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Ibarra sokatira
taldeak 640
kiloko lehen
jardunaldia
irabazi du
Goma gaineko Euskal
Herriko Sokatira
Txapelketako kanporaketan
zortzi tiraldiak irabazi eta
gero, Ibarra sailkapeneko
lehen postuan dago   q6

DGaztelurako errepidea itxita dago.Aurreko asteko denboraleak
izan du eraginik eskualdean. Nabariena Leaburutik Gaztelura doan errepidea hondoratu
egin dela izan da. Horren ondorioz epe baterako itxita egongo da. Eguraldi aurreikuspe-
nak ez du atsedenik iragartzen: gaur elur-maila 400 metrotara jaitsi daiteke.q3
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Parte hartzaileek gogotsu egin zuten korrika, igandean. J. MUJIKA

700 korrikalari
gaztek parte
hartu dute Ero
Etxe Krosean 
Euria ez da oztopo izan, beste behin parte
hartze handia izateko; lasterketaren balantze
«oso baikorra» egin dute antolatzaileek q7

CO2 isurtzeak %20
murrizteko plana
aurkeztu du 
Tolosako Udalak
2020. urtera begirako plan estrategikoaren
berri eman du udalak; murrizteko jarduera
horiek udaleko sail guztiei eragingo die  q2

Habanera berria
prestatu du San
Esteban elkarteak 
Amaia Lizaso musikariak konposatu du
Tolosako San Esteban elkartearen habanera;
inauterietan estreinatzeko asmoa dute q2



Itzea Urkizu Tolosa

Tolosako Udalak, 2020. urtera be-
girako energia plana aurkeztu be-
rri du; zazpi urte barru, isurtzen
den CO2 kopurua %20 murriztea
da, besteak beste, planaren helbu-
rurik behinena. 

2007an egindako ikerketa da,
egitasmoaren oinarria; Negutegi
Efektua sortzen duten Gasen
(NEG) isurtzeak neurtu zituzten,
diagnostiko bat egin ahal izateko.
Guztira, 84.000 CO2 tona isuri zi-
ren Tolosan; biztanle bakoitzak
4,7 tona CO2, beraz. 

Kopuru hau Euskal Autonimia
Erkidegoko balioen erdi aldean
dagoen arren, Hasier De los Rios
zinegotziak, berez goruntz egingo

zukeela dio: «2007a erreferentzia-
tzat erabili dugu, krisirik artean
ez zegoelako; ohiko egoera baten
isla izan zen, horrela, urte hura.
Beraz, gaur egun isurtzen den
CO2 kopurua baxuagoa den
arren, datozen urteotan 2007koa
gainditzea aurreikusten dugu,
neurririk hartu ezean». 

Plan estrategikoa abian
2007ko diagnostikoaren bidetik,
ondorioak kontuan izanda sortu
dute, jarduera zerrenda. Ardura-

dunek, planak udaleko sail guz-
tiei eragingo diela nabarmendu
dute, baina baita herritar eta en-
presei ere. 

Sei dira guztira, jardueren bi-
dea markatuko duten ildoak: era-
ginkortasun energetikoa, mugi-

kortasun jasangarria, energia be-
rriztagarriak, hondakinen sor-
kuntza eta kudeaketa, ura eta in-
guru naturala. Arlo hauetan guz-
tietan eraginez, 2020. urtean
14.000 tona CO2 gutxiako isuriko
lirateke, planaren arabera. 

Aipatzekoa da, 2011n Europar
Batasunak abian jarritako Alka-
teen Ituna dela energia planaren
aurrekaria, eta Euskal Herrian 14
udal soilik daudela egitasmo ho-
nen barruan; eskualdean, Amez-
keta ere helburu hauen alde lane-
an ari da. 

