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Otaegi eta
Otaño, urrezko
txapelketako
ligaxkako 
lehen saioan
Asteasun jokatuko da
Urrezko Aizkolarien
txapelketako jardunaldia,
hilaren 31an; Olasagasti eta
Larretxea izango dituzte
aurkari eskualdekoek  q4

Oharra
TOLOSALDEKO ETA
LEITZALDEKO HITZA
egunkariko lan taldeak jai
izango du Urtezahar egunean,
hau da, abenduaren 31ean
eta Urteberri egunean,
urtarrilaren 1ean.
Ondorioz, hurrengo
TOLOSALDEKO ETA
LEITZALDEKO HITZA
egunkariaren alea,
urtarrilaren 3an jasoko duzue.

Tolosako
aurrekontuak onartu
dituzte oposizioaren
abstentzioarekin
Bildu eta Aralarrek aldeko botoa eman 
dute; Lore Agirre zinegotziak azaldu 
duenez, «oposizioren iradokizun 
gehienak aurrekontuetan barneratu dira»    q5

Aurten Ibarran lehen aldiz egingo dute lasterketa, Hauspoa kultur elkarteak antolatuta. R. CALVO

San Silvestre probak urtea
kirola eginez bukatzeko  
Alegia,Alkiza,Berastegi,Lizartza, Ibarra,Villabona-Zizurkil eta Tolosan
egingo dituzte lasterketak; guztietan egunean bertan apuntatu daiteke q2

Laskorainen merkatu
txikiak elkartasuna
eta hezkuntza
proiektuak ditu xede  
Ikastolakoek hamazazpigarrenez antolatu dute
egitasmoa, eta urtarrilaren 6ra bitartean
egongo da zabalik Tolosako kultur etxean q7 Lehen egunetik jende asko gerturatu da merkatu txikira. I. URKIZU

Urtarrilaren 12an
Bilbon egingo den
manifestaziora
joateko eskatu dute
Hainbat herritan euskal preso eta iheslarien
aldeko manifestazioa babestu dute; gaur azken
ostirala izanik, elkarretaratzeak izango dira  q3
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ALEGIA

p16:00.Bi lasterketa izango
dira. 6-12 urte bitartekoak atera-
ko dira lehenengo. Ondoren, 12
urtetik aurrerakoak aterako dira.

ALKIZA

p12:00.12 urtetik beherako
neska-mutilek hartu ahal dute
parte. Hiru taldetan banatuko

dituzte sariak emateko: 12, 11, 10
eta 9 urtekoak; 8, 7 eta 6 urteko-
ak; eta 5 urtetik beherakoak.
Parte hartzaile guztien artean
hamaiketakoa banatuko dute
lasterketa eta gero.

BERASTEGI

p18:00.12 urte artekoak.
pJarraian 12 urtetik gorakoak
aterako dira.

IBARRA

p16:00.Haurrak.
p16:30.Helduak.
Lasterketak plazan hasi eta bu-
katuko dira.

LIZARTZA

p17:00.10 urte artekoak atera-
ko dira lehenbizi, eta plazari bi
itzuli emango dizkiote. Ondo-

GSan Silvestre lasterketak

GALDUTAKOAK

Txakurra.Txakurra galdu da 
Bidania eta Ernio artean.
Setter arrazakoa da, arra,
txuri-beltza eta handia da.
Norbaitek ikusi badu edo 
bere inguruko informaziorik 
izan badezake, deitu dezala
mesedez 697 944985 
telefono zenbakira.

G Iragarki laburrak

ren, 10 urtetik gorakoen txanda
izango da; hauek herrian sei
itzuli emango dituzte.

TOLOSA

p15:30.Benjaminak (700 m).
p16:00.Alebinak (1.600 m).
p16:30. Infantilak (2.900 ) 
eta helduak (5.050 m). Ordu
honetan hasiko dira sari bana-
keta ekitaldiarekin.

VILLABONA-ZIZURKIL

p16:00.Benjaminak (buelta 1
ibilbide txikiari).
p16:10.Alebinak (2 buelta ibil-
bide txikiari).
p16:28. Infantilak (2,15 km) eta
kadeteak (4,30 km).
p16:30.Jubenilak (6,50 km),
proba nagusikoak (6,50 km)
eta beteranoak edo 35 urtetik
gorakoak (6,50 km).

Rebeka Calvo 

Urtea amaitzear den honetan
izango da jan eta edan besterik
egin nahi ez duenik, baina Tolo-
saldean izango du aukerarik zaz-
pi herritan egingo baitituzte San
Silvestre edo Urte Zahar lasterke-
tak. 

Aurten lehen aldiz egingo duen
herririk ere bada, izan ere, Iba-
rran Hauspoa kultur elkarteak
antolatu du krosa. Haurrak
16:00etan aterako dira eta 300 eta
1.800 metro artean egin beharko
dituzte, eta helduak 16:30ean ir-
tengo dira eta 5.400 metro izango
dituzte aurretik.

Lasterketak plazan hasi eta bu-
katuko dira, eta izena egunean
bertan eman ahal izango da,
15:00etatik aurrera, plazan ber-
tan.

Hauspoako Ainhoa Muñago-
rrik, dena den, herri lasterketa
bat dela nabarmendu du, eta ho-
rregatik ez dituztela irabazleak
sarituko, baizik eta parte hartzea.
Hori gauzatzeko, parte hartzaile
heldu guztien artean herriko
Merkatari eta Ostalarien Elkarte-
ko bazkide diren saltoki eta taber-
netarako txartelak zozkatuko di-
tuzte. Txikienen artean, aldiz, ka-
misetak eta gozokiak banatuko
dituzte. 

Berastegiri dagokionez, beran-
duago hasiko dira; 18:00etan. Txi-
kienak hasiko dira lehenengo eta
hauek bukatutakoan hasiko dira
helduak. Azken hauek hiru bira
eman beharko dituzte prestatuko
zirkuituan, 4.600 metro guztira.
12 urtetik beherakoek, aldiz, 1.150
metro egin beharko dituzte. Ure-
pele elkarteak antolatu ohi du las-

terketa, eta izena ere bertan
eman ahal da eta haurrek 3 euro
ordaindu beharko dute eta hel-
duek 4 euro. Izena egunean ber-
tan emanez gero, haurrek 5 euro
ordaindu beharko dute, eta hel-
duek, 6 euro. Parte hartzaileei ka-
misetak emango dizkiete. 

