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‘Laukiz lauki Tolosan barrena’ liburuxka
osatu du Agirresarobek; Tolosako
Udalak banatuko du euskarazko
denbora-pasak biltzen dituen lana // 2
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ELKARTASUNA
TINDUFERA BIDEAN  
Seigarren bidaia eguna izango dute gaur, Tolosaldea Sahararekin elkarteko kide
eta beraiekin bat egin duten boluntarioek. Ostegunean abiatu ziren saharar
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7.055.000 euroko
aurrekontua 
onartu du Amasa-
Villabonako Udalak
Gizarte Zerbitzuen sailak %8,49ko igoera izango
du 2022an; inbertsio berrietara 731.000 euro
bideratuko dituzte eta kiroldegiko kantxa
birmoldatzeko erabiliko dute zatirik handiena // 4
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Irati Saizar Artola 

Euskarazko denbora-pasen libu-
ruxka bat kaleratuko du Tolosa-
ko Udalak aste honetan: Laukiz
lauki Tolosan barrena. Liburux-
kako hitz jokoen sortzailea da
Iñaki Agirresarobe Igiñiz (Irun,
1962). Urte asko daramatza sor-
men lan horretan, besteak beste,
euskal hedabideetako hitz joko-
ak sortzen. 
Zein esperientzia duzu
denbora-pasekin?
Artean haurra nintzela, etxean
ikusi nituen lehenengo denbora-
pasak. Gure ama zenak egunero
tarte bat hartzen zuen egunka-
rietan gaztelaniaz argitaratzen
ziren gurutzegramak osatzeko.
Hiztegiren bat edo beste eskura,
ez zuen atsedenik hartzen jokoa
osatu arte. Jada mutil koskorra
nintzela, batzuetan laguntzeko
eskatzen zidan, eta horrela hasi
nintzen denbora-pasekin zale-
tzen. 
Eta sortzen hasi zinen.
18 urte nituela hasi nintzen Irun-
go AEKn eskolak ematen, eta
han ezagutu nuen inoizko euskal
denbora-pasa edo hitz joko egile-
rik bikainena, osoena eta berri-
tzaileena: Joxan Elosegi. Haren
arrimuan hasi nintzen lehenen-
go gurutzegrama txikiak sortzen.
Gutxi gorabehera hamar urte ge-
roago argitaratuko ziren neuk
sortutako denbora-pasak, Eus-
kaldunon Egunkaria-n, berripa-
per horretako lehenengo zenba-
kitik aurrera, eta Egin egunka-
rian. Geroago, Argia astekarian
eta eskualde eta herri mailako
hainbat aldizkaritan argitaratu
dira, eta argitaratzen dira. Joxan
Elosegik eta biok, eta Antton
Dueso marrazkigintza lanetan,
2002ko urtarrilean sortu genuen
Euskal Herri osoan banatu eta
saldu zen Luma denbora-pasa
eta hitz jokoen hilabetekaria; az-
ken zenbakia 2014ko urrian argi-
taratu zen. Gaur egun, Berria
egunkariarentzat eta hainbat as-
tekari eta hilabetekarirentzat
egiten ditut denbora-pasak edo
hitz jokoak.
Nondik nora etorri zaizu
liburuxka egiteko aukera?
2000. urtean Tolosako hiriaren

Edo Tolosaren berri jakin behar
duzu edo ikasi egin behar duzu,
eta nire kasuan bietatik dago.
Sortzez irundarra izaki, hurbil
ditut Tolosa eta Tolosaldea, eta
gaztea ez naizenez, urteen joane-
an izan dut Tolosa eta tolosarre-
kikoak ikasteko denbora. Hala
eta guztiz ere, liburuxka honeta-
ko jokoak eta testak egiteko, in-
formazioa biltzen ibili naiz Inter-
neten, batez ere Tolosako Udala-
ren webgunean eta Wikipedian,
eta beste liburu eta liburuxka ba-
tzuetan.
Tolosarrei zuzendutakoa da?
Berez bai, baina hitz joko ez gu-
txik Tolosa inguruko herriak di-
tuzte nolabaiteko protagonista,
eta beraz, gertuko produktua da
Tolosaldeko biztanle asko eta as-
korentzat, tolosarrak ez izan
arren Tolosari buruzkoak gutxie-
nez gaingiroki ezagutzen dituz-
telako. Nolanahi ere, nik uste dut
ez legokeela sobera Tolosalde
osoa eta Tolosaldeko itzal handi-
ko pertsonaiak hartuko lituzke-
en beste aldizkari bat egitea libu-
ruxka hau osatzeko.
Nolakoa da sortze prozesua?
Esaterako, gurutzegrama bat
osatzerakoan, zein izaten dira
lehen pausoak?
Denbora-pasa edo hitz joko mo-
taren araberakoa da. Laukiz lau-
ki Tolosan barrena liburuxkako
denbora-pasen kasuan, gaikako-
ak dira denbora-pasak, hau da,
Tolosako gai jakin batzuei edo
tolosar jakin batzuei emanak
dira gurutzegrama guztiak (gu-