Joan den astean, energia plana
herritarrei aurkeztu zieten, eta ja-
rraipen mahaia osatu dute. Ibai
Iriartek azaldu duenez, «lantalde-

an jende aditua dago. Hala ere,
irekita dagoen zerbait da, eta tolo-
sarrek ekarpenak egin ditzake-
te». Horrela, www.tolosainguru-
mena.net webgunean planaren

2020rako CO2
isurtzeak %20
murriztu nahi ditu
Tolosako Udalak
Plan estrategikoa
aurkeztu dute
horretarako, udaleko
sail guztiei eragingo
dien jarduerekin

Jarraipen mahaia osatu dute adituekin, eta herritarrek ere iradokizunak egin ditzakete. HITZA
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I. Urkizu Tolosa

Tolosako San Esteban elkarteak
aurkeztu du, jada, datozen inau-
terietan kalez kale entzun ahal
izango den habanera berria.
Amaia Lizasok konposatutako
pieza, elkartean bertan eskaini

zuen San Esteban Txarangak,
pasa den ostiralean.

Agerraldian, elkarteko lehen-
dakari Ramon Ortiz, Amaia Liza-
so bera eta Jon Etxabarri txaran-
gako ordezkaria izan ziren, eta
Ibai Iriarte alkatea ere bertaratu
zen. Besteak beste, elkartearen
historiari errepaso txikia egin zio-
ten, San Estebango kalejira Igna-
cio Mokoroak 1969. urtean sortu
zuela nabarmenduz; hitzak, be-
rriz, Estanislao Urruzola Uxola-
renak dira: «Jendeak kalean ez du
San Estebango abestia kanta-
tzen, eta guk geuk ere ez dugu ohi-

tura handiegirik izan. Horrela,
iazko inauterietan hasi ginen ho-
rri garrantzia emanez, jendeak le-

tra ikas dezan. Mendia, pelota eta
inauteriak aipatzen ditu», azaldu
zuen Etxabarrik.

Horrela beraz, abesti bat bazu-
ten arren, beste bat ere izateko
grinaz zeuden San Estebango ki-
deak, eta Amaia Lizasori proposa-
mena egin zioten, San Estebango
bazkide den senarrarekin han
bertan afaltzen ari zela. 

San Esteban elkarteak habanera berria aurkeztu du
Amaia Lizaso
musikariak konposatu
du, eta datozen
inauterietan
estreinatuko dute

San Esteban txarangako kideek zuzenean eskaini zuten habanera. I. URKIZU

Lehendik ere Tolosako inaute-
rien errepertorian bere alea utzi-
takoa da Amaia Lizaso, eta beste-
ak beste, Oargi elkarteko ereser-
kia bere lana da. Azaldu zuenez,
bere arbasoen bidea jarraituz
doa: «Habanerarekin, nire fami-
liako tradizioa jarraitzen ari nai-
zela dirudi, nire aitona Guillermo

Lizasok egin baitzuen Ero Etxeko
kalejira». Melodia nagusia sortu
eta gero, lankide duen Angel Bri-
zekin elkarlanean aritu da Amaia
Lizaso, instrumentazioa presta-
tuz. Bide horretan, txaranga guz-
tiek pieza berriaren partitura
dute jada, eta beraz, bi aste barru
abestia plazaratzea soilik falta
da, benetan ofizial egiteko. Abes-
tiak oraindik letrarik ez duen
arren, hurrengo urterako pieza
abestu ahal izatea espero dute. 

«Habanerarekin, nire
familiako tradizioa
jarraitzen ari naizela
dirudi»
AMAIA LIZASO
Musikaria

‘‘

Eraginkortasun energetikoa.
Energia probestu: argiztapena,
leihoen isolamendua,...
Mugikortasun jasangarria.
Ibilgailu motordunen erabilera
gutxitu.
Energia berriztagarriak.Plaka
fotovoltaikoak eta termikoak
jarri; CO2 jaitsi eta energia
ekoitzi.

Hondakinak. Gaikako bilketa
sustatu, zabor gutxiago sortuz;
CO2 %45 gutxituko litzateke.
Ura. Ur hornidura sarea
berritzea eta euri urak
aprobetsatzea. CO2 isurtzea
%11 jaitsiko litzateke.
Inguru naturala. Landaredia
eraberrituz, CO2 xurgatzen da,
eta bizi kalitatea ere hobea da.

GPlanaren ildo nagusiak

zehaztapenak ezagutu daitezke,
eta iradokizunak egiteko, berriz,
943 69 75 21 telefonoa edo inguru-
giro@tolosakoudala.net helbidea
erabili ahal izango dira. 