Lizartzan Otsabio kirol elkar-
teak antolatu du proba eta izena
egunean bertan eman behar da.
Gazteenak aterako dira lehenen-
go eta helduak, gero. Parte har-
tzea sustatu nahi dute Otsabioko
kideek, eta beraz, ez dute saririk
banatuko, nahiz eta amaitzerako-
an txokolate beroa banatuko du-
ten bertaratzen diren eta parte
hartzen duten guztien artean.

Alegian hirugarren urtez egin-
go dute lasterketa. Izena aldez au-
rretik emateko aukera egon da,
baina egunean bertan ere egin
ahal izango da 15:00etatik
16:00etara, plazan, izan ere, krosa
16:00etan hasiko da. Bost maila
izango dira: prebenjaminak; ben-
jaminak; alebinak; kadeteak eta
infantilak; eta helduak. Lehenen-
go hirurak 16:00etan hasiko dira
eta beste biak, hauek bukatzera-
koan. Bukaeran parte hartzaile

guztientzako merienda banatuko
dute eta oparien zozketak egingo
dituzte.

Alkizan izango dira goiztiarre-
nak. 12:00etan hasiko dira, baina
12 urtetik beherako haurrek ba-
karrik hartu ahal izango dute par-
te. Hiru taldetan banatuko dituz-
te parte hartzeko, eta bukatzera-
koan parte hartzaile guztien
artean hamaiketakoa banatuko
dute sari banaketa eta gero. 

Jendetsuenak
San Silvestre lasterketarik jende-
tsuenak dena den, Villabona eta
Zizurkil arteko eta Tolosako kro-
sak dira. Lehenengoaren 29. edi-
zioa izango da aurtengoa, eta Vi-
llabonako Zunbeltz elkarte pare-
tik irtengo dira. Lasterketa
Villabonako Zunbeltz eta Zizur-
kilgo Urkamendi elkarteek anto-
latzen dute, eta izen ematea doa-
koa da; egunean bertan eman 
daiteke izena edo www.herrikros-
sa.com helbidean. Lasterketa egi-
ten lehenak gazteenak izango
dira eta 16:00etan aterako dira, eta
azkenak 16:30ean hasiko dira.
Maila bakoitzeko lehen gizonezko
eta emakumezkoak trofeoa esku-

ratuko dute eta proba nagusian bi-
garren gizonezko eta emakumez-
koak afari baterako txartela esku-
ratuko du. Bestalde, Zunbeltz el-
kartean egiteko 10 afariren
zozketa ere egingo dute parte har-
tzaile guztien artean. 

Tolosan egiten den Elkartasun
Lasterketa Samaniego eta Orixe
ikastetxeek antolatu ohi dute.
Aurten irteera lekuz aldatu dute
eta korrikalariak Plaza Zaharre-
tik aterako dira Zerkausian buka-
tuz. Iaz, haur eta helduen artean,
1.200 lasterkaritik gora izan ziren,
eta kopuru hori hobetu egin nahi
dute aurten. Izena bihar bitarte
Aralar Kirolak dendan egin ahal
da eta egunean bertan Zerkau-
sian. Aldez aurretik izena emanez
gero 6 euro ordaindu behar da, eta
egunean bertan eginez gero, 10
euro. Haurrek doan parte hartze-
ko aukera dute. Izen emateekin ja-
sotzen duten dirua Kolonbiara bi-
daliko dute. Helmugaratzen diren
lehen 525 lasterkarientzat kami-
setak izango dira, eta ohiko opari
eta garaikurrez gain, parte har-
tzaile guztien artean bi edo lau
pertsonentzako afariak zozkatu-
ko dituzte. 

Zazpi
lasterketa,
urtea korrika
agurtzeko
Alegia, Alkiza, Berastegi, Lizartza, Ibarra,
Tolosa eta Villabona-Zizurkilen 
egingo dituzte San Silvestre krosak 

Ibarran lehen aldiz antolatu du 
lasterketa Hauspoa kultur elkarteak

Iaz Villabona-Zizurkilgo lasterketan 570 korrikalarik hartu zuten parte. HITZA



Eneritz Maiz 

Eskualdeko herri askotan Herri-
rak urtarrilaren 12rako antolatu
duen manifestaziorako deia egi-
ten ari dira. Zizurkilen, Adunan
edota Bidegoianen argazkiak ate-
ra dituzte herritarrei Bilbora joa-
teko deia luzatzeko. Aurten Lai-
noa nahinora doa, baina gu herri-
ra goaz leloa izango du.

Autobus ugari aterako da es-
kualdeko herrietatik, eta ohiko le-
kuetan jarriak dituzte izena ema-
teko zerrendak. Alegian, Ixkiña,
Hilario eta erretirodunen taber-

nan daude zerrendak jarrita. Al-
tzon ere autobusa jarriko dute,
eta saski eder baten zozketa ere
antolatu dute, gazteen, langabe-
tuen eta erretirodunen autobus
txartelak ordaintzen laguntzeko.
Txartelak herriko tabernan erosi
daitezke. Bestalde, gaur, Anoe-
tan, Gaztelun eta Amezketan, Ba-

rrura begiratzeko leihoakeskaini-
ko dute. Amezketan 19:00etan
kultur etxeko aretoan izango da,
eta Anoetan, 22:00etan emango
dute, Mikelasagasti auditoriume-
an. Gaztelun, elkarretaratzearen
ostean ikusiko dute.

Hileko azken ostiral guztietan
egin moduan, hainbat herritan el-

karretaratzeak egingo dira. Bai-
na, urteroko ohiturari jarraituz,
urteko azken egunean ere Tolo-
saldeko eta Leitzaldeko herrita-
rrek gogoan izango dituzte euskal
preso eta iheslariak. Altzon,
20:00etan elkartuko dira. 