gotzi Xabier Balerdi, euskara tek-
nikari Ziortza Sanz, Jexux Mu-
rua, Tolosaldeko euskara tekni-
kari batzuk eta ni neu bilduta
erabaki zen orain tolosar guztiek
eskuragarri duten liburuxka hau
egitea, Laukiz lauki Tolosan ba-
rrena.  
Zer jaso duzu liburuxka
horretan?
Tolosako hiria eta tolosarrak. Hau
da, alde batetik, Tolosako geogra-
fia, auzoak, udalerri mugakideak,
ondarea, zubiak, parkeak, eskul-
turak, historia, bitxikeriak eta
beste hamaika kontu, eta beste-
tik, atzoko eta gaurko tolosar os-
petsuak, ez denak, ezinezkoa bai-
ta horrelako liburuxka batean
guztiak biltzea, baina agian bai
esanguratsuenetako batzuk.
Horretarako, Tolosaren berri
ondo jakin beharko da.

sorreraren 750. urteurrenaren
harira argitaratutako Tolosaldea
hitzekin jolasean argitalpen xu-
mea da orain plazaratutako libu-
ruxkaren aurrekaria. Ia 20 urte
geroago, 2019an, Laukiz lauki
Irunen barrena argitaratu nuen,
eta bi urte geroago, aurten, Lau-
kiz lauki Oarsoaldean barrena,
Errenteria, Pasaia, Lezo eta Oiar-
tzungo herriei emana. Tolosak
ere propio Tolosari eta tolosarrei
emandako denbora-pasa libu-
ruxka bat merezi zuela iritzita,
iaz harremanetan jarri nintzen,
lehenik, Galtzaundiko orduko
koordinatzaile zen Jexux Mu-
ruarekin eta, geroago, Kike Amo-
narrizekin, nire asmoen berri
emateko, hau da, bi aldizkari egi-
teko: bata oso-osorik Tolosaldea-
ri emana eta bestea soilik Tolosa-
ri emana. Tolosako euskara zine-

