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Elkartasun paladak
bueltan dira Oria ibaian
Tolosako hainbat elkartek laugarrenez antolatu dute elkartasun
topaketa, eta estropada izango da erdigunea; Zutani elkarteari
lagunduko diote aurten, familia behartsuengana helduz //2

Zerkausi azpian aurkeztu zuten aurtengo festa eguna. I. URKIZU ARSUAGA

Zarateko merkatu
beltzeko merkantziez
gain emozioak nagusi
Azken Muga proiektuan Joxe Mari Oterminek,
Zaraten bertan, ‘Emozioen estraperloa, mila eta
bi istorio xume’ zerrendatu ditu //6-7

Lau ordezkari izango
ditu Tolosaldeak
Txapelketa Nagusian
Baigorrin abiatuko da bertso dema irailaren
23an eta eskualdean saio bakarra izango da,
urriaren 14an Tolosako Beotibarren //3

Belar artifiziala
jarriko zaio
Elorriri
Alegiako futbol zelaia egun
hartxintxarrezkoa da; urte
bukaera baino lehen
hasiko dira lanak //4



Oria ibaia
elkartasun
olatuz beteko
da larunbatean
Tolosako elkarteen arteko topaketa
ospatuko dute laugarrenez, eta batel
estropadak izango dira festaren
erdigune, Zutani elkarteari laguntzeko

Itzea Urkizu Arsuaga

2014an izan zen lehena: Tolosa-
ko elkarte gastronomikoek bat
egin zuten, elkartasun helburuz.
Helburu berera iristeko indarrak
arraunean batu zituzten, gaine-
ra, eta jada ohitura bilakatzen ari
da, herritarrak batelen arteko
lehian ikustea. Larunbatean
izango da aukera, 11:00etatik au-
rrera.
Stop Sanfilippo, Afestta eta

Pausoka elkarteei babesa eskaini
eta gero, aurten Zutani elkartera
bideratuko dituzte Tolosako El-
karteen arteko Topaketako lor-
pen ekonomikoak, eta aurreko
urteetako egitaraua baliatuko
dute horretarako. 11:00etan ha-
siko da festa, Zerkausi inguruan,
batel estropadarekin eta, ordu
berean, pintxoak eta edariak
dastatzeko aukera izango da,
Zerkausiko lehen solairuan.
Behin kirol proba amaituta,
12:30ean kalejira egingo dute,
txarangak girotuta, eta bazkari
legea ere Zerkausian izango da,
14:00ak aldera. Arratsaldean,
berriz, egitaraua biribiltzeko,
txaranga doinuak itzuliko dira
elkarteen arteko festara,
17:00etatik aurrera.

8 TXANDA UR BARETAN
Oria ibaiaren zabalerak hala
aginduta, estropadako txanda
bakoitzean bi ontzi ariko dira.
Baldintza berdinetan lehiatzeko,
ordea, talde bakoitzak bi txanda
jokatu beharko ditu, kale banata-
tik. Horrela, beraz, zortzi txande-
tako batel bikoteak zozketa ba-
tek erabaki ditu.
Bi txandetako denborak batu-

ko dituzte eta, kronorik onena
eskuratzen duten bi batelek jo-
katuko dute finala. Antolatzaile-
ek, ordea, argi dute larunbateko
txapelduna nor izango den: «Zu-
tani elkartea izango da estropa-
dako irabazle bakarra eta, Kotxa-
ko estropadaren hariari tiraz,
igandeko olatuak izan daitezela
elkartasunezkoak, datorren la-
runbatean».

253 ARRAZOI, 
FESTAN PARTE HARTZEKO
2013an sortu zenez geroztik, ga-
ratu egin da Tolosako Zutani el-
kartearen jarduna. Pobrezia ego-
eran bizi diren familiei jatekoa
ematen ekin zioten bideari, eli-
kagai bankuarekin elkarlanean;
gaur egun, ordea, helburua za-
baldu, eta laguntza humanitario
elkartea da Zutani: «2013an 65

familiak jasotzen zuten gure el-
kartearen laguntza eta, gaur
egun, 253 familia artatzen ditu-

gu; tartean 224 haur», azaldu du
Arantxa Iruretagoiena elkarteko
kideak.
Lan boluntarioa dute oina-

rrian eta, Tolosako Udalarekin
batera, hainbat espresaren babe-
sa jasotzen dute. Larunbatekoa-
rekin bultzadatxo bat gehiago ja-
soko dute, eta Iñigo Gorostiaga
elkarteen ordezkariak horretara
deitu ditu, aurten parte hartu ez
duten elkarteak: «Lehen topake-
tan 18 elkarte bildu ginen, biga-
rrenean 10 eta iaz 12. Dei egin
nahi diegu gainerako elkarte
guztiei ere, helburu solidario ho-
nekin bat egin eta urteroko topa-
ketan parte hartzeko».

Laugarrenez ospatuko dute elkarteen arteko festa. ASIER IMAZ
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Lan bila

Sukaldaria.Emakume sukaldariak
bere burua eskaintzen du Tolosalde-
an lan egiteko. Euskalduna eta es-
prientziaduna da. Telefonoa: 688 68
12 57. Deitzeko ordutegia:
20:00etatik 22:00etara bitarte.