Villabonan, aldiz, Aiztondo bai-
larako manifestazio isila egingo

dute. 19:00etan izango da, eta Vi-
llabonako plazatik abiatuko da.
Aiztondo bailarako herritarrei
parte hartzeko deia egin diete.
Alegian ere urtero manifestazioa
egiten dute, eta ordu berean izan-
go da, plazatik abiatuta. Amezke-
tan, berriz, 19:30ean hasita ekital-
di bat egingo dute herriko plazan.

Euskal preso eta iheslarien aldeko
manifestaziora joateko deia egin dute
Gaurko azken ostiraleko
elkarretaratzeez gain,
urteko azken egunean
ere manifestazioak
izango dira 

Giza eskubideen, gatazkaren irtenbidearen eta bakearen alde Bilbon antolatu den manifestazioarekin bat egin dute, Zizurkilen. HITZA
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Altzoko Udalak Gabonetako saski ederra zozkatu du. Etxe guztieta-
ra bidaltzen da zenbakia, eta hilaren 20an eskolan egin zen  zozke-
ta. Eguzkipe etxeko Goikoetxea-Mayoz sendiari tokatu zaio.HITZA

UDALAK ZOZKETATUA

Irudia qAltzo

Adunan hainbat herritar elkartu dira urtarrilaren 12ko deialdiarekin bat egiteko; Bidanian, errezildarrekin batera mosaikoa egin dute. HITZA

GAUR

]Aduna. 20:00etan.
]Alegia. 19:30ean.
]Altzo. 19:00etan.
]Amezketa. 19:30ean.
]Anoeta. 19:30ean.
]Asteasu. 19:00etan.
]Berrobi. 19:30ean.
]Berastegi. 19:30ean, plazan.
]Bidegoian. 19:00etan Bidani-
ko frontoi aurreko plazan.
] Ibarra. 19:30ean.
] Irura. 19:30ean, plazan.
]Gaztelu. 19:30ean, plazan
] Ikaztegieta. 19:30ean.
]Leaburu. 20:15ean.
]Lizartza. 20:00etan.
]Tolosa. 19:30ean.
]Villabona. 20:00etan.
]Zizurkil. 20:00etan.
]Leitza. 20:00etan.

GAzken ostirala

Anoetako Udalak argazki lehiaketa bidez osatzen
du urteroko egutegia, eta aurtengo argazki ira-
bazlea Iosune Arregiren, Txikitan jostalari, handi-
tan hozkalari argazkia izan da. Bigarren saria  Bi-
xente Blancoren argazkiak eskuratu du. Hiruga-

rren eta laugarren sariak ere Arregirentzat izan
dira, eta hauen atzetik, Blancoren, Xabier Zubel-
diaren, Eukene Bravoren eta Agurtzane Lopetegi-
ren argazkiak izan dira sarituak. Guztiak 2013ko
egutegian ikus daitezke. HITZA

SARITUAK IZAN DIREN ARGAZKILARIAK

IrudiaqAnoeta
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Danok Danena taldeko Jon Sasiain pultsularia. HITZA

I. Garcia Landa Asteasu

Urteko azken egunean herri kiro-
len jaialdia izan ohi da Asteasun
eta aurten ere horrela izango da.
Urrezko Aizkolarien txapelketa-
ren jardunaldi bat izango da joko-
an, eta bertan Tolosaldeko bi aiz-
kolarik osatutako bikotea ariko
da lehian: Joseba Otaegi zizurkil-
darra eta Unai Otaño ibartarra.
Hain justu, beraiek dira egungo
txapeldunak eta oraingo honetan
ere berriro jantzi nahiko dute txa-

pela. Otaegik eta Otañok, baina,
ez dute nolanahiko bikotea izan-
go aurrean Asteasun: Olasagasti
eta Larretxea beteranoak. Lehia
ederra izango da, lau aizkolariak
maila handikoak baitira. Jaial-
dia, beraz, hilaren 31n izango da
eta 17:00etan hasiko da. 

Bi bikoteak talde berean daude,
Jon Rekondo leitzarra eta Ander
Erasun bikotearekin batera. Li-
gaxka jokatuko dute hiru bikote-
ek eta lehenengo biek finaledieta-
rako txartela eskuratuko dute.
Jardunaldietako bat Leitzan jo-
katuko da, urtarrilaren 13an, eta
bertan elkarren aurka ariko dira
Rekondo-Erasun eta Olasagasti-
Larretxea.  Finala Azpeitian joka-
tuko da, martxoaren 3an.

Zillarrezko Maila txapelketa
ere martxan jarri da eta bertan bi

eskualdeetako aizkolariak daude.
Arkaitz Olano leitzarrak eta
Asier Pellejero aresoarrak biko-
tea osatzen dute; Jokin Alkizalete
asteasuarra Jose Mari Telletxea-
rekin ariko da; eta Jesus Mari Mu-
jika ibartarra Eneko Otañorekin.
Oraindik ez dago zehaztuta es-
kualdekoek noiz hartuko duten
parte. Guztira 14 bikote lehiatuko
dira eta ez da ligaxkarik izango:
kanporaketa irabazten duenak
aurrera egingo du.

Harri-jasotze txapelketa
Asteasuko jaialdian ere beste txa-
pelketa bat jokatuko da, Gabone-
tako Harri-jasotze Lehiaketa. Fi-
nala izango da eta Izeta II.a eta Te-
lleria II.a bikotea eta Izeta III.a eta
Izeta IV.a bikotea ariko dira elka-
rren aurka. 

Otaegik eta Otañok urrezko
txapela jantzi nahi dute berriro
Urrezko Aizkolarien
txapelketa abian da eta
Otaegi-Otaño bikoteak
lehenengo norgehiagoka
Asteasun jokatuko du

I. Garcia Landa 

Danok Danena halterofilia talde-
ko pultsulariek beste behin emai-
tza onak lortu dituzte. Oraingoan
Zarautzen jokatu berri den Egu-
berrietako Trofeoan. Eskualdeko
pultsulariek lehen postuak esku-
ratu dituzte. 

Teknika mailan, Jokin Aran-
buru izan zen lehenengoa, 16,46
punturekin; bigarrena Aynabel
Davila izan zen, 16,43 punturekin,
eta Xabier Amonarrizek hiruga-
rren postua eskuratu zuen, 16,43
puntu lortuz. 