rutzegrama izenean biltzen dira
hitz gurutzatuak eta hitz gezidu-
nak edo auto-definituak), gai ho-
riei dagozkien izenak (auzoak di-
rela, edo herri mugakideak, edo
monumentuak, edo ibai eta
mendien izenak…) edo dena de-
lako tolosarraren izen-abizenak
idazten dira hainbat laukitxo bil-
tzen dituen lauki edo laukizuzen
handiago batean, eta izen horien
letrek baldintzatuko dute guru-
tzegramaren gainerakoaren osa-
era. Gurutzegrama osatzean
esan gabeko arau batzuk aplika-
tu behar dira, esate baterako, gu-
rutzegrama batean ez dira bi lau-
kitxo beltz elkarri atxikita azaldu
behar, arau orokorra da. Behin
gurutzegrama ongi osatuta da-
goela egiaztatu ondoren, defini-
zioak eman behar dira, hitz gezi-
dunetan erraza gertatzen ez
dena, definizioak emateko lauki-
txoen tamainarengatik. Defini-
zioak ematerakoan, aiseago jo-
katzeko aukera ematen dute hitz
gurutzatuek.
Gurutzegramaz gain, beste
hainbat hitz joko ere badaude
liburuxkan.
Bai, hitz gurutzatu eta hitz gezi-
dunez gain, anagrametan oina-
rritutako hitz jokoak, logika joko-
ak, goitibeherak, mailaz maila-
koak, testak, bertso jokoren bat
eta beste joko batzuk proposa-
tzen dira, den-denak Tolosa eta
tolosarrak abiapuntutzat hartu-
ta.
Denbora-pasen liburuxka da.
Hori da helburua? Denbora
pasatzea?
Oro har horixe da gisa honetako
aldizkari edo liburuxkaren xe-
deetako bat. Zer egin ez dakigu-
nean, edo bidaiatzen dugunean,
edo hondartzan gaudenean, es-
kuartean hartu eta denbora hitz
jokoak osatzen emateko aukera
ematen baitu. Bestalde, azken
ikerlanek agerian utzi dute den-
bora hitz jokoak betetzen ema-
teko ariketa oso mesedegarria
dela burua bizkor edukitzeko
eta memoriari eusteko, adin ba-
tetik aurrera. Baina Laukiz lau-
ki Tolosan barrena liburuxkak
badu beste helburu erantsi bat:
helburu pedagogikoa, alegia, to-
losar guztiek bere hiriari eta to-
losar ospetsuei buruz jakin eta
ezagutu beharrekoak hitz joko-
en bidez, modu ludiko batez,
betikoz gogoan iltzatuta geldi-
tzea.
Euskaraz egiten dituzu, beti. 
Bai, beti, erdal mundua nire lan
esparrutik kanpo dagoelako,
euskalduna naizelako eta eus-
kaldunei ere hitz jokoak euska-
raz osatzeko aukera eman behar
zaielako.

REBEKA P. RUIZ

«Tolosari buruz jakin
beharrekoak gogoan
iltzatzea da helburu bat»
IÑAKI AGIRRESAROBE IGIÑIZ
HITZ JOKO SORTZAILEA
Hitz jokoak osatuz denbora pasatzeko aukera eskaintzen du ‘Laukiz
lauki Tolosan barrena’ liburuxkak; Tolosaren inguruko kontuak,
pertsonaiak, historia edota bitxikeriak biltzen ditu hitz jokoetan
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Alokagai

Etxebizitza.Etxebizitza bat aloka-
tzen da Tolosako Alde Zaharrean
kokatua. Altzariak ditu, eta guztiz
hornituta dago. Interesatuak deitu
dezatela ondorengo telefono zen-
bakietara: 677 000 005 edo 
667 320 911 .

IRAGARKI LABURRAK



Mezu argia eta bakarra
Euskararen 
Nazioarteko Egunean 
Abenduaren 3arekin kartel bereziekin esnatu ziren atari
asko; «euskaraz hitz egitea da gure hizkuntzaren alde egin
dezakegun ekintzarik onena» dio Galtzaundi taldeak  

Erredakzioa Tolosa

Maitatu eta egin ez, berdintsu la-
tinez mezua duten kartelak ba-
natu zituen Galtzaundi Euskara
Taldeak etxez etxe, pasa den os-
tiralean, Euskararen Nazioarte-
ko Egunean. Abenduaren 3an
hizkuntzaren aldeko mezuak eta
hitz onak entzutea oso ohikoa
dela dio euskara taldeak, «baina
euskaraz hitz egitea da gure hiz-
kuntzaren alde egin dezakegun
ekintzarik onena». 

JARRERA POSITIBOAK
Euskararen Nazioarteko Eguna-
ren harira prestatutako mezua
euskaraz irakurtzeaz gain  gazte-
leraz, arabieraz, errumanieraz
eta portugaldarrez irakurtzeko
aukera zabaldu zuen ere, Gal-
tzaundik. «Guztion esku dago

euskararen normalizazioa» dio
mezuak, «gure hizkuntzak hiz-
tun gehiago behar ditu, noski,
baina euskaraz hitz egiten dute-
nekiko jarrera positiboa izateak
ere asko laguntzen du. Horrega-
tik, euskaraz hitz egiten ez daki-
zuenek ere baduzue gure hiz-

kuntzaren alde egiteko aukera:
euskaraz ulertzen baduzue eus-
kaldunari euskaraz zuzentzeko
esanez, euskarazko hitzak erabi-
liz, eta noski, euskaraz ikasiz,
euskaldunari euskaraz egiten
uztea, euskararen alde egitea
baita».