Europar Batasunak
sustatutako Alkateen
Ituna da, plan honen
aurrekaria

LAN ESKAINTZA

Estetizista.Tolosan lan egite-
ko, estetizista bat behar dugu.
Aurretik esperientzia izateari

garrantzia emango diogu, eta
bereziki baloratuko dugu. Inte-
resa duen edonork, dei egin de-
zala telefono zenbakietara: 943
65 68 37 edo 625 70 50 62.

G Iragarki laburrak

HITZAk ez du bere gain hartzen
egunkarian adierazitako esanen
etairitzien erantzukizunik.



E. Maiz Villabona / Zizurkil

Villabonako eta Zizurkilgo uda-
lek maila aurreratuko sukaldari-
tza ikastaroa antolatu dute. Hila-
ren 28an, astelehenean hasi eta
martxoaren 4an bukatuko da. Vi-
llabonako Irrintzi elkartean izan-
go da, eta ikastaroaren barnean,
ardoa eta gazta dastatzen ikaste-
ko saioa ere izango da. 

Edonork parte hartu dezakeen
arren, ikastaroari ahalik eta pro-
betxu gehien ateratzeko zerbait
jakin behar dela aurretik jakina-
razi dute antolatzaileek. Izena hi-
laren 24a baino lehen eman behar
da Villabonako Udaleko kultura
sailean. Sukaldaritza tradiziona-
lean oinarrituta dago programa,
baina berrikuntzetarako tartea
ere izango du, eta errezeta berri-
tzaileak ere landuko dira. 

Astelehenetan eta asteazkene-
tan izango dira saioak, 19:00etatik
21:00etara. Amasa-Villabonan
eta Zizurkilen erroldatuta daude-
nek 58 euro ordaindu beharko
dute, eta 75 euro kanpokoek. Pla-
za mugatuak izango dira.

Maila aurreratuko
sukaldaritza
ikastaroa, aukeran
Izena hilaren 24a baino
lehen eman behar da
Villabonako Udaleko
kultura sailean; hilaren
28an hasiko da

Imanol Garcia Landa 

Denboralearen eraginak izan
dira asteburuan eta alderik txa-
rrena gazteluarrek jaso dute. Lea-
burutik Gaztelura doan errepi-
dea itxita dago. Bi udaletako or-
dezkariak izan ziren atzo goizean
Gipuzkoako Foru Aldundiko or-
dezkariekin, eta errepidea kon-
pondu eta irekitzeko epeak luze
joko dutela azaldu dute azken ho-
riek. Ez dute data jakin bat eman,
baina hilabete izan daitekeela
esan dute. Aste honen amaierara-
ko, irtenbidea zein izan daitekeen
azalduko dutela esan diete bi uda-
lei aldunditik. 

Ostegun gauean hondoratu
zen zertxobait errepidea, eta osti-
ralean aritu ziren aldundiko tek-
nikariak behin behinean konpon-
tzen. Larunbat gauean, ordea, be-
rriro hondoratu zen, eta
oraingoan zuloa handitu egin
zen. Ez dago behin behineko ir-
tenbide bat ematerik errepide ho-
rretan, oso ezegonkor dagoelako
zorua. Beraz, Gaztelura joan edo
bertatik ateratzeko Lizartza alde-
ra jo behar dute autoek, mendiko
pista bat hartuz. Bide horrek al-
dapa handiak dituelako, ibilgailu
handientzako Orexara joateko bi-
dea egokitzeko lanetan aritu be-
har zuten atzo arratsaldean al-
dundiko teknikariek. 

Bestalde, Tolosatik Bidegoia-
nera doan errepidea itxita egon
zen luizi baten ondorioz igande-
an. Santutxu igaro ondoren dago-
en gainean, zubiaren inguruan,
gertatu zen. Sei metro inguruko
lur pareta erori zen eta bi bideak
hartu zituen. Azpeitira joan nahi
zutenek Beizamako bidea hartu
behar izan zuten, eta Bidegoian-
dik Tolosara joateko Elola baila-
ratik joan behar izan zuten, gero

Santutxu aldean errepide nagu-
sia hartzeko. 