15 urte azpiko mailan, neske-
tan lehen bi postuak lortu zituz-
ten: Goretti Amonarrizek 147,44
puntu eta Susana Davilak 141,91

puntu eskuratuz. Mutiletan, le-
hen postuan sailkatu zen Lyam
Edel, 184,84 puntu lortuz. 

17 urte azpiko mailan, Asier Ga-
llego izan zen irabazlea, 281,06
puntu jasoz. Maila nagusiko txa-

pelduna Jon Sasiain izan zen,
302,41 puntu eskuratuz. 

Trofeoan egindako lanarekin,
Asier Gallegok, Lyam Edelek eta
Aynabelek zituzten markak ho-
betu zituzten.

Eskualdeko pultsulariak, lehen
postuetan Eguberrietako Trofeoan
Zarautzen egin da
lehiaketa; Lyam Edelek,
Asier Gallegok eta
Aynabel Davilak euren
markak hobetu dituzte 

I. Garcia Landa 

Intxurre pilota eskolak eta Ale-
gia, Altzo, Ikaztegieta eta Amez-
ketako guraso elkarteek antola-
tzen duten Gabonetako XI. Pilota
Topaketako finalistak erabakita
geratu dira. Benjamin-aurrekoen
mailan, Eñaut Otegi-Mikel Itu-
rriotz eta Beñat Gorostidi-Eneko
Gorostidi ariko dira; benjamine-
tan,  Amets Uzkudun-Janitz Fer-

nandez eta Unai Altuna-Jokin
Olano; alebinetan, Iker Murua-
Iker Zubeldia eta Xabat Artola-
Aitor Galartza; infantiletan,
Enaitz Azpitarte-Kristian More-
no eta Ander Zubeldia-Eñaut Za-
bala; eta kadeteetan, Jon Luzuria-
ga-Ander Garin eta Aratz Irazus-
tabarrena-Xabier Luzuriaga.
Final guztiak Ikaztegietako fron-
toian jokatuko dira, 16:00etan ha-
siko den jaialdian. 

Gabonetako XI. Pilota
Topaketako finalistak
erabakita geratu dira

Erredakzioa Aduna

Gipuzkoako alebin eta infantil
mailako pilotari onenak ikusteko
aukera izango da, bihar, 11:00etan
hasita, Adunako pilotalekuan.
Gipuzkoako Pilota Federazioak
antolatutako Errendimenduzko
Txapelketaren finalak jokatuko
dira. Finalak antolatzeko Aduna-
ko Txulobi Pilota Eskola jaio be-
rriaren laguntza jaso du. Txapel-
keta horretan bailarako hainbat
pilotarik ere parte hartu dute, eta
emaitza politak ere lortu dituzte,
nahiz eta azken txanpara ez diren
sailkatu. Aitor Zabala, Xabi Lasa,
Urko eta Aratz Iruretagoiena, Mi-

kel Arrate, Asier Ugartemendia
eta Gorki Tormo aritu dira txapel-
ketan. Hiru partida izango dira:
bigarren urteko alebinen finala,
eta lehen urteko eta bigarren ur-
teko infantilak. 

Eskualdeko finalak, Alegian
Errendimenduzko Txapelketa-
ren baitan, eskualdeko finalak
gaur jokatuko dira, Alegiako
frontoian, 18:00etan hasiko den
jaialdian. Hiru partida jokatuko
dira eta horietako batean, biga-
rren urteko infantil mailan, In-
txurre elkarteko Julen Oiarbidek
jokatuko du Txapagain elkarteko
Zubeldiaren aurka. 

Errendimenduzko
txapelketaren finalak
jokoan, Adunan

Altzon jokatutako alebin mailako finalerdietako bat, atzo. I.G.L.
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Itzea Urkizu Tolosa

EAJ eta PSE-EEko udal ordezka-
rien abstentzioarekin, 2013ko au-
rrekontuak onartu ditu Tolosako
udalbatzak, abenduko ohiko oso-
ko bilkuran. 

Bildu-Aralarrek osatutako
udal gobernuak aurrekontu pro-
posamena egin zuen abendu ha-
sieran, «gizarte zerbitzuei nahiz
enplegua sustatzeari garrantzia»
emanez. Aurrekontu proposa-
men hauxe gainerako udal talde-
ei aurkeztu eta gero, bestelako
iradokizunen inguruan negozia-
tzen aritu dira, azken asteotan,
udalbatza osatzen duten talde po-
litikoak.

Bide honetan, Lore Agirre zine-
gotziak, «oposizioaren iradoki-
zun gehienak aurrekontuetan
barneratu» egin dituztela azpi-
marratu nahi izan zuen, pasa den
asteazkeneko plenoan: «Adosta-
sunaren bila joan gara». Halaber,
Aralarreko udal ordezkari Inaki
Irazabalbeitiak, erabateko ados-
tasunera heltzeko ahaleginak na-
barmendu zituen: «Adostasun
hauek onartzen ez badira, ez da
izango ahaleginik egin ez delako.
Gainera, esan beharra dago, opo-
sizioaren ekarpenak benetan es-
kertzekoak izan direla». 

Honen aurrean, Jose Ignacio
Asensio sozialistak bere absten-
tzioaren arrazoiak azaldu zituen.
Aurreikusitakoa baino 400.000
euro gehiagokoa izango da 2013ko
aurrekontua, eta bere ustez, «au-
rrekontuak ezin dira hipoteka-
tu»: «Oposizioa izan da 2013ko au-

rrekontua hobetzearen errudu-
na». 

Bide beretik, Tolosa UEMAn
sartzearekin, nahiz Udalbiltzari
diru laguntza ematearekin desa-
dos azaldu zen PSE-EEko zinego-
tzia: «Guk, bosgarren edukion-
tzia jartzea, atzerrian ikasteko
programaren bat sustatzea eta
bestelako diru laguntza batzuk
proposatuko genituzke, eta ho-
rrelakorik ez denez, abstenitu
egingo naiz». Azkenik, absten-
tzioaren jarrera ideologikoa ere
badela onartu zuen.