Euskararen Egunean, Galtzaundik kartelak jarri zituen etxeetako atarietan. R. C.
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Gure herriko alkateari:
puntu more batzuk baino
askoz ere gehiago gara 

E gutegiari begiratuta, ez
da harritzekoa garaiotan
guk izenpetutako testu
bat komunikabideetara

helaraztea; hainbatetan egin
izan ditugu azaroaren 25a beza-
lako egunen bueltako balorazio
eta gogoetak. Nahiagoko genu-
ke, aurten ere hala gertatu izan
balitz: hausnarketan eta gure bo-
rrokan eman beharreko aurrera-
pausoetan zentratuta bageunde.
Baina gertakari batek itzal egin
die balizko balorazio guztiei. 
Azaroaren 18a zen, osteguna.

A25eko aldarriak girotzen haste-
ko, lehen pankarta jarri genuen
Zerkausian, Euskal Herrian
2003. urteaz geroztik eraildako
112 emakumeen izenak bertan
idatziz. Esan gabe doa, behar be-
zala bideratuak zirela, ordurako,
Tolosako Udalari aurrez eskatu
beharreko baimenak.  
Eta iritsi zen azaroaren 25a.

Josi ziren agendak egitarauz, eta
mezu ofizialak hitz potoloz. Irten
ginen kalera, eta enegarrenez es-
katu genuen, betikoa: bizi egin
nahi dugula, alegia. Eguraldia
eta aterkiak gora-behera, guztia
espero bezala zihoan, harik eta,
hurrengo egunean, azaroaren
26an, Tolosako Udaleko Berdin-
tasun Sailaren ohartarazpen bat
jaso genuen arte: eraildako 112
emakumeen omenez zintzilika-
tutako pankarta kentzera zihoa-
zela. Antza, Eguberrietako ar-
giak jartzeko lanetan hasiak zi-
ren eta, gainera, alkateak zenbait
kexa jaso omen zituen, herria zi-
kin zegoela argudiatuz. Asanbla-
daren izenean, gauza bakarra es-
katu genuen: asteburua pasatu
bitarte, behintzat, mantendu ze-
zatela pankarta bertan. Ba, ez,
berandu zen. 
Ez genuen gure saiakera bere

horretan utzi eta, larunbatean,
azaroak 27, taldeko hiru kidek

brigadako langileekin hitz egin
zuten, 08:00etarako: haiek ez
zuten pankartaren berririk, ezta
ezer kentzeko agindurik ere.
09:30erako, ordea, norbaitek
kendua zuen, artean egoera one-
an zegoen pankarta. 
Haserrea, harridura eta inpo-

tentzia nahastu zaizkigu kontu
honekin, eta galderak baino ez
zaizkigu sortu. Izan ere, nori mo-
lestatzen ote dio pankarta ho-
rrek? Noren kexak jaso ditu alka-
teak? Nola neurtzen da kexa ba-
tzuen eta aldarri kolektibo baten
arteko oreka? Eta, azaroaren
25aren biharamunean pankarta
kentzeko aginduaren presa hori?
Non daude puntu moreak, eta
non indarkeria matxista gaitzes-
teko eta gaiaren bueltan pedago-
gia egiteko asmoa? Kontu hone-
kin guztiarekin, guk ez dugu
inon ikusten. 
Idatzi honekin, gertatutakoa

plazaratzearekin batera, nahi ge-
nuke, behinik behin, itzul die-
zazkigutela mimo handiz egin-
dako pankarta eta haren alda-
menean jarritako asanbladaren
banderola. Eta, batez ere, zera
nahi genuke: indarkeria matxis-
taren aurkako eta berdintasuna-
rekiko benetako konpromisoa,
Tolosako Udalaren aldetik, ho-
rrek dakarren guztiarekin. Pun-
tu more batzuk baino askoz ere
gehiago gara.

Itzea Urkizu, Maixabel Olazar eta 
Begoña Aldalur  

Tolosako Asanblada Feminista

GUTUNA

HERRI ESKOLAK
EGIN DITUZTE
Abenduaren 6an Hego Eus-
kal Herrian jai egun ofiziala
da, 1978ko Espainiako Kons-
tituzioaren eguna ospatuz.
Urtero legez, Ikasle Abertza-
leak taldeak ospakizun honi
muzin egin eta herri eskolak
egin ditu herriz herri. Tolo-
san kultur etxean bildu dira
eta besteak beste, langile es-
kubideez aritu dira. N.R.A.