Euritearen eraginaren beste
aurpegia asteburuan ikusi ziteke-
en Oria ibaian. Izan ere,  hainbat
piraguista aritu dira jolasean
ibaian sortutako olatuekin, Nafa-
rroako zubiaren azpian. 

Elur-maila, 400-600 metrora
Euskalmet agentziaren arabera,
gaur elur-mailak behera egingo
du. Zaparrada mardulenak
eguerditik aurrera espero dira,
fronte bat pasatuko baita. Kan-

tauri isurialdean trumoiak jo de-
zake eta txingorra ere egin deza-
ke. Egoera horrekin, elur-mailak
ere behera egingo du egunean ze-
har; 900-1.000 metrotik abiatu eta
eguna amaitzerako 400-600 me-
trora kokatuko da. Eguraldi ume-
la, haizetsua eta hotza izango dela
esan du Euskalmetek. 

Bihar euri gehiago izango dela
azaldu du eta zaparradak nonahi
eta noiznahi botako dituela. Elur-
maila 400-600 metro inguruan ko-
katuko da eta egun amaierarako
800-900 metro ingurura igoko da.

Leaburutik Gaztelura 
doan bidea itxita dago
Bidegoianera joateko
errepidea itxita egon
zen igandean; 
elur-mailak behera
egingo du gaur 

E. Maiz Amasa-Villabona

Gaur, hilak 23, AEK Korrika Ba-
tzordeak bilera egingo du Amasa-
Villabonan. Martxoaren 14tik
24ra ospatuko da aurtengo Korri-
ka eta, urtero moduan, beste
behin, herritik pasako da. Antola-
ketaz eta beste hainbat xehetasu-
nen inguruan hitz egingo da, eta
Villabonako Udalak euskaltzale-
ei dei egiten die gaur izango den
bileran parte hartzeko. 

Bilera 19:00etan izango da, Vi-
llabonako udaletxearen erabilera
anitzeko gelan. 

Villabonan 
AEK Korrika
batzordearen
bilera egingo
dute, gaur 

Amasa-Villabonako
udaletxeko erabilera
anitzeko gelan da bilera,
19:00etan; Korrikaren
inguruan hitz egingo da

Aisa taldean izena
emateko azken egunak

ANOETA ›Euskara ikasteko Aisa
taldea osatu dute Anoetan, eta
izena emateko azken egunak
dira. Taldearen martxa gehiegi
moteldu nahi ez dutenez, hilak
24, osteguna, jarri dute azken
eguna. Epe horretatik aurrera,
Aisa taldean sartzeko interesa
agertzen dutenekin zerrenda
bat osatuko dute.

Izar Arregiren hitzaldia
izango da, larunbatean

ALKIZA ›Izar Arregi psikologo
eta psikoterapeutak Familiako
lankidetza sustatzeko hitzaldia
eskainiko du, larunbatean, Alki-
zako Don Juanena etxean.
17:00etan izango da, Alkizako
Amañili Emakumeen Elkarteak
antolatuta. Familiako etxeko
lanen eta familiako harrema-
nen inguruan berdintsauna eta
elkar errespetuan oinarritutako
jarrerak bultzatzea du helburu.

DLaburrak
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Leaburutik Gaztelura doan errepidea, hondoratuta. I.G.L.

Piraguarekin jolasean aritu dira asteburuan Oria ibaian, Tolosan. E.G.
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@Albiste hauek guztiak,
azken orduko albisteak,

argazki galeriak, bideoak,
inkestak eta askoz gehiago
dituzu eskura gure 
webgunean. Era berean,
TOLOSALDEKO ETA LEITZALDEKO