Jeltzaleen udal taldeak, bere al-
detik, bi desadostasun nagusi
izan zituen hizpide. Batetik, Bide-
bieta auzorako proiektuaren
obrarekin hastea erronka bat
dela azpimarratu zuen Jokin Az-
kue zinegotziak: «Bi fasetan urba-
nizatu daiteke Bidebieta, guztia
batera egin beharrean. Gure us-
tez lehentasunezkoa da hau». 

Halaber, TolosaGasa enpresa
saltzea ere «beharrezko» ikusten
du EAJko udal taldeak: «Enpresa
honen balioa beheruntz doa urtez
urte, eta udalak premiak ditu».
Aipatzekoa da, gainera, jeltzaleek
ere ez dutela argi ikusten Tolosa
UEMAn sartzearena: « Tolosa
euskalduntzeko ezer gutxi apor-
tatu dezake honek».

Honenbestez, 2013rako udal au-
rrekontuak Bildu eta Aralarren
aldeko bozkekin onartu zituzten
ohiko osoko bilkuran. 

Aurrekontuez harago, aipatze-
koa da erabateko dedikazioz aritu
behar duten udalbatzako kideen
ordainsariak ere hizpide izan zire-
la. Horrela, «barne antolakuntza
aldatu», eta alkatearen aholkula-
ri karguari zegokion diru-irteera,
lanaldi erdian ariko den komuni-
kazio langile bati ordaintzeko
erabiliko dute. Gisa berean, alka-
teordea lanaldi osoan ariko da au-
rrerantzean, «udalak eskatzen di-

tuen beharrei erantzuteko», eta
40.000 euroko soldata jasoko du
urtean. 

Mozioa, espetxe neurriez
Espetxe politika ere hizpide izan
zen abenduko osoko bilkuran,
Bildu-Aralarreko udal gober-
nuak mozioa aurkeztu baitzuen
honen inguruan. 

Besteak beste, sakabanaketa-
rekin bukatzea, gaixotasun la-

rriak dituzten presoak aske uz-
tea, Estrasburgoko epaitegiak
dioenari jarraituz zigorra beteta
duten presoak aske uztea, senide-
ei elkartasuna azaltzea, Parot
Doktrina bertan behera uztea
nahiz Manu Azkarateren estradi-

zio agindua bertan behera uztea
eskatzen ditu mozioak. Horrekin
batera, datorren urtarrilaren
12an Bilbon izango den manifes-
taziora joateko deia luzatu du
udal gobernuak: «Egungo giro po-
litikoan eman beharrekoa pauso-
ak daude».

EAJk, mozio alternatiboa aur-
keztu zuen jarraian: «Gauza asko-
rekin ados gaude, baina beste tes-
tu alternatibo bat aurkeztu dugu,
batez ere, biktima guztien kalte-
ak osatzeko aipurik ez dagoela-

Oposizioaren
abstentzioarekin
onartu dituzte
aurrekontuak
TolosaGasa erostea eta
Bidebieta auzoan obrak
egitea, «lehentasuna»
dira EAJko udal 
taldearen ustez

Bildu eta Aralarren bozkekin onartu dute hurrengo urterako aurrekontua. I. URKIZU

Abstentzioa «jarrera
politikoa» ere badela
azaldu du PSE-EEko
zinegotziak

Lore Agirrek
«adostasunaren bila»
joan direla
nabarmendu du

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 Tolosa UEMAn
sartzea.
Azpiegiturak. Berazubi
estadioko lanekin hasi;
Amarotzen Iruña etorbideko
obrekin hasi; Zezen plaza
alboko espaloia zabaldu;
Euskal Herria plazan alokairu
soziala; landa auzoetan
interbentzio soziala;
autokarabanentzako gunea;
Elosegi parkeko zorraren erdia
ordaindu.

G2013rako egitasmo nagusiak

ko», azaldu zuen Jokin Azkue bo-
zeramaleak.

Jose Ignacio Asensio sozialis-
tak, bere aldetik, gisa honetako
gaiak «Eusko Legebiltzarrean ho-
rretarako dagoen batzorde bere-
zian» eztabaidatu behar direla
uste du.

Honenbestez, Bildu-Aralarrek
aurkezturiko mozioa onartua
izan zen euren bozkekin. Aipatze-
koa da, Ibarrako osoko bilkuran
ere atzo onartu zutela espetxe
neurrien inguruko mozioa. 



Imanol Garcia Landa Tolosa

Bi sortzaile tolosarren bi lan es-
treinatuko dira Tolosan, igande-
an. David Azurzak konposatuta-
ko eta Joxemari Iturraldek idatzi-
tako Hurkus errementaria eta
Erlauntzaren sekretua ipuin mu-
sikatuak entzuteko aukera izan-
go da Topic zentroko aretoan,

18:30ean hasiko den saioan. Hel-
duek 7 euro ordaindu behar dituz-
te eta haurrek 4 euro. 

Aurretik behin bakarrik inter-
pretatu dira obrak, bakoitza bere
aldetik. Izan ere, Hurkus erremen-
teria Errenteriako abesbatzaren-
tzat eginiko obra da, eta Erlaun-
tzaren sekretua Bergarako abes-
batzarentzat. 

Obra horiek etxean interpreta-
tzea «berezia» dela nabarmendu
du Azurzak. Sortzaileak ez ezik,
interpretazioan parte hartuko
duten asko eskualdekoak dira.
Haur eta gazte abesbatzek kanta-
tuko dituzte obrak. Hurkus erre-
mentaria lana Azurza berak zu-

zentzen dituen Hodei eta Hodei
Truk abesbatzek eta Garbiñe Or-
gabozo alegiarrak zuzentzen
duen Hernaniko Musika Eskola-
ko abesbatzak abestuko dute. Er-
launtzaren sekretuari dagokio-
nez, Azurzak zuzentzen dituen
Hodei Truk Hirukide eta Txintxa-
rri Txiki abesbatzek interpretatu-
ko dituzte. 

Abeslariei laguntzen, zuzene-
ko musika izango da. Tartean,
Luis San Sebastian klarinete jo-
tzaile tolosarra eta Iraide Ansore-
na perkusio jotzaile tolosarra ari-
ko dira.  Bestalde, Miren Garika-
no tolosarra eszenako laguntzaile
gisa ariko da eta emanaldiaren

zuzendaria David Azurza izango
da. 

