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DHITZA Txapelketaren egun handia.X. HITZA Pilota Txapelketak eman du berea. Larunbatean jokatu zituzten Bidegoiango
pilotalekuan finaleko bost partidak, eta jende asko elkartu zen partidez gozatzeko; Tolosaldeko 252 pilotari aritu dira aurtengo txapelketan, eta 
Arrillaga anaiak, Labaien-Gartziarena, Zubeldia-Olano eta Santxez izan dira azken garaipena eskuratu duten pilotariak.q6
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Alatzne
Etxaburuak
irabazi du
Euskal Herriko
Sega txapelketa
Zizurkildarrak herrian
bertan jantzi zuen txapela,
Astondoa eta Garinen
aurretik sailkatuta q7

Tximista batek jota
zauritu den haurrak
hobera egin du
Tolosako Kirikiño aisialdi taldearekin txango
bat egiten ari zen igandean 12 urteko tolosarra;
Erietxean dago, eta «larritasunaren barruan
egonkor eta kontziente» aurkitzen da q2

Gaika bereiztutako
71.350 kilo hondakin
bildu dituzte atez ate
Anoeta, Alegia, Irura eta Zizurkilen hilabete du
atez ateko hondakin bilketa sistema berriak;
Tolosaldeko mankomunitateko ordezkariak
«gustura» agertu dira lehen emaitzekin q3
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SALGAI

Zezena salgai.Limosin arraza-
ko eta paperak egunean dituen
7 urteko zezen ixkoa salgai. Oso
ona da eta 600 kilo inguruko pi-
xua du kanalean.Interesatuek,
deitu 656 410280 telefono zen-
bakira.

GALDUTAKOAK

Txakurra.Arratoi-txakur arra-
zako txakur gorri-marroixka gal-
du zen duela bi aste, Hernialde-
ko Olaza bailara inguruan. Zer-
bait jakin dezakeen edonork,

deitu dezala 943 653525 tele-
fono zenbakira.

LAN ESKAINTZA

Etxeko lanak.Emakume eus-
kalduna behar da, haurra goizez
eskolara eraman eta astean lau
orduz etxeko lanak egiteko. In-
teresatuek, deitu 622 163774 te-
lefono zenbakira.

ESKARIA

Erremolkea.Autoarentzako bi-
garren eskuko erremolkea erosi-
ko nuke.Neurriak,1,5 metro eta

1,10 metro artean.Interesatuek,
deitu 649 510941 telefono zen-
bakira.

LAN BILA

Etxeko lanak.08:00etatik
14:00etara, etxeko lanak egin
edota haurrak zaintzeko, espe-
rientziadun emakume euskal-
dunak bere burua eskaintzen
du. Kotxea dauka. Deitu 943
696882 edo 606 521992ra.
Hauxe Garbitasunak.Garbike-
ta orokorrak: etxeak, bulegoak...
Aurrekontua eskatzeko, deitu
681 15 24 94ra.

G Iragarki laburrak

Mikel Iraola Tolosa

Igandean tximista batek jota larri
zauritu zen 12 urteko tolosarraren
osasun egoerak hobera egin du,
eta tratatu duten medikuen ara-
bera, «larritasunaren barnean,
egonkor eta kontziente» dago.  

Hirukide Ikastetxeko Kirikiño
Aisialdi Taldeak urtero Belagoan
(Nafarroa) antolatu ohi duen kan-
pamentuan zegoen zauritutako
haurra. Huescako Anso bailaran
zehar hiru eguneko txango bat
egiteko asmoz irten zen 30 hau-
rreko talde bat larunbatean Bela-
goako kanpamendutik. Lehen
egunean Belagoa eta Zuriza bitar-
teko ibilbidea egin zuten. 

Ezbeharra, berriz, igande arra-
tsaldean gertatu zen, 14:40ak al-
dera. Zurizatik Petrechema men-
dira igo, eta gainean zeudela, txi-
mista batek jo zituen haurrak.
«Guztiok nabaritu genuen kalan-
brea, eta belarrietan soinua jarri
zitzaigun» azaldu du aisialdi tal-
deko arduradunetako batek. Be-
reziki, P.U.M., 12 urteko tolosarra
jo zuen tximistak.

«Igoerari ekin aurretik egural-
di ona zegoen. Hodeien bat ikus-
ten zen urrutian, Hiru Erregeen
Mahaian, baina besterik ez. Petre-
chemara igo eta orduantxe hasi
ziren tximistak. Guri bakar bat
erori zitzaigun, gainontzekoak,
urrutian erori ziren. Ez zigun eu-
ririk ere egin. Momentuko zerbait
izan zen, ezustean harrapatu gin-
tuen» azaldu dute arduradunek. 

Monitoreek segituan eman zie-

ten gertakariaren berri larrialdi
zerbitzuei, eta Huescako Goardia
Zibila, Jacako mendiko erreska-
teetako espezialista taldea eta
medikuak gerturatu ziren tolosa-
rrak zeuden eremura. Handik,
Zaragozako Miguel Servet erie-
txera eraman zuten larri zauritu-
tako haurra helikopteroz.

