoa baitzen maila nagusiko lau
t’erdiko finala. Azkenean, ordea,
atzeratzea eskatu du.
Pena da, baina, igandean jokatze-
ko moduan ez bazegoen, hobe
atzeratzea. Gaixo eta ahul dagoe-
la esan du, eta horrelako final bat

jokatzeko topean egon behar da.
Topean egonda ere nahikoa lan
izaten da, beraz, pentsa.
Olaizolaren aurka du finala. Zer uste
duzu gertatuko dela?
Nik bezala, Oinatzek ere partida
gogorra izango du. Aimar da fabo-
ritoa. Baina, ikusi da Oinatz oso
indartsu dagoela, eta borroka
asko egiten duela, eta ligaxkan
erakutsi duen maila berarekin jo-
katzen badu uste dut irabazteko
aukera ugari izango duela. Beraz,
nire ustez partida irekia dago.
Biek ongi jokatuz gero batak zein
besteak irabazi dezake. Kontuan
hartu behar da final bat dela, eta
final bat irabaztea oso zaila da, ho-
rraino iritsi dena zerbaitengatik
izaten baita. Ea Oinatzek final
ona egin, eta irabaztea posible
duen. 
Gasteizko Ogetan izango den parti-
da ikustera joango al zara?
Uste dut baietz. Igande honetan
jokatzekoa bazen joateko asmoa
nuen, beraz, datorren igandean
ere han izango naizela uste dut.
A zer nolako festa Leitzan biek iraba-
ziz gero,ezta? 
Bietako batek irabazita festa han-
dia izango da, eta biok txapelare-
kin itzultzen bagara, zer esanik
ez. Ea hori gertatzen den.

Untoria oso pilotari gogorra eta
indartsua da, eta ongi jokatu be-
harko du irabazteko. 
Zale asko izango dituzue finalean.
Leitzar ugari joango dira anima-
tzera eta babestera. Oso polita
izango da, eta espero dut jendeak
nik bezainbeste gozatzea. Parti-
daren ostean, afarian elkartuko
gara guztiak, eta parrandarako
tartea ere izango da. 

Leitzaldea ›
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Oinatz Bengoetxea eta Jon Jaunarena, Leitzako plazan, atzean pilotalekua dutela. I.T.

«Ohiko urduritasunak
kenduta, irrikaz nago,
larunbata iritsi eta
finala jokatzeko»

«Zaila izango da 
finala, Aimarrek 
lau t’erdian onena dela
erakutsi baitu»
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Imanol Garcia Landa 

Durangoko Euskal Liburu eta
Disko Azokak ateak irekiko ditu
gaur eta igandera arte egongo da
zabalik. Tolosaldeko eta Leitzal-
deko ordezkaritza zabala izango
da bertan, bai literatura eta baita
musikaren aldetik ere. Tartean,
TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO HI-
TZAk bere produktuak erakusgai
eta salgai izango ditu. 

Eskualdeetako ohiko egileak
aurten ere ez dute huts egingo
azokan. Bernardo Atxaga, Juan
Kruz Igerabide, Joxe Mari Iturral-
de edo Karlos Linazasororen argi-
talpen berrienak bertan izango
dira. Yurre Ugarte tolosarrak ida-
tzitako azkena eta Leitzaldetik
Patziku Perurenaren eta Dabid
Anauten obrak izango dira. Xa-
bier Olarra eta Ramon Olasagasti
itzultzaileen azken lanak ere azo-
kan aurkitu ahal izango dira. Le-
henengo aldiz Durangon bere
lana salgai ikusiko du Ione Goros-
tarzu berastegiarrak. 

Liburuen alorrean, Maite Gu-
rrutxagak ilustratutako bi argi-
talpen berrienak ere bertan izan-
go dira. Ezin dira ahaztu dibulga-
zio lanak. Jesus Altuna, Asier

Hilario Orus eta Iñaki Mezquitak
bakoitzak bere alorrean eginda-
koak berritasunak izango dira
azokan. 

Eskualdean sortutako musi-
kak ere bere lekua izango du.
Hala, Glaukoma taldeak bere le-
hen diskoa izango du erosgai azo-
kan. Iñar Sastre musikariaren
lana ere bertan izango da. 