Horrez gain, Hurkus erremen-
taria obran zenbait ilustrazio era-
kutsiko dira bideo baten bidez.
Ilustrazio horiek Pablo Azurza al-

tzotarrak eta Jonan Maioz honda-
rribiarrak eginikoak dira. 

Aurten Hodei Truk abesbatza-
ren 25.urtuerrena ospatzen ari
dira eta etziko emanaldia izango
da ospakizun horien azken saioa.

Bi ipuin musikatu entzuteko
aukera eskainiko du Topic-ek
Saioa igandean izango
da; obren musika 
David Azurzak sortu
du, eta testuak Joxemari
Iturraldek idatzi ditu 

Hurkus errementaria obraren entsegua, Tolosan. HITZA

I. Garcia Landa Tolosa

Topic zentroan Gabonetan eta
Aste Santuetan haurrei zuzendu-
tako txotxongilo tailerrak  antola-
tzen dituzte eta horietako bat
dago martxan egunotan, Itzale-
kin kontatzen izenekoa. Tailer ba-
koitzean txotxongilo teknika ez-
berdinak jorratzen dituzte, eta
oraingoan, izenburuak argitzen
duenez, itzalen teknika lantzen
ari dira parte hartzen ari diren
haurrak. Lehenengo aldiz ari dira

erakusten teknika mota hori To-
pic-en. 

June Gerriko tailerreko ardu-
radunak azaltzen duenez, tailer
guztietan alor guztiak lantzen di-
tuzte, hau da, teknika ezagutu,
txotxongiloak eta eszenografia
egin, istorio bat asmatu eta an-
tzezpena burutu. «Bukaeran beti
egiten dugu ikuskizun bat, taile-
rrari amaiera emateko», azaldu
du Gerrikok. «Prozesu guztia egi-
tean, gero txotxongilo emanaldi
bat ikustera etortzen direnean,

atzean dagoen lan guztiaz hobeto
jabetzen dira». 

Gaur izango da emanaldia,
11:30ean hasita, eta tailerrean
parte hartzen duten haurren la-
gunek eta senitartekoek ikustera
joateko aukera dute. Bi talde egin
dituzte tailerrean, eta, beraz, bi
emanalditxo eskainiko dituzte.
Tailerrean, lehenengo aldiz, akto-
rearen figura sartu dute, hau da,
sortzen ari diren emanaldian,
txotxongiloekin batera haurrek
ere istorioan parte hartuko dute. 

Itzalen teknikan murgiltzen ari dira txotxongilo tailerrean 

Tailerrean parte hartzen ari diren zenbait haur, atzo, lanean. I.G.L.

I. Garcia Landa Altzo

Donostian dagoen San Telmo Mu-
seoan leku berezia du aurreko as-
tetik Migel Joakin Eleizegik, Al-
tzoko Handia ezizenez ezagutua.
XIX. mendean bizi izan zen altzo-
tar honekin lotura duten zenbait
pieza jarri ditu museoak bere era-
kusketa iraunkorrean, Jendarte-
an Bizi atalean, hain zuzen.  Bost
pieza daude ikusgai: kapela lu-
zea, eskularruak, oinetako or-
koia, aulkia eta A. Olanok 1896an
egindako Altzoko-aundi. Gigante
de Alzo izeneko marrazkia.

San Telmo Museotik azaldu du-

tenez, bisitari askok pieza horiek
erakustea eskatzen zuten, eta
zenbait eraberritze egin ondoren,
erakusketa iraunkorraren parte
egitea erabaki zuen museoak. 

Pieza horiek ikusgai jartzera-
koan, San Telmo, bertatik bertara
programaren bidez, hainbat jar-
duera antolatu ditu museoak
adin guztiei zuzenduta. Batetik,
bisita dinamizatua eta tailerra
egiten ari dira, Topic-ekin lanki-
detzan. Hurrengoak, urtarrilaren
2an (euskaraz) eta 3an (gaztele-
raz) egingo dituzte, museoan ber-
tan, 10:30etik 12:30era. Jarduera
horren bitartez, «ezberdinaren
ezagutza eta errespetua lantzeko
aukera» emango dutela azaldu
dute museotik.

Bestetik, Altzora irteera anto-
latu du museoak. Etzi goizean
egingo da, hilak 30, eta helduek
zein familiek parte hartu dezake-
te. Miguel Joaquin Eleizegi jaio

eta hazi zen lekua ezagutzeko au-
kera emango du. Bi jarduera ho-
rietan parte hartu nahi duenak
943 48 15 80 zenbakira deitu edo
santelmo@donostia.orghelbidera
idatzi behar du. 

Haur operaren estreinaldia
Hirugarren jarduera bat ere anto-
latu du museoak: Altzoko Haun-
dia, txikien opera obraren estrei-
naldia. David Azurza tolosarrak
konposatu du musika eta Koldo
Izagirrerekin elkarlanean idatzi
du. Aurten argitaratu zuten dis-
koa eta San Telmo Museoaren eli-
zan egingo den emanaldia izango
da taularatzen duten lehen aldia.
Urtarrilaren 4an egingo da saioa,
17:00etan hasita. Helduek bost
euro eta haurrek hiru euro or-
daindu behar dute sarrera. 

Obraren berezitasuna korua
haurrek osatzen dutela da. Tolo-
sako Hodei Truk eta Alegiako
Txintxarri Txiki abesbatzek
abestuko dute emanaldian. Hain-
bat abeslarik parte hartuko dute
eta zenbait aktore ere izango dira.
Musika zuzenean joko dute, eta
David Azurza bera ariko da zu-
zendari lanetan.

Altzoko Handiaren zenbait pieza, San
Telmo Museoaren erakusketa iraunkorrean
Museoak hainbat
jarduera antolatu 
ditu, tartean bisita
dinamizatua eta tailerra,
Topic-en eskutik

Altzoko Handiaren kapela luzea eta aulkia.HITZA
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Itzea Urkizu Tolosa

Bi helbururi begira antolatu du,
aurten, Laskorain ikastolak, mer-
katu txikia; Ekuadorreko eta Sa-
harako haurren hezkuntzara bi-
deratuko dituzte irabaziak. 