IRAGARKI LABURRAK

ELKARTASUN ESTROPADA
Txandak

1. txanda.Lizardi 2 / Oargi
2. txanda. Iurre / Aiz-Orratz
3. txanda.Emendek / Txinparta eta
San Esteban
4. txanda.Lizardi 1 / Batasuna
5. txanda.Oargi / Lizardi 2
6. txanda.Aiz Orratz / Iurre
7. txanda.Txinparta eta San Este-
ban / Emendek
8. txanda.Batasuna / Lizardi 1

Taldeak

Batasuna.Jon Ander Santos Olano,
Iosu Karrera Artola, Andoni Alzate
Goitia, Josean Iraola Ferrero, Iñaki
Garcia Gainzerain.
Oargi.Eneko Zubiria Begiristain, An-
der Artimuzu Pastor, Aitor Hernan-
dorena Aramendi, Gari García, Ioritz
Segurola.
Emendek.Ekaitz Beraza, Iñigo Go-
rostiaga, Antonio Merino, Ramon
Garmendia, Felix Arnaiz.
Lizardi 1. Julen Telleria, Mikel Agirre,
Asier Etxeberria, Eli de Arriba, Ibai
Vaquero.
Lizardi 2.Kike Conde, Iñigo Martia-
rena, Onintze Hartsuaga, Josune
Sanz, Amaia Vaquero, Ekaitz Beraza,
Oier Gastesi.
Aiz Orratz. Iban Ormazabal, Gorka
Galarza, Josean Joubert, Eneko
Egailde, Miguel Guibelalde, Miguel
Gibelalde.
Iurre.Olatz Godoy, Maria Imaz, Ho-
dei Urkiola, Unai Saralegi, Beñat
Etxeberria.
Txinparta.Luis Oruezabal, Jon Or-
mazabal, Imanol Gibelalde.
San Esteban.Agustin Pagola, Mikel
Fernandez..

Mendiko film
proiekzioa, gaur
MENDIA// Miguel Angel Bermu-
dezek antolatuta, mendiko film
proiekzioa izango da, gaur,
20:00etan, Tolosako kultur etxe-
ko areto nagusian. Guztira, hiru
lan eskainiko dituzte. 

Haurrentzako irteera
egingo du Alpinok
MENDIA// Urkiolatik Oletara ibi-
laldia egingo du Alpinok, igan-
dean, haurrekin. Autobusa
09:30ean irtengo da San Fran-
tziskotik, eta 17:00etan itzuliko
dira Tolosara. Irteera izena ema-
teko: info@alpinouzturre.eus
edo 943 65 27 89.

Ostegunean
hasiko da
Tolosako
garagardo festa,
TAKEren eskutik

23 garagardo mota, eta
zenbait berrikuntza
dakartza aurtengoak; 
data eta espazioa, berriz,
urterokoak izango dira

I. Urkizu

Hirugarrenez hartuko du, TAKEk,
Tolosako garagardo festaren anto-
lakuntza, eta 2017koa zenbait be-
rrikuntzarekin dator. Ostegunean
hasiko da, 18:30ean, eta igandera
bitarte Zerkausia garagardozaleen
aterpe bilakatuko da. 
Saskibaloi taldeak zenbait berri-

kuntza txertatu ditu aurtengo fes-
tan eta, besteak beste, haragi han-
burgesak nahiz begetalak dastatze-
ko aukera izango da, betiko
jakiekin batera; kafea hartzeko au-
kera ere izango da Zerkausian.
Garagardo festaren muina, or-

dea, garagardoa da, eta aurten 23
mota dastatzeko aukera izango da:
4 arrunt, 16 berezi eta 2 artisau ga-
ragardo. Guztira, 7.620 garagardo
litro jarriko dituzte, bertaratzen di-
renen eskura.
Gauza jakina da festarik ez dago-

ela musikarik gabe, eta DJ Jotatxo
eta DJ Bullen ardura izango da, os-
tiral eta larunbat gauean,
02:00etan Zerkausia itxi bitarte gi-
rotzea; ostegunean eta igandean
00:00etan izango da itxiera ordua. 
Azkenik, aipatzekoa da, Zerkau-

siko bezeroen artean Redline me-
kanikako 200 auto-azterketa zoz-
katuko dituztela. 

Zortzi batel ariko dira,
11:00etatik aurrera,
Oria ibaian arraunean;
bi txanda izango dira

Zutani elkarteari
bideratuko dizkiote
irabazi ekonomikoak;
253 familiari
laguntzen dio
elkarteak



Tolosaldeko lau
bertsolari ariko dira
Txapelketa Nagusian
Euskararen lurralde osoan izango da aurten
txapelketa eta geldialdia egingo du urriaren 14an,
larunbata, Tolosako Beotibar pilotalekuan

Jon Miranda 

Irailaren 23an Baigorrin abiatu-
ko da Bertsolari Txapelketa Na-
gusia eta abenduaren 17an buka-
tuko da BECen. Bide horretan,
euskararen lurralde osoa zehar-
katuko du, baita Tolosaldea ere,
azken final laurdena Tolosako
Beotibar frontoian izango baita,
urriaren 14an. «Modu batera edo
bestera bertsolaritza presente
dago herri horietan guztietan eta
horren isla da aurtengo Txapel-
keta Nagusia», esan du aurkez-
pen ekitaldian Jokin Castaños
Bertsolari Txapelketa Nagusiko
talde antolatzaileko kideak.
Ideia berean sakondu du

Alaitz Rekondo, Nafarroako Ber-
tsozale Elkarteko lehendakariak:
«Bere ikusgarritasunean Txapel-
keta Nagusia ez da lau urtetik
behin egiten den ekimen isolatu
bat, urte luzez eta egunez egun
Euskal Herriko herrialde guztie-
tan bertsolaritza bultzatzen ari

garen hainbat eragileren lanaren
ondorioa da».
Tolosaldean bertsolaritzak

bizi duen osasun onaren erakus-
garri da, baita ere, txapelketan
parte hartuko duten bertsolarien
kopurua. 43tik lau dira eskualde-
koak: Mikel Artola, Beñat Igua-
ran, Oihana Iguaran eta Aitor
Mendiluze. Lehen hiruak, final
laurdenetan hasiko dute beren
ibilia txapelketan eta Mendilu-
zek, duela lau urteko finalista
gisa, azaroaren 12ko finalaurre-
koan egingo du sarrera txapelke-
tan, Durangon.
Bertsolariez gain, jende asko

dago Txapelketa Nagusia posible
egingo duena. Besteak beste, 18
gai jartzailez eta 20 epailez osa-
tutako taldeak ere ariko dira la-
nean eta talde horietan daude
Iker Iriarte alegiarra eta Jon Zal-
dua eta Zigor Leunda billabona-
tarrak. Horiei, borondatez lane-
an arituko diren bertsozale asko-
ren lana gehituko zaie.