Ikus entzunezkoen alorrean
ere izango da ordezkaritza. Eneko
Aritzaren Lagunak Sua filma
DVD formatuan atera berri du eta
zortzi eurotan erosi ahalko da
azoka alternatiboan.

Aldizkariei dagokionez, Euskal

Herria Sozialista-ren aurtengo
sei zenbakiak eskuratzeko mo-
dua izango da, eta baita Euskal-
tzaindiak argitaratu eta Bernar-
do Atxagak koordinatzen duen
Erlea argitalpenaren seigarren
zenbakia ere.

Bere postua izango duten kul-
tur eragileak ere egongo dira.
Hala, Bonberenea Ekintzak dis-
koetxea izango da eta, besteak
beste, aurten grabatu dituen zor-
tzi lanak izango ditu salgai. Soin-
tek ekoizpen etxeak ere bere pro-
duktuak izango ditu azokan, bes-
teak beste, aurten argitaratu
dituzten hiru obrak. 

Gipuzkoa ezagutzeko
HITZAk hainbat produktu era-
mango ditu Durangoko Azokara.
Goienkale 62 eta 63 helbidean
izango da, Berria Taldearekin ba-
tera. Aurten berritasun nabar-

Tolosaldeak eta Leitzaldeak
ordezkaritza zabala izango
dute Durangoko Azokan 
HITZA egunkaria
Berria Taldearekin
batera izango da 
azokan, bere
produktuak eskainiz 

Gipuzkoako Ibilbideak bilduma argitaratu dute herrialdeko bost HITZA egunkariek. HITZA

ALDIZKARIAK

pErlea.Bernardo Atxagak koor-
dinatua eta Euskaltzaindiak ar-
gitaratua. Aldizkariaren 6. zen-
bakia argitaratu dute aurtengo-
an.
pEuskal Herria Sozialista.
Euskal Herria Sozialistak argita-
ratua. 35tik eta 40ra zenbakiak
argitaratu dituzte 2012an.

DISKOAK

pIñar Sastre.Jolasak (Ausart
Records).
pGlaukoma.Glaukoma vol. 1
(Bonberenea Ekintzak).

LIBURUAK

pJesus Altuna.Aitzbitarte III
(Euskal Herria) giza aztarnak
33.600-18.400 BP (sarrerako
eremua)(Eusko Jaurlaritza).
Koro Mariezkurrenarekin eta Jo-
seba Riosekin batera atera du li-
burua.
pDabid Anaut.Hizkuntzaren
barrurako atea (Udako Euskal
Unibertsitatea).
pBernardo Atxaga.Paradisua
eta katuak (Pamiela; Jabier Mu-
guruzarekin batera), Henry
Bengoa Inventarium (Pamiela),
Victor Arrizabalaga: beste libu-
ru batzuk (Bizkaiko Foru Aldun-
dia; Mario Onaindiarekin eta
Leire Bilbaorekin batera), 1937:
bizitzak eta bonbak (Bilbao Biz-
kaia Kutxa).
pIone Gorostarzu.Des egiten
(Elkar).
pMaite Gurrutxaga.Maitaga-
rria eta desioak (Elkar), Ama-
ttoren uzta (Erein). Gurrutxa-
gak liburuen ilustrazioak egin
ditu.
pJuan Kruz Igerabide.Serio

demonio (Elkar), Motoa (Alber-
dania).
pJoxe Mari Iturralde. Ilargi ho-
ria (Pamiela), Henry Bengoa In-
ventarium (Pamiela), Kaleidos-
kopioa (Pamiela).
pKarlos Linazasoro.Apenas
(Utriusque Vasconiae), Bertan
goxo (Elkar), Ezer gehiago be-
har gabe (Pamiela).
pIñaki Mezquita.Libélulas de
Bizkaia (Bilbao Bizkaia Kutxa).
pAsier Hilario Orus.Flysch bio-
topoa (Gipuzkoako Foru Aldun-
dia).
pXabier Olarra.Hoben-ordai-
na (Igela), Zerua gainbehera
dator (Igela). Olarrak liburuen
itzulpenak egin ditu.
pRamon Olasagasti. Izurde
bat lorategian (Bruño), Rita
estu eta larri (Elkar). Olasagas-
tik itzulpenak egin ditu.
pPatziku Perurena.Saski bete
intxaur (Alberdania).
pYurre Ugarte.Todo es rojo
(Alberdania).