Osasun zentroak jakinarazi
duenez, tolosarra Zainketa Inten-
tsiboetako Unitate (ZIU) pedriati-
koan da ingresatuta, eta tximista-
ren eraginez, erredura elektriko-
ak ditu. Diagnostikoak hobera
egin du azken orduetan, eta gaur
proba gehiago egingo dizkiote.
«Kanpamentura itzultzeko gogoa
duela» adierazi dute medikuek. 

Bestalde, beste sei haur ere era-
man behar izan zituzten Hechoko

osasun zentrora zorabio eta bela-
rriko minekin, baina onik daude
eta kanpamentura itzuli ziren
igande arratsaldean bertan.  

Normaltasunera itzuli nahian
Oraindik sustoa gorputzean zute-
la, Zurizan igaro zuten igandeko
gaua. Atzo, berriz, normaltasune-
ra itzuli ziren haurrak. Zurizatik
Belagoako kanpamenturako bi-
dea egin zuten eta ohiko ekintzak
egiten jarraitu zuten. «Gertatu zi-
tekeena askoz ere okerragoa izan
zitekeela ikusita, pozik egoteko
arrazoiak ere baditugu. Susto
handi bat izan da» adierazi dute
arduradunek. Ia bi asteko kanpal-
diaren ondoren, igande honetan
itzuliko dira haurrak euren etxee-
tara. 

Hobera egin du Petrechema
mendian tximista batek jota
larri zauritu den tolosarrak
Kirikiño Aisialdi
Taldearekin txango 
bat egiten ari zen,
eta Zaragozako erietxe
batean dago ingresatuta

Ansoko bailaran dagoen Petrechema mendiak 2.371 metro ditu. HITZA

M. Iraola 

Herrialdeko hitzarmena indarga-
betu, eta Estatuko hitzarmena
aplikatu duten Tolosaldeko bost
enpresen erabakia salatu du LAB
sindikatuak. Azken lan errefor-
men ondorioz, «elite ekonomikoa-
ren interesak nagusitu eta patro-
nalak lan baldintzak desarautze-
ko erraztasun handiagoa» duela
dio LABek.  

Sindikatuak adierazi duenez,
Mecanizados Garmendiola, Paste-
leria Eceiza, Talleres Guibe,
Zuhaizki eta Tarte dira erabaki ho-
nekin aurrera egin duten bailara-
ko bost enpresak. «Bakoitzean ere-
du eta erabaki desberdinak hartu
dituzte: batzuetan lan baldintzak
epe motz batera arte luzatzen dira;
beste batzuetan soldata eta jardu-
naldia mantendu... baina denetan
elementu amankomun bat dago:
Estatuko hitzarmena aplikatu eta
kontratazio berriei orain planti-
llan dauden langilei onartzen zaiz-
kien onurak ez onartzea».

Sindikatu abertzaleak gogor sa-
latu nahi izan du enpresa horien
jarrera, «une latz hauetan lan bal-
dintzen desarautzean aitzindari
izatea erabaki dutelako». Bere par-
tetik, LABek, «Euskal Herriko
langile guztien negoziazio kolekti-
borako eskubideari, hitzarmen
sektorial eta enpresa hitzarmenei
eusteko lehentasunari heldu»
nahi diotela jakinarazi du. 

Negoziazio kolektiborako mar-
ka propioa aldarrikatu du LABek
eta horretarako, «azken unera
arte borroka egingo» dutela azal-

du dute, baina, uztailaren 5ean,
Confebaskek atzera bota zuen pro-
posamena. Dena den, LABek argi
dauka zein den jarraitu beharreko
bidea: «akordio interprofesionala
da bitartekoa, herrialdeko hitzar-
menak estatuko hitzarmenen gai-
netik jarriko dituena, ultra aktibi-
tatea luzatuko duena, eta negozia-
zio kolektiborako euskal esparrua
mantentzeko balio politiko handia
izango lukeena».

Borrokan jarraituko dute
Bien bitartean, orain arte enprese-
tan aplikatu duten sektoreko edo
enpresako hitzarmenak defenda-
tzeko borrokan jarraituko duela
adierazi du LABek: «ez dugu on-
tzat ematen eszenatokia, eta hau
aldatu ahal izatea egiten dugun in-
darraren ondorio izango da. Ga-
tazka iraunkorrak bermatuko
digu irtenbidea». 

Borrokaz gain, bide judiziala ere
erabiliko duela jakinarazi du LA-
Bek: «langile guztiek argi izan be-
har dute edozein komunikazio ja-
sotzen dutenetik 20 egun bakarrik
dituztela erreklamazioa egiteko».

Halaber, lan erreformaren apli-
kazioak sortzen dituen ondorioak,
«lan gatazka soilak ez direla» sala-
tu du sindikatuak: «Sakonagoa
da. Arazo politiko eta sozial baten
aurrean gaude, eta instituzioek in-
plikatzen jarraitu behar dute. Hori
da modu zuzenean Gipuzkoako
Diputazioak Adegirekin harrema-
nak apurtuz egin duena». 