Txapelketari buruzko ataria
prest dute www.bertsozale.eus
wegunean eta ohiko informazio-
az gain, bertsogintzaren inguru-
ko hausnarketak bilduko dira
adituen eskutik. TOLOSALDEKO

ATARIA-k ere, jarraipen zabala
egingo dio Txapelketa Nagusiari
euskarri ezberdinetan. 

SARRERAK DAGOENEKO SALGAI
Final laurdenetako sarrerak sal-
gai jarri dituzte www.bertsosa-
rrerak.eus atarian. Bestalde, fi-
nalaurrekoak eta finalekoak baz-
kideek bakarrik eskuratu ahal
izango dituzte urriaren 2ra arte.
Aurten, bazkideek lortu ahal

izango dute bakarrik abonamen-
dua Iñaki Murua Bertsozale El-
karteko lehendakariak argitu
duenez: «Txapelketa honetan
onura gehiago eskaini nahi izan
diegu gure bazkideei, haien in-
plikazioa eta ekarpena eskertze-
ko modurik onena dela iruditzen
baitzaigu. Izan ere, Bertsozale

Atzo Bilbon aurkeztu zen Txapelketa Nagusiaren 2017ko edizioa. XDZ

MIKEL ARTOLA
BERTSOLARIA

(Alegia, 1989). Alegiako Zazpi Asto-
ren Gainean bertso eskolan hasi
zen bertsolaritzarekin zaletzen,
gero Gasteizen aritu zen eta gaur
egun Harituz Tolosaldeko bertso-
zaleen elkargunean ari da. Gipuzko-
ako Bertsozale Elkartean aritzen da
lanean. Lehen aldia du Txapelketa
Nagusian.

BEÑAT IGUARAN
BERTSOLARIA

(Amasa-Villabona, 1988). Txikita-
tik datorkio bertsozaletasuna eta
hainbat sariketetan parte hartu
izan du: Osinalde, Plazatik Gazte-
txera, Lizardi, Erniarraitz... Gaur
egun Lasarteko eta Tolosaldeko
bertso eskolan ari da. Lehenengo
aldiz parte hartuko du Bertsolari
Txapelketa Nagusian. 

OIHANA IGUARAN
BERTSOLARIA

(Amasa-Villabona, 1991). 10 urte-
rekin ikastetxean lehen bertsolari-
tza eskola jaso zuenetik hurbildu
zen bertso eskolara eta bertan se-
gitzen du. Harituz Bertsozale Tal-
deko kidea da. 2015eko Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketako finalean
aritu zen. Lehenengoz parte hartu-
ko du Txapelketa Nagusian.

AITOR MENDILUZE
BERTSOLARIA

(Andoain, 1975). Eskolan izan zuen
lehen harremana bertsoekin. Her-
naniko bertso eskolan aritu da, bai-
ta Andoaingoan ere. Gaur egun,
Iruran bizi da. 1995ean eta 2007an
Gipuzkoako Bertsolari Txapelketa
irabazi zuen. Seigarren parte har-
tzea du Txapelketa Nagusian eta
lautan iritsi da finalera. 

ESKUALDEKO BERTSOLARIAK

FINAL LAURDENAK
Irailak 23, larunbata - Baigorri

17:00.Aimar Karrika, Alaia Martin,
Ander Lizarralde, Beñat Ugartetxea,
Mikel Artola, Xabi Maia.

Irailak 30, larunbata - Segura

17:00.Ander Fuentes Itturri, Beñat
Iguaran, Felix Zubia, Jon Martin, Ne-
rea Elustondo, Unai Gaztelumendi.

Urriak 1, igandea - Leitza

17:00.Agin Laburu, Iñaki Apalategi,
Julio Soto, Oihana Bartra, Oihana
Iguaran, Unai Agirre.

Urriak 7, larunbata - Zalla

17:00.Eneko Abasolo Abarkas, 
Jone Uria, Miren Amuriza, Odei 
Barroso, Oihane Perea, Onintza 
Enbeita.

Urriak 8, igandea - Zumaia

17:00.Arkaitz Oiartzabal Xamoa,
Asier Otamendi, Ibon Ajuriagojeas-
koa, Miren Artetxe, Nahikari Gabi-
londo, Nerea Ibarzabal.

Urriak 14, larunbata - Tolosa

17:00.Beñat Lizaso, Eneko Lazkoz,
Etxahun Lekue, Jon Maia, Maddalen
Arzallus, Xabat Galletebeitia. 

FINALAURREKOAK
LEHEN ITZULIA

Urriak 28.Bastidan. Igor Elrotza,
Sustrai Colina + beste 4. 
Azaroak 1. Irunen. Aitor Sarriegi,
Maialen Lujanbio + beste 4.
Azaroak 4.Maule-Lextarren. 
Beñat Gaztelumendi + beste 5.
Azaroak 12.Durangon. 
Aitor Mendiluze+ beste 5.

BIGARREN ITZULIA

Azaroak 19.Amurrion. 
Azaroak 26.Donibane Lohizunen. 
Abenduak 2. Iruñea. 

FINALA
Abenduak 17, igandea

BEC.Amets Arzallus  + sailkatutako
7 bertsolari. 
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Elkarteko bazkideak dira gaur
aurkezten dugun Bertsolari Txa-
pelketa Nagusi honen eta Bertso-
zale Elkarteak aurrera eramaten
dituen bestelako hamaika eki-
menaren sostengurik handi, fi-
del eta ezinbestekoena». Era be-
ran, salmenta guneak ere izango
dira Euskal Herri osoan zehar,
sarrera arruntak erosteko.

ENTRENAMENDU SAIOA, GAUR
Harituz bertsozaleen elkargune-
ak antolatu eta Altzoko Udalak
lagunduta, gaur Txapelketa Na-
gusirako entrenamendu saioa
izango dute eskualdeko bertsola-
riek. Batzarremuño aretoan
izango da, 19:00etatik aurrera.
Bertsolari Txapelketa Nagusian
parte hartuko duten Mikel Arto-
la, Oihana Iguaran eta Beñat
Iguaran ariko dira bertsotan,
Anoetako Txomin Azpirozekin
batera. Imanol Artola felixamez-
ketarrak jarriko ditu gaiak gaur-
ko saioan.