IKUS ENTZUNEZKOAK

pEneko Aritzaren Lagunak.
Sua. Azoka alternatiboan egon-
go da salgai.

PARTAIDEAK

pBonberenea Ekintzak.Alda-
keta, Bad Sound System; Anai
Arrebak, Anai Arrebak; Bonbe-
renea Ekintza 2002012 doinuen
hamarkada, zenbait egile; Ez
gara inoiz hilko, Eraso!; Glauko-
ma vol. 1, Glaukoma; Hirugarren
azala, Anger; KKLRD, KKLRD;
Sortuz, grabitatearen aurka,
Zea Mays.
pSointek.Euskaraokea, Miru-
ren aintzirako ipuinak, Onkili-
klon: haur kantak.

GEskualdeetako berritasunak Durangon

ARGITALPENAK

pGipuzkoako ibilbideak.HI-
TZA egunkariek bakoitzak bere
eskualdean bildutako ibilbide-
en bilduma. Bost eskualdeeta-
ko ibilbideak daude.
pGabonetako kantu liburux-
ka.

p2013ko mahai egutegia.

LIBURUAK

p1936ko gerraren oroitzape-
nak Tolosaldean eta Leitzal-
dean.
pFrankismoa eta Trantsizioa
Tolosaldean eta Leitzaldean.

GHITZAko produktuak Durangon

Sua filmaren DVD-aren azala. HITZAGabonetako kantu liburuxka. HITZA

men bat izango da. Izan ere, Gi-
puzkoan argitaratzen diren bost
HITZA egunkariek euren eskual-
deetako hainbat ibilbide jaso di-
tuzte liburuxka banatan. Bost li-
buruxka horiekin bilduma osatu
da eta azokan erosi ahal izango
da. Gipuzkoako Ibilbideak izena-
rekin argitaratu da bilduma, eta
ibilbide ugari egiteko aukera
ematen du Gipuzkoan zehar,
hainbat herri eta bere txokoak
ezagutzeko aukera emanez. Bil-
duma sei eurotan erosi ahal izan-
go da.  

Arrakasta handia izaten duten

beste bi argitalpen egongo dira
azokan ere, hauek TOLOSALDEKO

ETA LEITZALDEKO HITZAk eginak.
Batetik, 2013ko mahai egutegia,
eta, bestetik, Gabonetako kantu
liburuxka. Bi hauek doan banatu-
ko dira postuan bertan. Horrez
gain, bi liburu izango dira salgai,
berriki argitaratuak: 1936ko ge-
rraren oroitzapenak Tolosaldean
eta Leitzaldean eta Frankismoa
eta Trantsizioa Tolosaldean eta
Leitzaldean. Lehenengoa 12 euro-
tan eta bigarrengoa 12 eurotan
izango dira salgai; biak batera 15
eurotan erosi daitezke. 

Ione Gorostarzuren
eta Glaumoka
taldearen lanak,
lehen aldiz azokan



A. Imaz Zizurkil

Zizurkilgo Joxe Arregi plazako
urbanizatze proeiktua EAJren
udalak zehaztu zuen aurreko le-
gealdian. Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialak eta instituzioek marka-
tzen dituzten bideetatik haratago,
Bilduko udal talde berriak parte
hartze prozesu baten beharra iku-
si zuen: «10. guneko urbanizatze
proiektua itxita zegoen. Udal go-
bernu berriak, ordea, herritarren
ekarpenak jasotzea beharrezko
ikusi zuen, plaza hori Zizurkilgo
etorkizunean gune erreferentzial
izango dela kontuan izanda, eta
proiektua parte hartzearen bidez
hobe zitekeelakoan». 

Herritarrekin lehen batzarra
ekainean egin zuen udalak. Ber-

tan, aurreko proiektua aurkeztu
eta horren gainean herritarrek
egindako aldaketa proposame-
nak jaso ziren: «Jasotako propo-
samenak aztertu ondoren,
proiektuan nola txertatu pentsa-
tzen egon gara hilabete hauetan»,
azaldu dute udaletik. Lanketa ho-
rren emaitza, Nerea Lizarraga al-
kate ordeak aurkeztu zuen here-
negun, herritarrekin egindako
batzar berri batean. 