Borroka horretarako, gainon-
tzeko sindikatuen laguntza ezin-
bestekoa izango dela azpimarratu
du LABek: «CCOO eta UGTk argi
izan behar dute edukirik gabeko
hitzarmenak sinatzean ez dagoela
irtenbiderik». Era berean, ELAri
dei egin dio sektoreko hitzarme-
nen defentsa lanetan hasi daite-
zen, «horiek baitira langile guz-
tiak babesteko tresnak». 

Herrialdeko
hitzarmenen alde
borrokan jarraituko
du LAB sindikatuak
Estatuko hitzarmena
aplikatu duten
eskualdeko bost
enpresen jarrera 
salatu du LABek



Asier Imaz 

Tolosaldeko Mankomunitateak
atez ateko hondakin bilketaren
lehen datuak eman ditu. Alegia,
Anoeta, Irura eta Zizurkilen
71.350 kilo bildu dituzte sistema
berriarekin lehen hilabetean, eta
mankomunitateko ordezkariak
gustura agertu dira lortutako
emaitzekin: «Esker oneko hitzak
besterik ez ditugu lau herri haue-
tako biztanleentzat. Atez atekoa-
ren bitartez, birziklapen datuak
iraultzen ari gara lehen egunetik,
eta hori, herritarren parte hartze-
ari esker soilik lortu dela argi
dugu». 

Tolosaldeko Mankomunitate-
tik azaldu dutenez, lau herri ho-
riek, Amasa-Villabonarekin bate-
ra, «zero zabor norabidean mar-
txan dira, eta emaitzak, jasotzen
hasiak gara dagoeneko». Ahalik

eta gehien birziklatzen baldin
bada, zabortegira ahalik eta gu-
txien eramaten dela gogoratu
dute Tolosaldeko Mankomunita-
tetik, eta helburu hori lortzen ari
direla esan dute. 

Bilketa datuak aztertuz
Anoeta, Irura, Alegia eta Zizurki-
len atez ate bildu den hondakinen
ia erdia organikoa izan da. Orain
arte, organikoa konpostajerako
edo edukiontzi berdera botatzen
zen. Herri horietan, orain, kon-
postajearen aukerarekin batera,
birziklatzearena dago: «Orain
arte organikoa zabortegira era-
maten zen, eta ikusi dugun beza-
la, akats handi bat zen. Etxeetan
sailkatu ondoren, ongarria egite-
ko erabiltzen da, eta ez da zaborte-
gian usteltzen uzten». 

Tolosaldeko Mankomunitate-
ko ordezkarien esanetan, oroko-

rrean, «birziklatze datuen iraul-
tzea» ikus daiteke emaitzetan:
«Eskualdeko datuetan, %30aren
azpitik kokatu izan dugu birzikla-
tze tasa, baina atez atekoa mar-
txan den herri hauetan, irauli
egin da guztiz, eta errefusa, kopu-
ru oso txikia dela ikusi ahal da». 

Tolosaldeko Mankomunitate-
ak birziklapen datuak handitzen
jarraitu nahi du lau herri horie-
tan, eta oraindik atez atekoa
praktikan jarri ez duten herrita-
rrei dei egin die: «Alde batetik,
euren hondakinak kubo bidez eta
sailkatuta ateratzeko, horrela,
datu hauen arrakastan ere parte
izanez. Eta bestetik, gure herriak
txukun mantentzeko eskaera
egin nahi dugu; herritar guztien-
ganako errespetuan oinarrituz».

Amaitzeko, «datu hauek horre-
la eskatzen duten aitzakian», he-
rritarrei eskerrak eman nahi izan
dizkie mankomunitatetik, orain
arteko bidean herritarrak subjek-
tu garrantzitsuenak izan direla
esanaz. Aurrerantzean ere horre-
la izatea espero dute, eta bide ho-
rretan jarraitzea eskatu dute:
«Herritarrei esker, oso ondo egi-
ten ari gara, eta jarrai dezagun
horrela. Zorionak benetan guz-
tioi!».

Lehen hilabetean 71.350 kilo
hondakin bildu dituzte gaika
Anoeta, Alegia, Irura eta Zizurkilen 
hilabete bete du atez ateko hondakin 
bilketa sistema berriak 

Tolosaldeko Mankomunitateak lehen
datuak eta balantzea plazaratu ditu

Atez ateko hondakin bilketa sistema berria lehen emaitzak ematen hasi da Tolosaldeko herrietan. I. URKIZU
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pBideoa.Patxi Amantegiri
egindako elkarrizketa ‘tolosal-
dea.hitza.info’ webgunean
dago. Qr kode honen bidez ere
ikus daiteke zuzeneko elkarriz-
keta.