Belar artifizialeko zorua jarriko
dute Elorri futbol zelaian 
Obrak urtea amaitu baino lehen hasiko dira eta nahaia 2018. urtea hasi baino
lehen bukatzea da; Intxurre elkartekoentzat «oso positiboa» izan da albistea

Imanol Garcia Landa Alegia

Alegiako Elorri futbol zelaiak
itxura berria izango du laster.
Izan ere, zorua aldatu egingo
dute belar artifiziala jarriz.
Proiektua egun lizitazio proze-
suan dago. Aldundiak laguntza
emango du eta udalak, ikusita
baliabideak zituela, baldintza
pleguak eta lizitazio prozesua
martxan jarri zuen udan. Bihar
da azken eguna enpresentzat
proposamenak egiteko. 
Esleipenaren erabakia «lehen-

bailehen hartu nahi dugu, eta
obrak urte amaiera baino lehen
hasi eta ea bukatzeko aukera ere
badugun», azaldu du Unai Iraola
alkateak. Aurrekontua 360.000
euro ingurukoa da. «Ikusiko
dugu enpresaren batek kopuru
horren azpitik eskaintza egiten
duen, baina nahiko doituta dago
proiektu teknikoa. Material bera
da garestia eta horrek igotzen du
batez ere kostua», esan du Irao-
lak. Aldundiaren laguntza
120.000 euro ingurukoa izango
da. «Asmoa da Gipuzkoako Fut-
bol Federazioari eskaera egitea,
beraien ekarpena egin dezaten,
baina egoera nahiko nahasia du-
tenez, esperantza handirik ez
dugu alde horretatik». 
Belar artifiziala jartzeaz gain

beste zenbait aldaketa egingo

dira. «Hobekuntza integralagoa
egitea aurreikusi da, behin ho-
rrelako proiektu batean sartuz
gero», esan du Iraolak. Irisgarri-
tasunarekin lotutako aldaketak
egiteko asmoa dago, eta horrek
ekarriko luke futbol zelaia pixka
bat estutzea. Bestalde, inguruko
hesiak aldatu egingo dira, egun-
goak punta zorrozdunak direla-
ko, eta beste modu bateko babe-
sak jarriko dira. «Aztertzen ari
gara harmailaren bat jartzea.
Noski, baliabideak mugatuak di-

tugunez, ikusiko dugu zer egin
daitekeen», esan du alkateak.
«Aurrekontu handi batez hitz
egiten ari gara eta obrak aurrera
doazen heinean ikusiko dugu
zenbat baliabide gehiago bidera-
tu ditzakegun. Printzipioz gure
eskura dauzkagun hobekuntza
guztiak egiten saiatuko gara». 

ASPALDIKO ESKAERA
Intxurre futbol elkartearen ingu-
rutik eta bertako jokalarien alde-
tik aspaldiko eskaera da belar ar-

tifiziala jartzearena. Gipuzkoan
geratzen den zelai bakarreneta-
koa da hartxintxarra duena.
«Kontuan hartu behar da ere ere-
mu guztia, bai futbol zelaia bera
eta frontoia ere, Alegiako eskola
eta institutuaren eremu bezala
izendatuta dagoela, eta herrian
DBH ikasi ahal izateko Hezkun-
tzak jarritako baldintzetako bat
izan zela», esan du Iraolak. «Be-
raz, ikasleentzat ere hobekuntza
izango dela ikusten dugu». Ho-
rrez gain, frontoiari berari ere

eragingo dio garbitasunaren al-
detik. «Oraingo zoruak hauts pila
bat harrotzen du, eta lehorra da-
goenean asko zikintzen du. Iru-
ditzen zaigu garbitasunean eta
hautsa gutxitzen lagunduko
duela», gaineratu du alkateak.  
Intxurre elkartekoentzat «oso

positiboa» izan da Elorri futbol
zelaiaren zoru aldaketaren be-
rria. Patxi Renobales elkarteko
kideak azaldu duenez, «honen
zain egon gara luzaroan». Gaia-
rekin «etsita» zeudela dio Reno-
balesek: «Putzuak sortzen dira,
marrak ezabatzen dira eta kono
txiki batzuk jarri behar izaten
dira jokalekua mugatzeko, harri
asko ditu... Gurasoek-eta ko-
mentarioak egiten zituzten zo-
ruaren egoeran inguruan... Klu-
ba desagertzeko arrazoia izan zi-
tekeen ez bazen zorua aldatzen».
Belar artifizialera aldatzen de-

nean, inguruko herrietatik joka-
lariak erakartzeko motiboa izan
daitekeela nabarmendu du Re-
nobalesek. Gaur egun sei talde
daude Intxurren: gizonezkoetan
erregional mailakoa, jubenilak,
kadeteak eta bi talde infantile-
tan; eta emakumezkoetan jube-
nil mailakoa. 
Obrak hasten direnean, talde

guztien dinamikak aldatuko
dira. Batetik entrenamenduak
egiteko arazoak izango dituzte
eta areto futbolean aritu beharko
dutela dio Renobalesek. Beste-
tik, beste hainbat herritako klu-
bekin harremanetan daude, In-
txurrekoek etxeko partidak ho-
rien zelaietan jokatu ahal
izateko. Denboraldia berezia
izango da Alegiako futbol kluba-
rentzat, eta kirol helburuei dago-
kionez «lasai» hartuko dute. Tal-
de nagusiak larunbatean hasiko
du liga, Elorri zelaian, Seguraren
aurka. 