HITZAren Facebook eta 
Twitter helbideetan ere 
azken ordukoen eta
elkarrizketa zein erreportaje
interesgarrien loturak 
izango dituzu eskura:

tolosaldea.hitza.info

Villabonako Pello Zelarain euskal preso ohia da jada.
Pasa den ostiralean iritsi zen herrira eta 04:30ak inguru
baziren ere herriko plazan herritar asko bildu ziren ongi
etorria egiteko. Bere lehen hitzak, eskerrak emanaz,
bertaratu zirenentzat izan ziren; ondoren, bere askata-

suna ospatzeko topa egin zuten. Zelarainek 26 urte egin
ditu herritik urrun, azken hamabostak espetxean.
Emaztea (argazkian Zelaraianen ondoan) eta alaba
ondoan zituela iritsi zen bere herrira. Bestalde, Tolosan,
larunbat goizean, Pello Odriozolaren askatasuna eska-

tzeko argazkia atera zuten hainbat herritarrek. Preso to-
losarrak 25 urte egingo ditu urtarrilaren 28an kartzelan.
Egun horretan manifestazioa egingo dute 19:30ean
Trianguloatik abiatuta. 2008an behar zuen kalean, bai-
na Parot dotrina ezarri eta espetxean da oraindik.A.I. -R.C.

ZELARAIN ASKE ETA ODRIOZOLARENA ALDARRIKATZEN

Villabona-Tolosa q

Tolosa q

Tolosaldea Osasun Publikoaren
Alde koordinakundeak deituta
herritar asko atera ziren larun-
bat goizean kalera osasun pu-
blikoa aldarrikatzeko. Triangu-
loatik abiatuta giza katea egin
zuten lehenengo, eta gero, es-
pezialitateen anbulatoriora
joan ziren eraikinari besarkada
sinbolikoa emateko. tolosal-
dea.hitza.infon, albiste honekin
batera, ikusi daiteke TOPAk
egindako bideoa.R. CALVO

EKITALDI
SINBOLIKOA 

Larunbatean bertsozaleen topaleku izan zen Lei-
dor aretoa, eta eserleku guztiak bete ziren. Es-
kualdeko euskarazko irratiak, Txolarrek, Tolosako
Udalaren laguntzaz, laugarrenez egin zuen bertso
jaialdia eta bertsolariek puntako saioa eskaini zu-

ten. Irratiko lagun, lankide eta eskualdeko bertso-
laria den Amaia Agirre izan zen gai jartzailea bes-
te behin ere eta sei bertsolari aritu ziren: Andoni
Egaña, Jon Maia, Amets Arzallus, Maialen Lujan-
bio, Alaia Martin eta Igor Elortza.HITZA

TXOLARREREN PUNTAKO BERTSO SAIOA

Anoeta q

San Sebastian eguna izan zen herenegun eta Orendain, Berastegi
eta Leaburu-Txaraman ospatu zuten. Hiru herrietan mezarekin hasi
zuten eguna, eta Leaburu-Txaraman eta Orendainen herritarrek
hamaiketakoa dastatzeko aukera izan zuten. Leaburu-Txaraman
ostatuan izan zituzten ekitaldiak; bai hamaiketakoa eta baita herri-
ko dantzarien saioa (lehen irudia) ere, lehenago, hala ere, meza
izan zuten (bigarren irudia). J.AMONARRIZ

SAN SEBASTIAN EGUNA

Leaburu-Txarama q

Alurr dantza eskolak mototsak
egiten ikasteko ikastaroa eskai-
ni zuen larunbat goizean. Esko-
lako arduradunek esan dute-
nez, «oso ondo egon zen eta
jendeak galdera ugari egin zi-
tuen». Azalpenak eman eta
gero, bertaratutakoek praktikak
egiteko aukera izan zuten.Bes-
talde, ostiralean Iturriak daka-
rrena ikuskizuna eskainiko dute
kiroldegian, Uzturperen kultur
astearen barruan, doan,
20:30etik aurrera.HITZA

MOTOTSAK
EGITEN
IKASI DUTE

Ibarra q
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PILOTA
LEHEN MAILAKO BINAKAKO
TXAPELKETA
Ligaxka, 5. jardunaldia
Xala-Barriola 16
BengoetxeaVI-Beroiz 22

Hurrengo jardunaldia
Jaunarena-Barriola
Berasaluze VIII-Albisu
Bengoetxea VI-Beroiz
Titin III-Merino II

EUSKAL HERRIKO PILOTA
TXAPELKETA (Aurrera Saiaz)