GAIKA

pOntzi arinak: %16,58
pOrganikoa: %47,90
pPapera-kartoia:                    %20,21
pErrefusa: %15,30

KILOKA

pOntzi arinak: 11.830
pOrganikoa: 34.180
pPapera-kartoia:                       14.420
pErrefusa: 10.920

GUZTIRA: 71.350

OHARRA

pDatuen inguruan, atez ate bil-
tzen dena bakarrik barnebiltzen
dute zenbateko horiek, beraz,
beira datu horietatik kanpo ge-
ratu da. Baita, eredu berriari uko
egiten dioten herritarrek kalean
uzten dituzten zabor poltsak
ere. Beraz, zenbakiak ateratze-
ko unean, atez ate biltzen diren
kantitateak hartu dituzte kon-
tutan, baita komertzioenak eta
ekarpen guneetara eramanda-
koak ere.

GDatuak

A. Imaz 

Iragan ostegunean Patxi Aman-
tegi Tolosaldea Txukuneko boze-
ramaileari zuzeneko elkarrizketa
egin zion TOLOSALDEKO ETA LEI-
TZALDEKO HITZA egunkariak. Ira-
kurleen galderak erantzun zituen
Amantegik, tolosaldea.hitza.info
webgunean zuzenean. Tolosal-
dea Txukuneko bozeramailearen
elkarrizketa ikusterik izan ez zue-
nak, bideoa webgunean dauka
zintzilikaturik. Amantegik atez
atekoaren aurka hitz egin zuen,
eta bosgarren edukiontzia defen-
datu zuen sutsuki. Sutsuki, galde-
ra gehienak ere modu horretako-
ak izan zirelako. 

Eskerrak
Mezu elektroniko bidez eta twi-
tter bidez 40 galderatik gora jaso
genituen Hitzako erredakzioan.
Guzti-guztiei eskerrik beroenak.
Elkarrizketak ondoren soka lu-
zea izan du sare sozialetan, eta iri-
tziak emateaz gain, elkarrizketa
formato horren inguruko haus-
narketa eta ideiak egon dira, guz-
tiz kontuan hartzekoak. Eskerrik
asko!

Patxi
Amantegiren
elkarrizketa
sarean dago
zintzilikaturik 

Tolosaldea Txukuneko
bozeramaileari
zuzeneko elkarrizketa
egin dio ‘Tolosaldeko
eta Leitzaldeko Hitza’-k
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Iñigo Terradillos

F
esta giroa jarri dute To-
losaldean nahiz Leitzal-
dean iragan asteburuan
izan diren ekitaldiek.

Santamaña auzoan jaiak ospatu
dituzte, Atekabeltz gaztetxekoek
euren urteurrena, eta Villabo-
nan, festak hastear direlarik, Ga-
ragardo Azokak jai giroa jarri
zuen. Bestalde, dantza eta futbola
izan da Udaberri eta Bonberenea-
ren eskutik, eta azoka berezia
Box.A elkarteak antolatuta. Men-
di irteera egiteko baliatu dutenak
ere izan dira, Alpino Uzturreko-
ak, kasu.

Asteasuko Santamaña auzoan
Tranpazulo igo eta jaitsi da, eta
tarte horretan, jaietan murgildu
dira auzotarrak. Ostegunean
ekin zieten festei, eta hamaika
ekitaldiz gozatu ahal izan dute,
jan-edanak, bertsolariak, trikiti-
lariak zein herri kirolek hutsik
egin gabe. Herenegun datorren
urtera arte esan zieten gainalde
paregabean kokaturiko auzoko
jaiei.

Leitzako Atekabeltz Gaztetxea
bere zortzigarren urteurrena os-
patzen ari da, eta larunbata izan
zen egun nagusia. Goizean Suabi-
zante zesta punta txapelketa jo-
katu zuten lau bikotek eta gero
bazkaltzeko 20 pertsona inguru
elkartu ziren gaztetxean bertan.
Ostiralean, berriz, 25 lagun elkar-
tu ziren afarian. Bazkariaren os-
tean poteoan irten ziren, joko eta
musika eta guzti, eta gaua zuze-
neko musikak bete zuen. Urteu-
rreneko ekitaldiek jarraitzen
dute oraindik, eta etzi, masaje tai-
lerra emango du leitzar gazte ba-

tek, eta ostiralean film laburren
lehiaketara aurkeztutako lanak
izango dira ikusgai, eta irabazlea
aukeratuko dute.

Bestalde, Villabonan jaien au-
rrekari moduan, Irrintzi elkarte-
ak antolaturiko Garagardo Azo-
ka izan dute ostegunetik igande-
ra, Txermingo ikastolaren
jolastokian. Antolatzaileek giro
ezin hobea izan dela azaldu dute,
eta eguraldiak ere zerikusia izan-
go zuen horretan, garagardoak
ederki laguntzen baitu epeltasu-
netik freskatzen. Bada, bihar ha-
siko dira jaiak bertan, eta astebe-
tez etenik gabeko festa giroa na-
gusituko da. 

Azokek ere lekua izan dute as-
teburuan, Tolosako Box.A elkar-
teak antolaturiko Made in Tolosa
izenekoa, esaterako. Hainbat ar-
tistek postuak jarri zituzten la-
runbatean, eta afaria eta musika
ere izan zuten. Box.A elkartearen
egoitzatik gertu, Bonberenean,
bestelako ekimena izan dute, fut-
bol txapelketa, hain zuzen. Zortzi-
garrenez egin dute aurten, eta
zortzi taldek parte hartu dute. Ira-
bazlea Iruña taberna izan da, eta
antolatzaileek giro polita izan
zela larunbatean nabarmendu
dute.