Aurki aldatuko da Alegiako Elorri futbol zelaiaren itxura. I.G.L.
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Erritmo «oso onean» doaz
Larraitz Mendebaldeko obrak 
Auzoaren lehenengo
zatian azpiegitura
nagusiak berriztatu dira,
eta orain urbanizazio lanak
egingo dituzte

lako», azaldu du Unai Iraola al-
kateak. Uztailean hasi ziren la-
nak, jendea oporretan egotea eta
kotxeen ibilera gutxien egon dai-
tekeen garaia aprobetxatzeko.
«Uztailean eta abuztuan lanak
oso erritmo onean egin dira»,
esan du Iraolak. «Oso gustura
gaude lanak egiten ari diren en-
presakoen jarrera eta laneko di-
namikarekin. Lan konplexua da
eta denboran iraupena izango
du». 
Lanak orain arteko  moduan

joanez gero, bederatzi hilaberen
buruan bukatuta egotea espero

dute. Halere, Iraolak azaldu due-
nez, «horrelako obretan gerta
daiteke ezusteren bat edo arazo-
ren bat izatea eta espero ez zene-
an atzerapen bat izatea. Herrita-
rrei eskatuko nieke pazientzia
pixka bat izatea. Auzoa hobetu-
ko da eta ederragoa geratuko da,
baina bien bitartean obrak jasan
beharko dituzte». 
Bi fasetan banatu dira obrak

eta auzoa bi zatitan banatu da.
Lehenengo zatian azpiegitura
nagusiak berriztatu dira: ur ziki-
nak eta euri urak bereiztu dira,
argindarraren hodi berriak pasa

I. Garcia Landa Alegia

Alegiako Larraitz auzoko obrak
aurrera doaz. «Udal talde honen
gure programako promesa nagu-
sietakoa zen Larraitz Mendebal-
deko obrak egitea, Alegiako zati
horretako herritarren bizi kalita-
tea hobetu behar zelako, eta as-
palditik zetorren eskaera bat ze-

Larraitz Mendebaldean egiten ari diren obren irudia, aurreko astean. I.G.L.

dira, telekomunikazioak ere
ondo zeudenak sendotu dira eta
berriak ere bota dira. «Beste az-
piegiturak ere pasa dira, eta esan
daiteke nolabait arteria nagusiak

hobetu direla. Orain zati horre-
tan urbanizazio lanak hasiko
dira. Bigarren zatian ere prozesu
berdina egingo dute», esan du
Iraolak. 
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EGITARAUA

10:00-14:00.Postuak eta animalien
erakusketak plazan eta  Emeterio
Arresen.
10:00-14:00.Euskal Herriko Pipe-
rraren VIII. Topaketa; Ibarrakoez gain,
Peraltako, Lodosako, Ezpeletako
eta Gernikakoak izango dira. 
10:00-12:00.Gilda tailerra Emeterio
Arresen.
10:00-12:00.Tolosaldeko XX. Ezti
Lehiaketa, plazan.
10:00-13:00.Merkatarien eskutik,
paper marmolaketa tailerra, plazan.
10:00-13:00.XIII. Lehiaketa gastro-
nomikoa. 
12:00. Ibarrako merkatarien hiru
erosketa txekeren zozketa Emete-
rio Arresen. 
12:00-13:00. Gilda tailerrean egin-
dako gildekin mosaiko erraldoia,
Emeterio Arresen. 
13:00. Lehiaketa gastronomikoaren
sari banaketa eta lehiaketako gilden
dastaketa, Emeterio Arresen. 

Ibarrako baserritarren 
lanari gorazarre, igandean 
‘Ibarra, Azoka eta Piparra’ azokak hartuko du herria 10:00etatik
14:00etara; aurten gilda pintxoak protagonismo berezia izango du 

Erredakzioa Ibarra

Ikasturtea hastearekin batera,
ohiko bihurtu da Ibarran, azoka
berezia egitea. Geroz eta postu
zein eskaintza zabalagoa eskain-
tzen du. Izan ere, duela hemezor-
tzi urte hasi ziren antolatzen he-
rriko eta eskualdeko nekazari eta
abeltzainek euren produktuak
ezagutarazteko eta kontsumi-
tzaileek kontsumitzen dutena-
ren jatorria eta ezaugarriak era-
kusteko asmoarekin. Pixkana
handituz joan da eta elikagaiak
eta inguruko etxaldeetako gana-
dua ez ezik, artisauen lanak ere
biltzen ditu azoka bereziak.
Bi dira gune nagusiak, San Bar-

tolome plaza eta Emeterio Arrese
parkea. 
Plazan artisauen postuak

egongo dira eta baita Hauspoak
herrian sortu edo bizi diren txi-
rrindularien argazkiekin osatu
duen erakusketa ere. Era berean,
Uzturpe ikastolak ikasturte ho-
netan atera dituen jantzi berrie-
kin postua jarriko du, bertan jan-
tziak probatu eta enkargatzeko
aukera egongo delarik. DBHko
ikasleek, gainera, haurrei aurpe-
giak margotuko dizkiete. Ibarra-
tik Misio Taldeak ere postua izan-
go du, urtero bezala, plazan. Bi
postu jarriko dituzte, batean he-
rriko merkatari eta erakundeek
emandako produktuak jarriko di-
tuzte salgai, eta bestean, Indiako,
Ekuadorko eta Honduraseko ar-
tisau produktuak izango dituzte,
dirua bildu eta hiru herrialde ho-
rietan dituzten proiektuetara bi-
deratzeko. Herriko taberna eta

merkatariek emandakoekin osa-
tu duten saski bat ere zozkatuko
dute. 
Era berean, Tolosaldeko XX.

Ezti Lehiaketak ere plazan izan-
go du topalekua eta herriko mer-
katariek paper marmolaketa tai-
lerra ere antolatu dute bertan. 