Berrikuntzak
Egindako ekarpenak kontuan
hartuta, aurreko proiektutik
hainbat aldaketa egongo dira.
Alde batetik, komun publikoak
eskatu zituzten herritarrek.
Atxulondo kutur etxean igogai-
lua jarri behar denez, eta horreta-
rako Atxulondo tabernako komu-
netan obrak egin behar direnez,
lan horiek baliatuko dira komu-
nak berritu eta tabernarako zein
zerbitzu publikorako komunak
egokitzeko. 

Gune berdeen falta izan zen ai-
patutako beste gaietako bat, eta

pare bat txertatu dira proiektuan,
nerabeentzako gune batekin ba-
tera. Udaletik azaldu dutenez,
«Lehen proiektuan bi parke au-
rreikusten ziren, baina ekaineko
bileran, bi parkeetako bat nerabe-
entzako gune gisa jartzea propo-
satu zen, bankuekin eta gune ber-
de batekin».  

Herritarrak eta udal ordezka-
riak, aurreko proiektuan ager-
tzen ez zen estalpe baten beharra
ikusi zuten ekainean: «Azterketa
eginda, ikusi da estalpeak ezin
duela plaza erdian joan, plazaren
erabilera asko mugatzen duelako.
Orduan, 300 metro karratuko es-
talpe bat proposatu da, plazaren
izkina batean, eta etxebizitzei be-
gira egingo litzatekeena». 

Proiektua berregiteak kostu
gehigarria ekarri dio udalari, eta
Nerea Lizarragak herenegun
azaldu zuenez, plazako elementu
guztiak ezingo dira 2013an zehar
egin. Ondorioz, datorren urteko
aurrekontuetan, lehentasuna
zerk behar duen eztabaidatu zu-
ten batzarraren amaieran.

Joxe Arregi plazako
proiektuari herritarren
ekarpenak gehitu dizkiote
Komun publikoak, gune
berde bat,
nerabeentzako gune bat
eta estalpea gehituko
zaizkio proiektuari

Nerea Lizarraga Zizurkilgo alkate ordea, herritarrekin batera, herriko plazaren hiritartzeaz hitz egiten. HITZA

‹ Villabona-Aiztondo
2012ko abenduaren 6a, osteguna tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Imanol Amantegik
irabazi du 
V. Argazki Rallya
A. Imaz Villabona

Aizkardiren V. Argazki Rallyko
sariak mendi astearen barruan
banatu zituzten. Imanol Amante-
giren argazkiak irabazi zuen le-
hen saria. Biderako ura izeneko
argazkiarengatik, 150 euroko sa-
ria lortu zuen Amantegik. Juan
Jose Robles bigarren sailkatu
zen, 100 euro irabaziaz, eta Marga-
tira San Josek, hirugarrenak, 75
euro eraman zituen etxera.  

Ikuslearen saria irabazten zue-
nak Amasako Iturri Goxo jatetxe-
an bi lagunentzat afaria lortzen
zuen, eta hori, Garazi Aranburu
izan zen. Gazteen mailako sari-
tuek, azkenik, mendi materiala
irabazi zuten.

Aizkardiren V. Argazki Rallyko sarituak, Gurea zineman. HITZA

V. ARGAZKI RALLYA

p12 urtetik beherakoak.
- Maialen Perez, Bidearen
amaieran argia.
- Olaia Ugarte, Paseoa.
- Iune Galarraga, Udazkenaren
bidetik barrena.
pNagusiak.
1. Imanol Amantegi, Biderako
ura.
2. Juan Jose Robles, Sahara.
3. Margarita San Jose, Udazke-
na.
pPublikoaren saria.
- Garazi Aranburu, Hostoz-hos-
to, bidezidorretik.

GSarituak

zituen azokara, saltzeko. «Jende
dezente etorri zen goizean zehar
azoka ikustera. Egia esan, egiten
zuen hotza kontuan hartuta, ezin
dugu kexatu azokak izan duen
harreraz. Lehen edizio honetan,
material asko jarri da salgai, eta
salmenta kopurua  oso ona izan
da», berretsi dute udaletik.