Gizarte Zerbitzuen sailak %8,49ko
igoera izango du datorren urtean
Amasa-Villabonako Udalak 7.055.000 euroko aurrekontua onartu du 2022rako; azaroko
bilkuran, EH Bilduren aldeko eta EAJ eta PSE-EEren kontrako botoekin onartu dute 

Jon Miranda

Amasa-Villabonako udalbatzak
udal gobernuak 2022rako propo-
satutako aurrekontua onartu du,
EH Bildu udal taldearen babesa-
rekin eta EAJ eta PSE-EE alder-
dietako ordezkarien kontrako
botoarekin. 7.055.346 euroko au-
rrekontua izango du udalak da-
torren urtean. Xabat Laborde al-
kateordearen esanetan, «sekula
egon den aurrekontu sozialena
da, herriaren beharretara egoki-
tutakoa, guretzat pertsonetan
inbertitzea lehentasunezkoa
baita». 
Aurtengo urtearekin alderatu-

ta, Gizarte Zerbitzuen saileko au-
rrekontuak %8,49ko igoera izan-
go du datorren urtean. 638.349
euro bideratu dituzte sail horre-
tara, eta udal gobernuko kideek
nabarmendu dutenez, etxez
etxeko laguntza zerbitzuek
%24ko igoera izango dute eta po-
litika feministek %10koa. «Azpi-
marratzekoa da sail hau indar-
tzeko egin dugun ahalegina,
2019ko aurrekontuarekin alde-
ratuz gero aurrekontua %35,98
hazi da sail honetan», esan du
Labordek.
Gizarte zerbitzuekin batera,

kirol eta gazteria arloetako au-
rrekontuek ere hazkuntza izan-
go dute. Datorren urtean, Eskola
Kiroleko elkartearen eta begira-
leen erregularizazio prozesua
egingo dute eta horrek handitu-
ko du Kirol sailaren aurrekon-
tua, zati batean. Behar Zana el-
kartearen 75. urteurreneko ospa-
kizunetarako eta Xake Joku
elkartearen 50. urteurrenetarako
bideratutako laguntza berriek
ere handitu dute sail honetako
aurrekontua. %14 egingo du gora
2022an. Berdina gertatzen da
Gazteria sailean ere: Gazteleku-
ko kudeaketaren kontratu berria
sinatuko dute datorren urtean
eta horrek %47,9eko igoera da-
karkio sailari; gainera, Katea
Etxea gaztelekuko ekintzetarako
aurrekontua 2.500 eurotik 6.000
eurora igoko dute.
Beatriz Unzue alkateak elkarte

eta eragileekin sinatzen diren
diru laguntza hitzarmenetara bi-

nari. «Guretzat EH Bilduren go-
bernuak ez du sinesgarritasunik.
Badirudi legebiltzarrean abiatu
diren elkarlanerako bideak ez di-
rela iritsi Amasa-Villabonara».
Alderdi sozialistak ere aurkez-

tu dizkio zuzenketak 2022ko au-
rrekontuari eta udal gobernuak
horietako bi txertatu ditu propo-
samenean. Dena den, Maria Lui-
sa Arija zinegotzi sozialistak
ezezko botoa eman dio 2022ko
aurrekontu proiektuari, bere
esanetan, zenbait partida «iden-
titarioen» alde bozkatzea ulerte-
zina izango litzatekeelako bere
botu emaileentzat. Zenbait diru
sailetan ikuspegi ezberdinak iza-
tea ulergarritzat jo arren, PSE-
EEk laguntza batzuk ezabatzea
eskatu izana, «larria» iruditzen
zaio udal gobernuari. «Nafarroa
Oinez edo Herri Urratsi egiten
zaizkion ekarpenak funtsezkoak
dira euskara ikasteko, euskara
ofiziala ez den lurraldeetan». 
Honenbestez, aldeko 7 botore-

kin eta kontrako 6rekin onartu
du udalak 2022ko aurrekontua.

Azaroaren 30ean udaletxeko batzar aretoan egin zuten osoko bilkuran jasotako irudia. J. M.