ABERE ETA HEGAZTIAK IKUSGAI
Emeterio Arrese eta Arane ingu-
ruak berriz, nekazarien eta base-
rritarren guneak izango dira.
Emeterio Arreseko atzealdean
abere erakusketa egongo da eta
Aranen gainera, hegazti erakus-
keta ere egongo da. Emeterio
Arrese parkean nekazarien pro-
duktuekin osatutako postuak
izango dira nagusi. Euskal Herri-
ko Piperraren VIII. Topaketa ere
bertan izango da. 
Ohiko lehiaketa gastronomi-

koa berriz, frontoian izango da.
Ibarrako piperra ardatz duen

lehiaketa gastronomikoa izaten
da eta aurten hamahirugarren
edizioa ospatuko dute, eta lehia-
ketak badu berrikuntzarik. Aur-
ten lehen aldiz, gildak ere presta-
tu beharko baitira. Gildek beraz,
ozpinetan ondutako piperrak
izan beharko dituzte. Guztira
hortaz, sei pintxo egin beharko
dira Ibarrako piperrekin eta beste
zortzi gilda pintxo egin beharko
dira. Beste sei pintxoak aldiz, ho-
tzak nahiz beroak izan behar
dira, eta nahi diren osagaiak era-
bili ahal dira, beti ere piperra
bada osagai nagusia. 
Gildaren inguruan bada beste

berrikuntzarik, izan ere, gilden
tailerra egingo dute Emeterio
Arresen bertan, 10:00etatik
12:00etara. Ondoren, 12:00etatik
13:00etara egindako gildekin
mosaiko erraldoia osatuko dute
eta bukatzerakoan, gilda horiek
dastatu ahal izango dira. 

Azokan herriko merkatariek
hartzen dute parte eta 12:00etan
merkatari elkartean herriko sal-
tokietan banatu dituzten txarte-
len zozketa egingo dute. Hiru
erosketa txeke zozkatuko dituzte
Emeterio Arresen. Gune honetan
egongo dira ere Uzturpeko fran-
tseseko ikasleak ere, ikasturtean
zehar egiten duten elkartrukera-
ko dirua biltzeko pintxoak saldu-
ko baitituzte.  
Azoka 14:00etan bukatuko da,

baina jaia luzatzeko aukera dago,
izan ere, bazkaria antolatu dute
eta txartelak Atari tabernan erosi
daitezke 22 euroren truke. 

Epaileak iazko Lehiaketa Gastronomikoan, pintxoak baloratzen. I. SAIZAR

Basagain 
ezagutzeko bisita
gidatua, igandean
ANOETA // Basagain ezagutzeko
aukera egongo da igandean, hi-
lak 17, bisita gidatua antolatu
baitute. 09:30ean elkartuko dira
Anoetako plazan eta 11:00ak al-
dera iritsiko dira Basagainera.
Antolatzaileek esan dutenez,
ibiliz edo ipar martxa eginez ger-
turatu ahal izango da Burdin
Aroko herrixkara eta Aranzadi
zientzia elkarteko Xabier Peñal-
verrek emango ditu azalpenak,
gaztelaniaz. 

Euskal Jaia
antolatzeko bilera
egingo dute bihar
ANOETA // Urriaren 8an izango
da Euskal Jaiaren hamargarren
edizioa eta antolatzeko bilera
egingo dute bihar osteguna,
18:30ean udaletxean. Era berean,
esan dute aurrerantzean jaiaren
edizio guztietarako erabiliko den
logoa aukeratu dutela eta Joxe
Ramon Egibar anoetarrarena
dela. Bestalde, edizio hau iragar-
tzen duena ikastolako ikasleen
artean aukeratu zen eta Laida
Sofia Baron irurarrarena da.

Zabor bilketa
zerbitzuaren tasaren
ordainketa
AMEZKETA // Udalak jakinarazi
du, zabor bilketa zerbitzuaren
tasaren ordainketa burutuko
dutela irailaren 15etik urriaren
30era. Erreziboak helbideratuta
dutenei irailaren 15ean kobratu-
ko diete eta gainontzekoek, Ku-
txabankeko edozein bulegotan
egin dezakete, aguazilak etxera
eramandako erreziboarekin.
Epea pasaz gero, erreziboek
%20ko errekargua izango dutela
ere gogoratu dute. 

Ezohiko bilkura
egingo dute bihar,
20:30etik aurrera
AMEZKETA //Ezohiko osoko bil-
kura egingo dute bihar, ostegu-
na, 20:30ean. Bilkuran, 
besteak beste, Saturnina 
Zabala Galarza zinegotzi berriak
kargua hartuko du eta 
Larrunarri pilotalekuaren erabe-
rritzearen proiektuari onespena
eman eta kontratazioari 
hasiera emango diote. 
Altsasuko auziaren inguruko
mozio bat ere izango dute 
eztabaidagai. 



Emozioen pasabidea
Azken Muga proiektuaren barruan, Joxe Mari Oterminek Zaraten, ‘Emozioen estraperloa, mila eta bi
istorio xume’ hitzaldia eskaini eta istorio horietako batzuren kontakizuna honako erreportajean jaso da.

Joxemi Saizar

A zkarate eta
Bedaio arte-
ko Zarate gai-
na gertaera
askoren ko-
kalekua izan
da mendee-
tan zehar.

Nafarroa eta Gipuzkoa arteko
muga horretan urte askotan mi-
keleteak izaten ziren merkantzia
eta pertsonen trafikoa kontrola-
tzeko, baina amodio, apustu, he-
riotza eta bestelako gertakari as-
koren lekuko izan dira bertako
basoak. Joxe Mari Otermin kaze-
tari eta idazle amezketarrak hi-
tzaldi batean laburbildu ditu
duela gutxi, eszenatokian ber-
tan. 

Iaz hasitako Azken Muga
proiektuari jarraipena emanez,
aurtengo udan ere izan dira
hainbat ekitaldi Zarateko gaine-

an. Azkena, Joxe Mari Otermi-
nek Emozioen estraperloa, mila
eta bi istorio xume izenburupean
lekuan bertan eman zuen hitzal-
dia. Amezketa bere jaioterriari
buruz idatzi dituen dozena erdi
liburuetan, eta zuzenean horren
bila joan gabe, puntu estrategiko
honi buruz jaso dituen pasadizo
eta kontu ugari azaldu zituen
bertan bildu ziren entzuleen go-
zamenerako. Gaiari buruzko li-
burua egitearen komenientzia
ere aipatu zuen.  