Bestalde, larunbat eguerdian
Tolosako Udaberri dantza talde-
koak Argentinako Nacochea hiri-
ko Euskal Etxeko dantza taldea-
rekin batera aritu ziren dantzan.
Argentinako folklorea nahiz eus-
kal dantzak ikusi ahal izan ziren.
Alpino Uzturre mendi elkarteko-
ak, berriz, mendian izan dira aste-
buruan. Pirinioetara egin dute as-
teburu pasa, eta hainbat gailur
igo dituzte. 

Jaiek, urteurrenek nahiz azokek festa giroa
hedatu dute herri askotan; dantza, futbola 
eta mendi irteerak ere izan dira protagonista.

Jai giroa
nagusitu da
asteburuan

Tolosa qPlaza Zaharrean dantzatu zuten Udaberrikoek eta argentinarrek. J. TELLERIATolosa qAlpino Uzturre mendi taldekoak, Piriniotako Mondarruegoko gailurrean. HITZA

Asteasu qSantamaña auzoko jaietan, gaztetxoak zaku karreran jolasean. IMANOL GARCIA LANDA

Leitza qZortzigarren urteurrena ari dira ospatzen Atekabeltz gaztetxekoak. IMANOL GARCIA LANDA

Villabona qGaragardo azoka izan dute asteburuan Villabonan. IMANOL GARCIA LANDA

Tolosa qMade in Tolosa azoka berezia egin zuten Box.A elkartekoek, eta hainbat artistaren materiala jarri zuten postuetan. Tailerrak ere egin zituzten gaztetxoentzat. IMANOL GARCIA LANDA

Tolosa qZortzi taldek parte hartu dute zortzigarren Bonberenea futbol txapelketan. Jende ugari gerturatu zen ikustera, eta giro polita egon zen Bonbereneako zelaian. HITZA
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Itzea Urkizu 

Tolosaldeko gaztetxoen artean
kirola, eta bereziki pilota zabal-
tzeko helburua du, besteak beste,
HITZA pilota txapelketak; jomu-
gak bete dituztela esanez, gustu-
ra dago Luis Galarraga antola-
tzailea, aurten Tolosaldeko 252 pi-
lotari aritu baitira txapelketan. 

Pasa den larunbatean jokatu zi-
tuzten maila guztietako finalak,
Bidegoiango frontoian, eta kan-
txako ikuskizunaz gozatzeko,
bete egin zen frontoia.

Guztira bost mailatako finalak
jokatu zituzten, eta benjamin B
mailan txapeldunak Orexako
Arrillaga anaiak izan ziren, Be-
launtzaran eta Tello larraulda-
rrei 16-5 irabaziz. Benjamin A
mailan, berriz, Labaien eta Gar-
tziarena berastegiarrek 16-4 ira-
bazi zuten Ugartemendia zizur-
kildarraren eta Muñoa adunarra-
ren aurka. 

Alebinetan, Zubeldia eta Olano
altzotarrak izan ziren txapeldu-
nak, Altuna eta Lopetegi tolosa-
rrei 16-4 irabaziz. Maila bat gora-
goko finaletan, infantiletan, txa-
peldunak Oiarbide alegiarra eta
Aizpitarte altzotarra izan ziren,
eta 18-11ko emaitzarekin gailen-
du zitzaizkien, Zubeldia amezke-
tarrari eta Osa urnietarrari. Az-
kenik, kadeteen mailako finala
Aizpuru asteasuarrak irabazi

zuen, Santxez ibartarraren aur-
ka, 18-8 ko emaitzarekin.

Aizpuruk denboraldi bikaina
18 eta 8ko emaitzarekin kadeteen
mailako txapeldun suertatu zen,
larunbatean, Julen Aizpuru aste-
asuarra. Hasiera batean, partida
zailagoa espero zuen, eta lehen
lau tantoak Santxez aukariak
egin bazituen ere, segituan hartu
zuen mendean partidaren errit-
moa.

Buruz buru aritu zen maila ba-
karra izan zen kadeteena, eta lau
t’ erdian jokatu zuten, gainera.
Txapeldunak gustura azaldu
zuen bere burua, norgehiagoka
amaitu eta gero: «Txapelketa oso-
an barrena ondo aritu da Santxez,
eta partida gogorragoa espero
nuen, baina gaur oso gustura ari-
tu naiz». 

Norgehiegoa 4-0ko markagai-
luarekin hasi zen, Santxezen
alde, baina Aizpuruk lau tantoen
ondoren bere jokoari heldu eta
partidari buelta eman zion, beste-
ak beste, sakea aprobetxatuz:
«Buruz buru, sakea duenak min
handia eman diezaioke aurkaria-
ri, eta partida hasieran ez naiz
ondo aritu; hankak ezin nituen
ondo jarri, frontoi hau oso irrista-
korra baita, eta beraz, errestoa
kosta egin zait hasieran. Gero, or-
dea, sakea berreskuratu dudane-
an, buelta eman diot jokoari». Ho-
rrela, sakea berreskuratuz, pilota
atzera botaz eta aurkaria atzean
zegoela dejada erabiliz egin zi-
tuen Julen Aizpuruk, tanto
gehien. 