Kadeteak
Oñatz (Aurrera Saiaz) 7
San Juan 18
Ion Ander-Gorka (A-S) 22
Zaramaga 7
Jubenilak
Aitor (Aurrera Saiaz) 9
Arrankudiaga 22
Egoitz (A-S) 17
Arkupe 22
Eñaut-Ion (A- S) 22 
Zaramaga 2 6
Peru-Gaizka (A-S) 22
Agurain 9
Andoni-Xanet (A-S) 22
Amurrio 9

22 urte azpikoak
Ion (Aurrera Saiaz) 22
Amurrio 9
Eneko-Iñigo (A-S) 22
Danak Bat 8
Seniorrak
Ibai (Aurrera Saiaz) 22
Huarte 13
Iñaki (Aurrera Saiaz) 22
Lemoa 2
Ander-Koldo (A-S) 20
Atxarte 22
Xabier-Xabier (A-S) 9
Berriotxoa 22

GKirol emaitzak

ARETO FUTBOLA
HIRUGARREN MAILA 
16. jardunaldia
Ibarra - Santurtzi 2-2
Zarautz-Egintza TL 3-4
Aurrera-Laskorain 6-0
Buruntza-Tolosala H. 4-5
Sailkapena
1. Aurrera 39p
2. Ibarra 38p
3. Tolosala Hirukide 30p
4. Bilbo CFS 30p
9. Laskorain 21p
10. Egintza 19p

Hurrengo jardunaldia
Mallabia-Ibarra
Laskorain-Zarautz
Tolosala Hirukide-Aurrera
Egintza TL-Gora CD

FUTBOLA
ERREGIONAL OHOREZKOA 
18. jardunaldia
Berio - Tolosa CF 3-1

Sailkapena
1. Hernani 40p
2. Real Union 39p
3. Aretxabaleta 36p
9. Tolosa 24p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF - Hondarribia

SASKIBALOIA
LEHEN MAILA 
14. jardunaldia
Tabirako-Bide Bide 6o-74

Sailkapena
1. Asesoria Saf 12-2
2. Atletico Sn Sn 10-4
8. Bide Bide Donostia 7-7

Hurrengo jardunaldia
Bide Bide-Leihoak Zarautz

I. Terradillos Ibarra

Goma gaineko Euskal Herriko
Sokatira Txapelketaren bigarren
saioa jokatu zuten iragan larun-
batean Mungian. Gizonezkoen
640 kiloko lehen jardunaldia izan
zen, eta Ibarra sokatira taldea
suertatu zen garaile.

640 kiloko sailean hamar talde
ari dira lehiatzen, bi multzotan
banatuta. Ibartarrak lehen mul-
tzoan daude, eta larunbateko
saioko lau txandak eta zortzi ti-
raldiak irabazi ostean, sailkape-
neko lehen postuan kokatu dira, 5
punturekin. Multzo berean, Mu-
rueta eta Berriozarrek seina tiral-
di irabazita, bigarren eta hiruga-
rren postuan dira, 3,5 punture-
kin. Sokarrik lau tiraldi irabazi
zituen, eta laugarren postuan
dago, eta Abadiño B tiraldi baka-
rra irabazita bosgarren da puntu
bakarrarekin.

Bigarren multzoari dagokio-

nez, Abadiño A eta Ñapurrak tal-
deak gailendu ziren. Multzo hone-
tako sailkapenari dagokionez,
Abadiño A  eta Ñapurrak dira le-
hen bi postuetan, 4,5 punturekin.
Zuraide hirugarren da, Iparralde
laugarren eta 6 Conceyos bosga-
rren.

640 kiloko bigarren jardunaldia
Idiazabalen jokatuko dute, dato-
rren larunbatean, hilaren 26an.
Hirugarren eta azken jardunal-
dia, berriz, otsailaren 9an izango
da, Durangon. Ibarrak, beraz, bes-
te bi jardunaldi ditu, maila bera
mantendu, eta garaipena eskura-
tzeko.