Entzuleei zentzumenak adi
jartzeko deiarekin hasi zuen
Oterminek bere saioa, bertako
mendiak eta basoak ikusteko,
zintzarriak, animalien soinuak
eta baso-mutilen aizkora kolpe-
ak entzuteko, azienda, onddo,
udaberriko ziza, mantzanila eta
zezina usaintzeko…  Baina «pa-
raje gaiztoa, bihurria» izanik,
zentzumenez gain, emozioak eta
sentimenduak ikustearen ga-

rrantzia azpimarratu zuen, ber-
tatik pasa izan diren pertsonaia
horien emozio eta sentimen-
duak, «mikeleteek astoen karto-
letan zahagi ardoa, garia edo
olioa miatuz ikusiko ez zituzte-
nak».  

Gaizkileen mugaldea deitu
izan omen zaio Zarateri, 1200 ur-
tetik aurrera Gaztela eta Nafa-
rroa arteko muga izanda, gaizta-
keriak egiten zituztenek mugaz
bestaldera pasatzeko joera iza-
ten zutelako. Muga zela frogatze-
ko, Gorritiko gaztelua egon zen
harkaitza ere bertatik ikusten da,
orain Santa Barbara ermita da-
goen tokia. Lapur-sasi izeneko
lekua ere gertu dago, Inpernuko
erreka inguruan. 

1801ekoa da kontatu zuen le-
hen istorio xelebrea, abuztuaren
8koa, larunbata. Tolosako azoka-
tik zetozen Gorritiko emakume-
ak, Lekunberriko parrokoa eta
beste lagun batzuk elkarrekin jo-

atea erabaki omen zuten, bidela-
purren beldurrez. Lau gizon ate-
ra, bi eskopetarekin eta bi laba-
narekin eta gauza dezente lapur-
tu omen zizkieten, «Bedaio eta
Amezketa aldeko mendira joz»,
Zaratetik ziur. 

1812ko azaroaren 7an Betelun
bizi zen emakume amezketar
bat pasatu omen zen bere jaio-
terriko udaletxera bidean, Ne-
verseko kartzelan zegoen sena-
rra aska zezaten agiriak eskatze-
ko, aurretik semea frantziarren
kontra zebilela Aramaion hil
zutelako, ezpata kolpe batez le-
poa moztuta.   

Apustu kontuak ere agertu zi-
tuen kazetari amezketarrak. Adi-

bidez, Albiztur eta Amezketako
gazteen artean pilotan eginda-
koa 1831n. Albizturtarrek erre-
bantxa eskatu omen zuten
Amezketan galdu ondoren, eta
Lizartzan jokatu zen uztailaren
28an, orduan garaipena lortuz.
Zaratetik pasako ziren orduan
ere joan-etorrian Aralarko ar-
tzainak. 

Albizuri Haundi harri fama-
tua bertatik pasatu omen zen
XIX. bukaera aldean. Orain arte
erreka-harria zela uste bazuten
ere, Intzako plazako botarria zela
esan zuen hizlariak. Amezketan
harri hori jasoko zuenik ez zela
bota omen zuten desafioa nafa-
rrek 1875-80 inguruan eta Albi-

‘Albizuri Haundi’ harria eta 1947ko jaialdian parte hartu zuten kargajasotzaileak. ATARIA

Mugan urte askotan
mikeleteek
merkantzia eta
pertsonen trafikoa
kontrolatu zuten

Amodio, apustu,
heriotza eta bestelako
gertakari askoren
lekuko izan zen
Zarateko muga
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zuri haundi deitzen zioten Zu-
riarrain abizeneko gizon indar-
tsuak gauez joanda proba egin,
altxa eta desafioa onartu eta ira-
bazi omen zuen, bi ontzurre eta
harria lortuz. Horren testigu ere
izango ziren Zarateko zuhaitz
eta lurrak. 
1907an korrika apustu fama-

tua izan zen Tolosatik Lekunbe-
rrira. Korrikarako zaletasun han-
dia izan da Zarateren bi aldee-
tan. Ordurarte Euskal Herriko
korrikalaririk azkarrena Manuel
Mujika amezketarra zela esaten
zen. Miguel Argiñarena entrena-
tzaile zuela lortu zuen hori, bai-
na Mujikak bere babesa utzi eta
Arruitzeko Francisco Etxarri Na-
par zaharra esaten zioten mutil
gaztearekin  apustua egin zuen

Manuel Mujika korrikalari amezketarra. ATARIA

Joxe Mari Oterminek hitzaldi interesgarria eskaini zuen Zaraten. ATARIA

Zarateko mikeleteen etxea 1952an. ATARIA
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urtarrilaren 29an. Milaka pertso-
na bildu ziren Betelu inguruan
eta Lezaeta aldapa horretan eta
izugarrizko dirutzak jokatu
omen ziren. Hiru segundo aurre-
tik pasa zen Mujika Betelun, le-
hen apustua irabaziz, baina Az-
pirotzeko aldapan ito eta laster-
keta utzi zuen, bigarrena galduz.
Hurrengo egunean Zaratetik pa-
satu zen galtzailea. Esaten da
Mujikak apustua galdu, baina
diru asko irabazi zuela, eta etxea
eta artaldea erosi zuela diru ho-
rrekin. 
Garai batean pilotan luzean jo-

katzen zen, tenisean bezala, au-
rrez aurre. XIX. mendearen biga-
rren erdian hasi ziren frontoiak
egiten eta Amezketakoa izan zen
lehenengoetakoa, 1888-89an.

Betelu eta Arribetik jende asko
joaten zen Amezketako frontoira
pilota jokatzera. 1892an sekulako
pilota eguna izan omen zen, goiz
eta arratsaldean, inguruko he-
rrietako gazteen artean partidak
jokatuz. Egun hartan ere Zaraten
oihu irrintzi eta malkoak izango
ziren. 
Estraperloan edo merkatu bel-

tzean gauza guztien gainetik go-
sea pasatzen zela alde batetik
bestera esan zuen Oterminek hi-
tzaldian eta 1894ko istorio tristea
azaldu zuen. Bi amezketar zeto-
zen mandoarekin, alde banatan
bi zagi zituztela, mikeleteek alto
eman, borrokan hasi eta 19 urte-
ko mutil bat hilda suertatu zen,
Olaia baserrikoa. 
Duela 60 urte Amezketako bi-

koteei ezinezkoa zitzaien Tolo-
sara joatea igande arratsaldean
eta elkar ikusteko ia aukera ba-
karrak inguruko festa handiak
izaten ziren: San Migelen, La-
rraitzen, Azkaraten...  Beraz, pa-
sadizo handia izango zen horre-
lakoetan gain horretan.
Seguru asko Santiago bide txi-

kiren bat ere bertatik pasako zela
aipatu zuen, Manuel Lekuona
eta Leandro Silvan historialariak
esaten dutenez. Garai batean
erromesek gainetatik joateko jo-
era zutela aipatu omen zuen Le-
kuonak, bailara eta haran zuloe-
tako bidelapurren arriskua eki-
diteko. Gainera, San Martinen
debozioa erromesek ekarri zuten
Frantziatik (ermita dauka Amez-
ketan, aterpetxoa daukana) eta