Denboraldi bikaina osatzen ari
da asteasuarra, izan ere, HITZA
txapelketaz gain, lehenago ere

beste bi txapelketa irabazi ditu:
«Aurten gustura nabil, bai, eta
orain Nafarroan hasiko den beste
txapelketa batean ere parte har-
tuko dugu. Honez gain, Trasernio
txapelketako finalerdietara iritsi
gara, eta ea zer gertatzen den, par-
tida gogorrak datoz eta». 

Herri txikiak pilota biziberrituz
HITZA txapelketako antolatzaile
Luis Galarragak balorazio positi-
boa egin du aurtengo txapelketa-
ren inguruan: «Parte hartu duten
taldeetako ia arduradun guztiak
finalean izan dira, eta beren iri-
tzia oso ona izan da. Txapelketa
hasieran Tolosako mutikoen hu-
tsunea nabaritu zen, baina gaine-
rakoan guztia giro oso onean joan
da, eta oso partida orekatu eta po-
litak ikusteko aukera izan dugu». 

Materialari dagokionez ere,

gustura azaldu da Galarraga:
«Aurten asmatu dugula iruditzen
zait, pilotariek gustura jokatu du-
tela ikusi baitugu; partidak pilo-
tan jokatuz irabazi edo galdu di-
tuzte. Hau dela eta, finaletara ere
maila oso politeko norgehiago-
kak iritsi dira. Oro har, niri ikara-
garri gustatu zaizkit txapelketa-
ko partidak eta markagailuan
zenbaitetan tarte handi sama-
rrak izan diren arren, maila polita
eman dute guztiek».

Antolakuntzaren lekukoa jen-
de gehiagorengana zabaltzeko go-
goa ere azpimarratu du Luis Ga-
larragak: «Datorren urtera begi-
ra txapelketa antolatzen
jarraitzeak merezi duela uste dut,
eta nik antolakuntzaren ardura
pixkana-pixkana utzi nahi duda-
nez, beste batzuk ardura hori har-
tzen joatea egokiena dela uste

dut. Izan ere, ez da ona izaten per-
tsona batek ardura bera urte as-
kotan bere gain izatea; pertsona
horrek antolakuntza uzten duen
unean, guztia ezerezean geratze-
ko arriskua izaten da. Beraz, herri
txikietako pilota eskoletako ardu-
radunei eskatuko nieke, ardura
hori hartu eta txapelketa hau an-
tolatzen jarraitzea». 

Bide honetan, Luis Galarragak
herri txikiek pilotari ematen dio-
ten indarra nabarmendu du, eta
herri txikiak bizirik-pilota bizirik
binomioa hizpide izan du: «Oso
ondo lotuta daude herri txiki bi-
ziak, eta pilota bizia. Herri txikie-
tako eskoletatik ateratzen diren
pilotariekin, Tolosaldeko 252 pilo-
tarik parte hartu dute aurten txa-
pelketan, eta hori oso ona dela
iruditzen zait. Gainera, finaleko
parte hartzea zabala izan da, eta
eskualdeko herri asko hartu
ditu».

Azkenik, txapelketaren helbu-
rurik behinena bete dutela nabar-
mendu du: «Azken finean gure
helburua gaztetxoek kirola egitea
da, eta bereziki pilotan aritzea.
Horrez gain, frontoiak betetzea
ere gure jomugetako bat da, eta
bete dugu. Polita da, beraz, bai jo-
katzen dutenentzat, eta baita
ikustera etortzen direnentzat
ere».

Tolosaldeko 252 pilotari aritu dira,
aurtengo HITZA txapelketan
Pasa den larunbatean
Bidegoianen jokatu
zituzten maila
guztietako finalak, eta
frontoia bete egin zen

Luis Galarraga antolatzaileak aurten aukeratutako materiala azpimarratu du, eta pilotariak oso gustura aritu direla dio. I. GARCIA LANDA

Benjaminak B
Belauntzaran-Tello 5
Arrillaga-Arrillaga 16

Benjaminak A
Labaien-Gartziarena 16
Ugartemendia-Muñoa 4

Alebinak
Altuna-Lopetegi 4
Zubeldia-Olano 16

Infantilak
Zubeldia-Osa 11
Oiarbide-Aizpitarte 18

Kadeteak
Aizpuru 18
Santxez 8

GFinaleko emaitzak

Aizpuru izan da kadeteen mailan txapelduna, eta denboraldi bikaina osatzen ari da. I. GARCIA LANDA



‹ Kirolak
2013ko uztailaren 23a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Tarragonako (Herrialde Katalanak) Calafat herrian, patinetako
iraupen probak izan dira asteburuan, eta Tolosako Irristaka taldea
bigarren sailkatu da 24 orduko taldekakoan. Lehiaketan taldeka
nahiz banaka aritzeko aukera dago, eta bi proba mota antolatzen
dituzte: 12 ordukoa eta 24 ordukoa. Horrela, Kepa Caballero tolosa-
rra irabazle suertatu zen 12 orduko banakakoan. HITZA

IRRISTAKA TXAPELDUNORDE

Irudia qTolosa

Itzea Urkizu 

Alatzne Etxaburua zizurkildarra
Euskal Herriko lehen emakume
txapelduna izango da segan, igan-
dean Zizurkilen jokatutako saio-
an belar kilo gehien ebaki eta
gero.  