Bigarren eskuko azoka,
«arrakastatsua»
A. Imaz Villabona

Villabonako Bigarren Eskuko
Jostailu Azoka egin zen hilaren
1ean. Udaletik azaldu dutenez,
«lehenengo edizioa izanik, ekime-
naren balantzea oso positiboa
izan da». Goizean-goiz, jendeak
era guztietako jostailuak eraman
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2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa: Bronte C.
Korreo kalea, 20. 943 67 60 13.
pLekunberri.Mendia, M. I.
Aralar kalea, 25. 112.

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

2 Agenda

DEIALDIAK

pAsteasu.Nazioarteko XIV. Zi-
klo Kros lasterketa, gaur,
09:30etik aurrera. Lehenengo
kadeteak aterako dira,
10:30ean masterrak, 11:30ean
juniorrak eta 12:30ean 23 urte
azpikoak eta elite mailakoak.
08:00etatik aurrera eman
ahalko da izena.
pTolosa.Zesta punta jaialdia,
gaur, Beotibar pilotalekuan,
17:00etatik aurrera. Egiguren-
Alliez Oiharan-Hernandez ariko
dira partida nagusian.
pTolosa.Tolosa&Co merkatari
elkarteak hainbat ekitaldi anto-
latu ditu gaurko: 11:00etatik
13:00etara aeromodlismoa
izango da Berazubin; 12:00eta-
tik 14:00etara itsasmodelis-
moa Zerkausiko ontziralekuan;
14:00etatik aurera burruntzien
eta hanburgesen azoka Zerkau-
sian; tren turistikoa Tolosatik
barrena egun guztian zehar; eta
Hipo ta Tomax pailazoak Zer-
kausian, 17:30ean.
pTolosa.Txuletaren Festa izan-
go da gaurtik hilaren 9ra. Zer-
kausiko eta Euskal Herria plaza-
ko otorduetarako txartelak To-
losaldea Tourren eskatu behar
dira, 943 69 74 13 telefono zen-
bakira deituta, edo tour@tolo-
saldea.net helbidera idatzita.
pTolosa.1962 urtean jaiotako-
ek euren 50. urteurrena bazkari
batekin ospatzea pentsatu
dute. Abenduaren 15ean izango
da, eta parte hartu nahi duenak
tolosa1962@gmail.com helbi-
dera idatzi beharko du. Zalan-

tzarik izanez gero ere, helbide
horretan egin daitezke galderak.
Gaur izango da izen emateko
azken eguna.
pIbarra.Kultur eta kirol jardue-
rengatik diru laguntzentzako
epea zabalik dute norbanako,
talde eta erakundeek. Informa-
zioa eta eskaerak udaletxean.

ERAKUSKETAK

pLarraul.Koldo Jauregiren aho
soinu bilduma museo etnogra-
fikoan, urte bukaerara arte.
pTolosa.Mariona Masgrauren
110 lan biltzen dituen Bidaia bat
txotxongiloen mundura erakus-
keta, Topicen.
pTolosa. Inmakulada ikaste-
txeak eta Mugen Gainetik-ek
antolatuta, Guatemalako Ixil
eskualdeko emakumeen ingu-
ruko erakusketa, Aranburun.

ZINEMA

pTolosa.Leidor aretoan Martes
después de Navidad filma gaur,
19:15ean eta 21:45ean.

2 Agurrak

Asteleheneko Euskararen Egunak ekitaldi ugari
utzi ditu eskualdeetako eskoletan.Iruran besteak
beste,kalejiran joan ziren plazaraino,eta Jose egu-
neko gonbidatu bereziaren eta Bull-en dultzaina-
rekin abesten aritu ziren ikastolako haurrak (lehen
irudia).Villabonako Fleming ikastetxean ere hain-

bat ekitaldi izan zituzten,lehen hezkuntzako ikas-
leek esaterako,euskal karaokea egin zuten eta so-
katiran ibili ziren (bigarren eta hirugarren irudiak).
Villabona eta Zizurkilgo Jesusen Bihotza ikastolan
ere,besteak beste, ikasleek emanaldi berezia es-
kaini zioten Argitxo iratxoari (azken bi irudiak). HITZA 

EUSKARAREN EGUNA ESKOLETAN

Irudia qIrura-Villabona-Zizurkil