Jakuetxe izenekoa bada herri
horretan.
Azkenik, San Inazio 1522an

Iruñean zauritu eta Loiolako
jaiotetxera bidean nondik joan
zen argi ez badago ere, Zaratetik
joatea posible dela esan zuen
Jose Mari Oterminek, bere izeba
Amezketako Jauregi handiko
etxekoandrea zela kontuan har-
tuta. 
Bedaio eta Azkarate arteko

pasabide horrek garai batean
gaur egun duena baino bizita-
sun handiagoa izan zuela argi
dago, azken 40 urtetan galdu
dena, eta hori gogoratu eta ahal
den neurrian berreskuratzeko,
ekitaldi gehiago ere izango dira
uda-udazken honetan bertan,
Azken Mugan bilduta.



Kirola naturan sustatuz

Udazkeneko kanpaina abian du Zumardia elkarteak eta izena
emateko aukera ere zabalik dago. Eskaintza zabala dago eta izen
emateak  helbide elektronikoz edo telefonoz egin daiteke.

Erredakzioa Tolosa

R aid eskola, sendabe-
larrekin sorginkeri-
tan, mendi trail esko-
la, piragua eskola...
asmo eta egitasmo

ugarik borabiltzen dute Zumar-
dia elkartearen proiektua. Baina
edonola, helburua azken batean,
natura, hezkuntza eta kirola uz-
tartzea da. Udazkeneko kanpai-
na jada martxan dauka elkarteak
eta izena emateko aukera ere za-
balik dago; helbide elektronikoa
edo telefonoz izena eman daite-

ke: info@zumardia.eus edo 688
72 62 13an.

AUKERA ZABALA
Raid eskola irailaren 18an hasiko
da eta plaza mugatuak ditu. 12
eta 16 urte arteko haurrei zuzen-
duta dago, hiru hilabete iraungo
ditu eta saioak 17:30-19:00 bitar-
tean izango dira. Naturarekiko
harremana landuko dute parte
hartzaileek kirol ezberdinen bi-
tartez: eskalada, oreka, piragua,
mendi bizikleta eta orientazioa.
Beste eskaintzetako bat senda-

belarrei lotuta dago, hau Osabi

Naturala laborategian eskainiko
zaie 9 eta 12 urte bitarteko haurrei,
asteartetan 17:30-19:00 artean.
Mendi Trail eskola irailaren 25

eta 26an hasiko da eta bi talde
egongo dira aukeran, adin tarte-
ari begira: 12-14 eta 14-16 urte. Es-
kola hau haur eta gazteak men-
dian korrika ibiltzeko formatze-
ra zuzenduta dago.
Azkenik, eta jada hasita dagoe-

na piragua eskola da. Ikastaroak
adinka sailkatuko dira, baina 12
urtetik aurrerakoek eman deza-
kete izena eta igeri egiten jakitea
beharrezkoa da.

Orain gutxi ireki zituen bere ateak Zumardia elkartearen piragua guneak. I. GARCIA LANDA

ASTEAZKENA 13
AGENDA

Deialdiak

Altzo.Bertso saioa. Mikel Artola,
Oihana Iguaran eta Beñat Iguaran
eta Txomin Azpiroz bertsolariak ari-
ko dira, Imanol Artola felix-en gidari-
tzapean. 19:00etan, 
Batzarremuñon. 
Tolosa.Mendiko film proiekzioa. Mi-
guel Angel Bermudezen eskutik
izango da, doan. Retrospectivas del
Club Alpino Uzturre, Descenso en
almadía por el río Esca en Burguieta 
Las marmotas del Midi D'oseau.
20:00etan, kultur etxean. 

ATARIA IRRATIA
Egun osoan zehar.Euskal musika.

28 KANALA
12:30.Onein.
13:30. Gaurkoan Tolosaldeitik.
17:30. Gaurkoan Tolosaldeitik.
21:30. Gaurkoan Tolosaldeitik.
22:00.Gipuzkoako Plazatik. Maribel
Vaquero.
22:30. Alproja Antzerki Taldea Gan-
tzanblea.
23:30. Gaurkoan Tolosaldeitik.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.
Bronte Posada, C. Korreo, 20. 
Telefonoa: 943 676013. 
Gauekoa.Morant Barber, R. 
Zabalarreta lorategiak, 1. 
Telefonoa: 943 673849.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Tenperaturaren gora-
kada handia. Hego-haizeak
joko du lehen orduan eta

horrekin tenperatura asko igoko da,
balio altuenak 25-26 gradutan ge-
ratuko dira.  Arratsaldean haizea
ipar-mendebaldera aldatu eta fres-
katuko du. Zeruan hodei gutxi.
Gehien bat hodei altuak. Orokorrean
eguzkitsu, nahiz eta egun amaieran
mendebaldetik hodeiak sartzen ha-
siko diren.ihar, eguna 00

Bihar.Eguraldi goibela buel-
tan. Goizean eta arratsalde-
ko lehen orduan fronte ba-

tek zeru estalia eta euri pixka bat
ekarriko du, nahiz euri askorik egite-
rik ez den espero. Arratsalde-gau
partean atertzera egingo du.  Ten-
peratura asko jaitsiko da.  
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ZORION AGURRAK

Zorionak!

Begira nola bukatu duen gure  
Frozenek: tabako eta sexu artean...

Urte askoan, putxurru!