Zizurkilgo Areta baserriko be-
lardian jokatu dute aurten, lehe-
nengoz, Emakumezkoen Euskal
Herriko I. Sega Txapelketa, eta
Etxaburuak Arrate Garin eta Ira-
ti Astondoa izan zituen aurkari.

20 minutuko proba burutu be-
har izan zuten, eta belar kilo
gehien zizurkildarrak ebaki zuen;
bigarren postuan Irati Astondoa

zeanuriarra sailkatu zen, eta hi-
rugarrena, berriz, Arrate Garin
izan zen.

Lizaso eta Kanflanka, gustura
Gizonekoen Euskal Herriko sega
txapelketa, berriz, Gasteizen jo-
katu zuten, eta Igor Esnaola suer-
tatu zen irabazle. 

Juanjoxe Lizaso asteasuarrare-
kin sekulako lehia izan zuen pro-
bak iraun zuen bitartean, baina
azkenean, Esnaolak 158,5 kilo

gehiago ebaki zituen. Guztira, ira-
bazleak 4.240 kilo ebaki zituen,
eta Juanjoxe Lizasok, berriz, 20
kiloko zigorrarekin, 4.082. Hiru-
garren postua Jon Kanflanka lei-
tzarrarentzat izan zen, 3.479 belar
kilo ebakita. 

Lizasok gustura azaldu zuen
bere lekua, eta parte hartzaile
guztiek azpimarratu zuten belar-
diaren egoera ona, ebakitzerako-
an.
1tolosaldean@hitza.info

Alatzne Etxaburua, emakumezkoen
Euskal Herriko I. Sega txapelduna
Gizonezkoetan Joxe
Lizaso asteasuarra
bigarren sailkatu zen,
eta Jon Kanflanka
leitzarra hirugarren

Alatzne Etxaburua zizukildarra, segan. HITZA

I. Urkizu 

Joxean Tolosa pilota txapelketa
aurrera doa, eta asteburuan zen-
bait partida lehiakorrez gozatze-
ko aukera izan da. Ez da, ordea,
Iñaki Artolaren kasua izan, erraz-
tasunez gailendu baitzen 18 eta
7ko emaitzarekin, bere aurkari
Oronoz lesakarraren aurrean. 

Kadeteen mailan bi partida

izan ziren, eta Arandiak 18-6 ira-
bazi zion Oiarbideri. Egiguren to-
losarrak, berriz, 18-13ko emaitza-
rekin Medina zerrendaburua
kanporatu zuen. 

Gazteen mailan Uharteko Sa-
rasak irabazi zuen 18-15, Ibarron-
doren aurka; azken honek ikuski-
zun handia eskaini zuen, galdu
arren. Maila berean, Erasun zi-
zurkildarrak 18-9 irabazi zion
Burlatako Alduntzini. 

Azkenik, nagusien mailan
Arresek irabazi zion Santxezi, 18-
9ko emaitzarekin, eta Artola ale-
giarrak 18-7 irabazi zion Oronoz
lesakarrari. Arerioak nahiko
erraz kanporatu zituzten Arresek
eta Artolak. 

Iñaki Artolak erraz egin
du aurrera Joxean 
Tolosa txapelketan
Egiguren tolosarrak eta
Erasun zizurkildarrak
ere irabazi egin 
dituzte asteburu
honetako partidak

I. Urkizu

Beste behin ere, bere sasoia era-
kutsi du asteburuan Iker Karrera
mendi lastekariak, eta Suitzako
Eiger Ultra Trail probako irabaz-
lea izan da. 

Guztira 101 kilometroko ibilbi-
dea egin behar izan zuten parte
hartzaileek, eta 6.700 metroko
malda positiboa du lasterketak.
Karrera amezketarrak, 11 ordu
eta 38 minutu behar izan zituen

Eiger Ultra Traileko ibilbidea
amaitzeko, eta nagusitasunez ira-
bazi zuen, Urs Jensen, bigarren
sailkatua, 50 minutura iritsi bai-
tzen; Konrad Von Allmen hiruga-
rrena, berriz, ordu eta erdira iritsi
zen helmugara. 