Pasa den asteazkenean zabal-
du zuten, kultur etxeko areto na-
gusian, jada hamazazpi urte bete
dituen merkatua, eta jende asko
bertaratu zen, bai objektuak uzte-
ra, baita erostera ere. Lehen egu-
nean, gainera, kutxatik dirua
ostu zieten merkatuko arduraru-
nei. 

Urtarrilaren 6ra bitarte zabalik
izango da, 10:00etatik 13:00era, eta
17:00etatik 20:00etara bitarte.

Ikasleekin elkartasuna lantze-
ko Laskorainek antolatzen di-
tuen egitasmoetako bat da mer-
katu txikia: «Gizarteko arazoak
gelara bertaratzea beharrezkoa
da, hauek izango baitira, ondo-
rengo urteetan, gizartearen non-
dik norakoa marraztuko dute-
nak». Horrela beraz, Traste zahar,
amets berri lelopean, «elkarrekin
bizitzen ikastea» jomuga izango
dute ikastolako hezitzaileek.

Hezkuntza proiektuak xede
Bi egitasmoren jarraipena susta-
tuko du, Laskorain ikastolak,
aurtengo merkatu txikian esku-
ratutako diruarekin. Biak ala
biak, baliabide eskasak dituzten
herrialdeetako haurren eskola-
tzearekin estu lotutakoak dira;
Ekuadorrera eta Saharara begira
jarriko dira. 

Ekuadorreko Guayas herrial-
dean dago Duran izeneko kan-
toia, eta Irriak marrazten egitas-
moa martxan da bertan. Ibarra-

tik Misio taldearekin batera ariko
da Laskorain, eta besteak beste,
arrisku egoeran dauden 20 ume
eskolatzea da helbururik behine-
na. Eremu horretako langabe-
ziak, indarkeriak, pobreziak
nahiz goseak, bertako hainbat
neska-mutil desnutrizio egoeran
egotea ekartzen du, eta beraz,
proiektu integrala da Irriak ma-
rrazten: haur hauen eskubideak
bermatuz, hezkuntza, osasun eta
elikadura duina lortze bidean ari-
ko dira.

Bestalde, eta Tolosaldea Saha-
rarekin elkartearekin batera, Sa-
hara askeko Miyik herrian jada
abian den lehen hezkuntzako
ikastetxe bati lagunduko diote,
bai eraikinari, baita materialari
dagokionez ere. Aipatzekoa da,
egitasmoaren bi herenak burutu
dituztela jada, eta merkatu txi-
kiaren laguntza ezinbestekoa
izango dela, azken zatia gauzatu
ahal izateko. 
1tolosa@hitza.info

Ekuador eta Saharako
proiektuei lagunduko die
Laskorainen merkatu txikiak
Hamazazpigarrenez
antolatu dute
egitasmoa, eta datorren
urtarrilaren 6ra bitarte
zabalik izango da

Merkatu txikia hamazazpigarrenez antolatu du, aurten, Laskorain ikastolak. I. URKIZU

‹ Tolosaldea
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Erredakzioa Tolosa

Tolosako Larramendi auzoan gas
poltsak aurkitu dituzte langileek,
lurperatzea burutzeko zundake-
tak egiten ari zirela. Udal ordez-
kariek atzo jaso zuten berria, eta

lurperatzea ez egitea erabaki du
Tolosako Udalak, ezohiko batza-
rrean.

Arduradunek azaldu dutenez,
Uzturre azpiko geruza freatikoa-
ren behekaldean daude aipaturi-
ko gas poltsak, eta udalak frac-
king sistema erabiliko du, zonal-
dea ustiatzeko.

Tolosa Gasak izango du ustia-
tzearen ardura, eta udal ordezka-
riek azaldu dutenez, udaleko lan-
gileen artean banatuko dituzte,
gas poltsen truke eskuratutako
irabaziak.

Gas poltsak topatu
dituzte Larramendi
auzoko zundaketetan

Tolosako Udalak
lurperatzearen 
obrak ez burutzea
erabaki du, ezohiko
batzarrean

Doako ikastaroak
Tolosaldea institutuan 

TOLOSA ›Tolosaldea Goi Maila-
ko Lanbide Heziketa Institu-
tuan, langile eta langabetuei
zuzenduriko doako bi ikastaro
hasiko dira urtarrilean. Automa-
tismo programagarri aurrera-
tuak izango da bata, eta Zoru
erradiatzaile instalazioak ize-
nekoa bestea. Izen ematea
ikastetxean bertan, nahiz 943
65 11 47 telefonoan egin daite-
ke.

Abaltzisketako guraso
elkarteko saridunak

ABALTZISKETA ›Abaltzisketa-
ko guraso elkarteak bi zozketa
antolatu zituen eguberrietara-
ko, eta sarituak atera dituzte
jada. Batetik, produktuz beteri-
ko saskia eskaini dute, eta 1.969
zenbakia suertatu da irabazle.
Era berean, Abaltzisketako
ostatuan bi laguntzeko bazka-
ria, 207 zenbakidunak irabazi
du.

Euskal Herriko Mus
Txapelketa Amezketan

AMEZKETA ›Euskal Herriko
Mus Txapelketako kanporaketa
jokatuko dute, datorren igande-
an, hilak 30, Amezketan. Parte
hartu nahi duten bikoteek,
16:00etatik 16:30era bitarte
eman beharko dute izena, Txin-
doki jatetxean. Txapelketa,
berriz, 16:30ean bertan hasiko
da. Irabazle suertatzen diren
bikoteentzat sariak izango dira.

Urteko azken kantu jira
izango da bihar

TOLOSA ›2012ko azken kantu
jira izango da, bihar, 12:00etatik
aurrera. Duela lau urte hasitako
ohiturarekin jarraituz, Tontoka-
len elkartu eta kalez kale ibiliko
dira, Alde Zaharrean barrena.
Bihar, gainera, euskal kultura
eta hizkuntza ezagutu nahi
duten atzerritarrak ere izango
dira kantuan. Musika, berriz,
Konponezinak taldeak jarriko
du. Arduradunek eskerrak
eman nahi izan dizkiete urtean
zeharreko musikariei, bidean
laguntzen duten establezimen-
duei eta parte hartzaile guztiei.