640 kiloko lehen jardunaldia
irabazi du Ibarra sokatira taldeak
Lau txandak eta 
zortzi tiraldiak irabazi
ostean sailkapen
orokorreko lehen
postuan dira ibartarrak

I. Terradillos 

Binakako Eusko Label Aizkolari
Txapelketako azken kanporaketa
jokatu zuten herenegun Donezte-
beko (Nafarroa) pilotalekuan.
Kanporaketaren ostean, eskual-
deko beste aizkolari batek lortu
du finalaurrekoetarako txartela,

Jon Rekondok. Orotara, beraz,
hiru dira finalaurrekoetan ariko
direnak, Otaegi zizurkildarrak
eta Otaño ibartarrak osaturiko
bikoteak taldeko lehen postuan
zirenez lortua baitzuten txapelke-
tan lehiatzen jarraitzeko txarte-
la.

Jon Rekondok Iñaki Azurmen-
di beasaindarrarekin osatu zuen
herenegungo saioan bikoa, An-
der Erasun lesionaturik baitago.
B taldeko Jose Mari Olasagasti
igeldoarra eta Donato Larretxea
berarraren aurka jokatu zuten,
eta 18:40ko denborarekin lehenak
izan ziren. Aizkolari beteranoek,

berriz, 19:29ko denbora behar
izan zuten euren lana bukatzeko.
B taldeko bigarren postuan sail-
katuta, beraz, aurrera egingo
dute Rekondok eta Azurmendik.

Beste multzoari dagokionez,
Aitzol Atutxa eta Ugaitz Muger-
tza dira aurrera egingo dutenak,
Azpilikueta eta Senosiain mende-
an hartu eta gero. Multzo honeta-
ko Nazabal eta Zubiaga finalau-
rrekoetarako sailkatuak zeuden. 

Lehen finalaurrekoa hurrengo
igandean, hilaren 27an jokatuko
dute. Otaegik eta Otañok Atutxa
eta Mugertzaren aurka egingo
dute, Iraetan, 17:00etan.

Jon Rekondo leitzarra ere
finalaurrekoetarako sailkatu da
Otaegi zizurkildarrak
eta Otaño ibartarrak
igandean dute Binakako
Aizkora Txapelketako
lehen finalaurrekoa

I. Terradillos 

Bengoetxea VI.ak eta Beroizek
Lehen Mailako Binakako Pilota
Txapelketan areriorik gabe ja-
rraitzen dute. Xalak eta Barriolak
osaturiko bikotearen aurka joka-
tu zuten herenegun, eta lapurta-
rra eta leitzarra 16-15 irabazten
ari zirenean partida bertan behe-
ra utzi beharra izan zuten Xala-
ren lesioa tarteko. Bada, azkene-
an, Bengoetxea eta Beroizentzat
izan zen garaipena. 

Herenegun jokatu zen txapel-
ketako beste partidari dagokio-
nez, egungo txapeldunek, Titin
III.ak eta Merino II.ak, beren hiru-
garren puntua lortu zuten, Arre-
txe II.a eta Begino 22-18 mendean
hartuta, Logroñoko Adarraga
frontoian.

Bestalde, Xalak utzitako hutsu-
nea Jon Jaunarenak beteko du.
Hurrengo ostiralean Berasaluze
VIII.a eta Albisuren aurka joka-
tzekoa zuen partida Hendaian,
baina ezker izterrean duen zainti-
ratuaren ondorioz ezin izango du
jokatu. Beraz, Banakako Txapel-
ketetan laguntzaile izaten duen
Abel Barriolarekin batera ariko
da Jon Jaunarena. Iaz bigarren
mailako txapelketa nagusi guzti-
guztiak irabazi zituen pilotari lei-
tzarrak.

Bengoetxea VI.ak eta
Beroizek garaipenak
erdietsiz jarraitzen dute
Xalak lesioaren
ondorioz  utzitako
hutsunea Jaunarenak
beteko du, Barriolarekin
bikotea osatuz

I. Terradillos Leitza

Inaxio Perurena harri jasotzaile-
ak bertan behera utzi zuen here-
negun 300 kiloko harriarekin egi-
tekoa zuen saiakera. Leitzarra on-
doezik, katarroak jota, aurkitzen
da, eta ondorioz, marka ezartzeko
saiakera atzeratzea erabaki du.