Karrerak mendian gora eraku-
tsi zituen bere dohainak, hanke-
ko giharretan arazoak izan zituen
arren; beste batzuetan baino zail-
tasun gehiagoz korri egin zuen.
25. kilometroan ziztada bat senti-
tu zuen bikietan, eta mendi las-
terkariak proba amaitutakoan
azaldu zuenez, oso tentuz aritu
zen lasterketa osoan. Hala ere,
aurkariei atera zien aldeak den-
bora lasaitasunez kudeatzeko au-
kera eman zion amezketarrari. 
1tolosaldean@hitza.info

Iker Karrerak Eiger Ultra
Trail lasterketa irabazi du

256. kilometroan
ziztada bat sentitu zuen
bikietan, baina hala ere
50 minutuko aldea atera
zion bigarren sailkatuari

I. Urkizu

Lehen aldiz hartu du parte, Fran-
tziako Tourrean, Mikel Nieve txi-
rrindulariak, eta egindako lana-
rekin gustura azaldu da, erregu-
lartasuna nabarmenduz. 

Sailkapen orokorrean hamabi-
garren postuan amaitu du leitza-
rrak, eta azken egunera arte men-
diko elastikoa eskuratzeko lehian
ibili da, azkenean Quintanak lor-
tu duen arren. Horrela, Mont Ven-
toux-en eta Ax 3 Domaines-en
egindako etapetan erakutsi du
leitzarrak, mendian duen indar
eta lehiakortasuna.

Mikel Nievek
maila ona
erakutsi du bere
lehen Frantziako
Tourrean

2 Hilberriak eta urteurrenak

ESKELAK

943-65 56 95
tolosaldean@hitza.info
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2 Farmaziak

GAUR

pIbarra.Egunekoa eta gaue-
koa: Iturrioz, I.
Euskal Herria kalea, 3.
Telefonoa: 943 67 09 15.
pLeitza.Larraia, M. I.
Elbarren 95.
Telefonoa: 112.

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

2 Agenda

GAUR

DEIALDIAK
pAmasa-Villabona.Jaien ba-
rruan, hilaren 24ean izango den
herri afarirako eta 30ean egingo
den Etxeondoko bazkariko izen
emateak bukatzear daude. He-
rri afarian izena emateko azken
eguna da gaurkoa, eta kultura-
ko bulegoan egin beharko da
08:00etatik 11:00etara. Aldiz,
bazkarian izena eman nahi du-
tenek biharkoa dute azken egu-
na, ordu eta leku berean.
pAlkiza.Alkizako Udalak ohiko
osoko bilkura egingo du,
20:30etik aurrera. Hamar pun-
tuko gai ordena jorratuko dute.
pIbarra.San Bartolome jaieta-
ko haurren danborradako en-
tsegua izango da, 20:00etan,
Belabieta kiroldegian.
pIbarra.Festa Batzordearen bi-
lera izango da, 20:00etan uda-
letxeko batzar aretoan. Herrita-
rrak gonbidatu dituzte bertan
parte hartzera.
pIbarra.Langostino Motor el-
karteak, hilaren 28rako irteera
antolatu du. Kasu honetan, Iba-
rratik atera eta Doneztebe, Do-
nibane Garazi, Luzaide eta Zu-
biritik barrena egingo dute itzu-
lia. Bidaia luzea denez, puntual
aterako dira, eta Zubirin bazkal-

duko dute 25 euroko menua.
Izena emateko azken eguna, hi-
laren 25a, osteguna izango da,
eta dirua 2095 5043 97
1064234593 kutxako kontu
zenbakian sartu beharko da.
pIrura.Hiahoka programaren
barruan, 18:00etatik 19:00eta-
ra euskara praktikatu nahi du-
ten guztiak daude gonbida
tuta. Batez ere jatorri eta kultura
ezberdinetako pertsonentzat
da, eta liburutegi zaharreko gu-
rasoen gelan (elizaren
atzeko parkearen ondoan).
pIkaztegieta.San Lorentzo
jaietako otorduetako txartelak
salgai daude Ostatu eta Toki-
Alai tabernetan. Erosteko azken
eguna hilaren 29a, astelehena,
izango da.
pUrkizu.Urkizuko Alurtxiki auzo
elkartean larunbatean, hilak 27,
Millan Telleria eta Anjel Mari Pe-
ñagarikano bertsolariekin ber-
tso afaria izango da, postre
lehiaketa eta guzti. Izena ema-
teko azken eguna hilaren 24a,
izango da, eta 615 72 06 15 tele-
fono zenbakira deitu beharko
da. Helduek 28 euro eta umeek
12 euro ordaindu beharko dute.
Postre lehiaketara animatzen
denak, berriz, 6-8 pertsonen-
tzako postrea eraman beharko
du.

Larunbatean jokatu zuten Beasainen Kilometro-
ak jaiaren aldeko futbol partida Realak eta Okzi-
taniako Tolosa taldeak. Besteak beste, Jokin Ape-
rribai Realeko lehendakaria, Arantza Manterola
Ikastolen Elkarteko lehendakaria eta Unai Igartua

KMK13ko koordinatzailea izan ziren, eta elkarri
opariak banatu zizkieten. 1.800 pertsona joan zi-
ren ikustera, eta partida banako emaitzarekin
amaitu zen. Haurrek eta helduek, Realeko jokala-
riekin argazkiak ateratzeko aukera izan zuten.HITZA

KILOMETROEN ALDEKO PARTIDA

Irudia qTolosa

2 Agurrak