DLaburrak
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2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Morant, R.
Zabalarreta, 1. 943 67 38 49.
pBetelu.Carrillo, A.
Kale Nagusia, 5. 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A. M.
San Martin, 5. 112.

BIHAR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Azpiroz, L.
Amarotz auzoa, 9. 943 67 51 18.
pBetelu.Carrillo, A.
Kale Nagusia, 5. 112.
pIrurtzun.Mutiloa, A. M. San
Martin, 5. 112.

ETZI

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bengoetxea E. Kale Nagu-
sia, 7. 943 67 06 48.
pBetelu.Carrillo, A. Kale Nagu-
sia, 5. 112.pIrurtzun.Mutiloa, A.
M. San Martin, 5. 112.

2 Agenda

DEIALDIAK

pLeitza.Osoko bilkura gaur,
21:00etan.
pVillabona.2 eta 9 urte arteko
haurrentzako gabon parkea
gaur 16:30etik 19:30era eta as-
telehenean 10:00etatik
13:00etara. Asteartean Loatzo-
ra igoera egingo dute familia gi-
roan 08:30ean Olaederra kirol-
degitik abiatuta.
pTolosa.Gaur udalaren doako
haur parkea Zerkausian,
11:00etatik 13:30era eta
16:00etatik 20:00etara, 2 eta 8
urte arteko umeentzat.
17:00etan Alabazan ipuin kon-
talariak ere izango dira bertan.
pAnoeta.Lazkaoko Txiki Par-
kera irteera gaur, 10:30etik
13:30era; 18:00etan gaztainak
erreak egingo dituzte plazan;
eta 22:00etan Barrura begira-
tzeko leihoak Mikelasagastin.
pAsteasu.Gaur ipuin kontake-
ta haurrentzako udaletxean
Saioa Aizpuruarekin; bihar erro-
meria eta gaztain jatea
19:00etan; eta astelehenean
Urrezko Aizkora Txapelketa
16:30ean.
pIrura.Gaur 17:00etan Xbox
txapelketak Gaztelekuan eta
17:30ean merienda banatuko
dute eta gero haur dantzaldia
izango da Irrintzi taldearen es-
kutik. Astelehenean, 10:00etan
Loatzo mendira egun pasa
egingo dute plazatik abiatuta,
eta bertan hamaiketakoa ba-
natuko dute IGAko kideek. Aste-
azkenean, 17:30ean, birziklapen
magia Eriz magoaren eskutik,
kulturgunean.
pBelauntza.Gaur, Kultur Aste-
aren barruan, 15:30ean mendi
irteera adin guztientzat,
18:30ean Ozenki abesbatza eli-
zan, eta 20:15ean urdaiazpiko

2 Agurrak

Urte askoan!
Urki Agirre.

Beste urte berri bat duzu
hasten, zorionak Urki!

ETZIDAMU

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bronte, C. I. Korreo kalea,
20. 943 67 60 13.
pLeitza.Plaza, M. T.
Elbarren, 36. 112.

URTARRILAK 1 

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Olarreaga, I.
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.
pLeitza.Plaza, M. T. Elbarren,
36. 112.

URTARRILAK 2 

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Morant, R.
Zabalarreta, 1.
943 67 38 49.
pLeitza.Plaza, M. T.
Elbarren, 36. 112.

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

mozketa erakustaldia, pintxo-
ak, eta gaztain jatea.
pTolosa.Bihar 12:00etatik Ton-
tokaletik kantu jira alde zaha-
rrean.
pTolosa.Poxpolo ta Konpai-
niaren ikuskizun berria, bihar,
Leidorren, 16:30ean eta
18:30ean.
pTolosa.Gazte Topaguneak
antolatuta bihar Txuri Urdinera
irteera egingo dute, 10:00etatik
16:00etara; eta igandean urte
bukaerako merienda egingo
dute 17:00etatik 20:00etara.
pTolosa. Igandean David Azur-
za eta Joxemari Ituralderen Es-
kenaratutako bi ipuin koral, To-
pic zentroan, 18:30ean.
pTolosa.Urtarrilaren 2an, 3an
eta 4an Zerkausian, Kiliklon
haur parkea, 17:00etatik
20:00etara eta ostiralean
21:00ak arte. 30 minutuko txar-
telak 2 euro balio du, ordu bate-
koak 3 euro eta arratsalde oso-
koak 4 euro. Begirale guztiak
euskaldunak dira.
pTolosa.Asteazkenean Txan
Magoaren emanaldia,
17:00etan, Leidorren.

ERAKUSKETAK

pVillabona.David Barandiara-
nen Gure txoriak ornitologia
erakusketa, abenduaren 31a
arte, Gurean.
pTolosa.Mariona Masgrauren
Bidaia bat txotxongiloen mun-
dura, Topic zentroan.
pTolosa. Iraia Okinaren ilustra-
zioak, Javier Baldaren etaNerea
Ugarteren erakusketak, Aran-
buru jauregian.
pLarraul.Koldo Jauregiren aho
soinuak museo etnografikoan.
pAlegia.Alain Montillaren la-
nak erretirodunen tabernan.

ZINEMA

pTolosa.Gaur, El Hobbit
17:00etan eta 20:30ean, eta
23:30ean Sinister euskaraz;
bihar 22:30ean Chef euskaraz;
igandean 17:00etan Asterix eta
Obelix euskaraz, eta Chef eus-
karaz 19:30ean eta 22:00etan;
urtarrilaren 1ean 19:30ean Chef
gaztelaniaz; eta urtarrilak 2an
19:00etan Amanacer 2 eta
21:15ean The Host.

MUSIKA

pBelauntza.Ozenki abesba-
tzaren emanaldia gaur,
18:30ean, elizan.
pAsteasu.Gaur 19:30ean eli-
zan Gabonetako gospel kon-
tzertua Ganbara abesbatzaren
eta Asteasuko koruaren eskutik.
pAnoeta. Izaki Gardena bakar-
lariaren emanaldia gaur,
23:30ean, Itzuli tabernan.
pTolosa.Gaur Cobra eta R
22:30etik aurrera; bihar Barrua
Truk, Glaukoma y Atila y los
Unos ordu berean; eta igandean
Anari entzun ahal izango da
19:30ean.