Pasa den astean gaixotu zela
adierazi du Perurenak: «Erreku-
peratuko nintzela uste nuen, bai-
na ez da posible izan, eta ehuneko
ehunean ez nengoenez atzeratzea
erabaki nuen». 300 kilokoarekin
hirugarren saiakera egin nahi du
leitzarrak. Bada, oraindik zehaz-
teko badago ere, baliteke otsaila-
ren 10ean egitea saioa, Leitzako
Amazabal pilotalekuan.

Inaxio
Perurenaren
saiakera 
bertan behera
geratu da



‹ Kirolak
2013ko urtarrilaren 22a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Iñigo Terradillos Tolosa

Eguraldiak batere lagundu ez
zuen arren, goiz polita izan zen
herenegungoa Tolosan. Ero Etxe
elkarteak antolaturiko gaztetxo-
en lasterketa jokatu zen, eta urte-
ro moduan, ikusmin handia piztu
zuen herritarren artean. Laster-
ketaren antolatzaileak balantze
«oso baikorra» egin dute, eta
«gustura» geratu dira aurtengo-
ak eman duenarekin.

Tolosako nahiz inguruko he-
rrietako 840 lagun zeuden izena
emanda, baina azkenean 700 ko-
rrikalarik hartu zuten parte
XXVI. Ero Etxe Krosean. Hauek
sei mailatan banatuta egin zuten
korri Tolosako kaleetan zehar: in-
fantil mutil eta neskak, alebin
mutil eta neskak, eta benjamin
mutil eta neskak. Ibilbidea ere
adinaren araberakoa zen, heldue-
nek ia hiru kilometroko bidea
egin zutelarik eta txikienek, be-
rriz, kilometro batekoa.

Bada, festa polita bizitu zen
goiz osoan zehar, parte hartzaile-
en saria lortzeko helburuarekin
eginiko ahaleginarekin, eta gura-
soen eta herritarren animoekin.
Proba amaitzean pozik itzuli zi-
ren gaztetxoak euren garaikur
eta sariekin. Lehen postuetako
sari banaketan Tolosako Udala-
ren ordezkaritza ere izan zen, eta
elkarteak bereziki euren lagun-
tza bai eta lasterketa posible egin
duten beste guztiena eskertu
nahi izan du.

Beste behin ere, Ero Etxe elkar-
tearen lasterketak izan duen ha-
rrera ona ikusita, urtean zehar
Tolosan izaten diren derrigorrez-
ko hitzordu bilakatu dela ez dago
zalantzarik. Jarraipena, beraz,
ziurtaturik duen ekimena da gaz-
tetxoei zuzenduriko herri laster-
keta.

Festa polita, Ero Etxe Krosaren harira
Euria egin arren, 700
gaztetxok hartu dute
parte lasterketan;
antolatzaileek balantze
baikorra egin dute

San Frantzisko pasealekua nahiz ibilbidearen gainerako zatietan herritar ugari elkartu zen lasterketariei animoak ematera. J. MUJIKA

Esfortzu eta saiakera itzela egin ostean, helmugara iristean poz handia sentitu zuten gaztetxoek. J. MUJIKA

INFANTIL MUTILAK
1.Unai Iribar 10:06
2.Iñaki Beitia 10:15
3. Ibai Salaberria 10:20

INFANTIL NESKAK
1.Maria Lasa 07:41
2.Ainhoa Garikano 07:44
3. Izaro Perurena 07:50

ALEBIN MUTILAK
1.Jon Lillo 05:04
2.Xabier Alonso 05:05
3.Eneko Lopez 05:08

ALEBIN NESKAK
1.Maddi Sanchez 05:26
2. Iratxe Martin 05:28
3. Izarne Sarasola 05:34

BENJAMIN MUTILAK
1.Alain Odriozola 04:15
2.Josu Tolosa 04:21
3.Unax Ibarbia 04:22

BENJAMIN NESKAK
1.June Zinkunegi 04:51
2.Lide Goikoetxea 04:54
3. Izaro Arrate 04:57

GSailkapena
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