GAKOAK

1 Aurrekontu osoa. 2022an
7.055.346 euroko aurrekon-
tua izango dute. Kopuru ho-

rren %35,7 pertsonal gastuetara bi-
deratuko dute. Udal langileek %2ko
soldata igoera izango dute. 

2 Sailkako aurrekontua. Gi-
zarte Zerbitzuen aurrekon-
tuak %8,49ko igoera izango

du 2022an. Etxez etxeko laguntza
zerbitzuetara %24 gehiago bidera-
tuko dute eta politika feministetara
%10 gehiago.

3 Diru laguntzak. Aurtengo
urtearekin alderatuta, dato-
rren urtean elkarte eta era-

gileei udalak egiten dien ekarpena
%4,85 handituko da.

4 Inbertsioak. Orotara,
731.000 euro bideratuko
dituzte inbertsio berrietara.

Olaederra kiroldegiko kantxa bir-
moldatzeko 115.000 euro erabiliko
dituzte.

deratutako aurrekontua %4,85
haziko dela nabarmendu du.
Guztira, 970.573 euro banatu
ditu Amasa-Villabonako Udalak
eta laguntza berriak izango dira
tartean. Bizilabe programa sus-
tatzeko Elhuyar fundazioari,
Lurtaro elkarteari eta Tolosalde-
ko Arraun Klubari ematen zaiz-
kionak azpimarratu ditu alkate-
ak. 

INBERTSIO ZERRENDA LUZEA
2022an 731.000 euro erabiliko
ditu udalak inbertsio berrietara-
ko eta zatirik handiena Olaede-
rra kiroldegiko kantxaren bir-
moldaketan erabiliko du, zehaz-
ki, 115.000 euro. Udal gobernuko
kideek nabarmendu dutenez,
herriko kirolari federatuek Ano-
eta eta Tolosara joan behar iza-
ten dute Villabonako kiroldegiko
kantxa ez dagoelako erabilgarri.
«Egoera penagarria da eta lehen-
tasunezkoa da lan horiek egi-
tea», esan dute gobernuko kide-
ek.
2021-2030 Energia planeko in-

bertsioetarako hurrengo urtean
50.000 euro erabiliko ditu uda-
lak eta Fleming herri eskolarako
inbertsioetarako, berriz, 70.000
euro. Horrekin batera, komun
publikoak (57.000 euro) eta Erre-
boteko plazan ur parkea (41.548)
jartzeko asmoa du udalak. «De-
zenteko erronkak» direla aipatu
du alkateak eta nabarmendu du
datorren urtean gauzatuko dela,
baita ere, azaroan egin den herri
galdeketan irabazle suertatu den
proiektua. «Aurrez onartutakoak
ere gauzatuko dira 2022an, hala
nola, kiroldegiko teilatuko obra
eta Larrea parkearen estaltzea».
EAJren udal taldeak gober-

nuak aurkeztutako aurrekontu
proposamenari 20 zuzenketa
aurkeztu dizkio, nahiz eta bakar
bat ere ez den aurrera atera. Jel-
tzaleek ez dituzte lehentasunez-
koak ikusten ur parkea edota ko-
mun publikoak jartzea. Azken
puntu honi dagokionez, gaia
«birdimentsionatu» beharra ai-
patu du EAJko Patxi Agirre zine-
gotziak. Aldi berean, 2022ko au-

rrekontuan sartu beharreko egi-
tasmoen proposamenak zerren-
datu ditu EAJk zuzenketetan:
Txermingo aparkalekua birmol-
datzea, Maiatzaren Lehena plaza
estaltzea edota Etxeondoko
aparkalekuen zorua konpon-
tzea, esate baterako. 
Proposamen zehatzetatik ha-

rago, Agirreren esanetan, EH Bil-
duren aurrekontu proposamena
aurrekoaren ildo beretik doa:
«Non daude inbertsio estrategi-
koak? Aurrekontu honek ez du
ez planifikaziorik, ez inbertsio
estrategikorik. Non gelditzen da
herriak oinezkoentzat behar
duela esanez alkateak egiten di-
tuen adierazpenak? Hiri Antola-
mendurako Plan Orokorrari bu-
ruzko proposamenak non dau-
de? Aurreko legealdian EAJri
esker aurreratutako guztia, eze-
rezean geldituko denaren sus-
moa dugu». 
Aurkeztutako zuzenketak ain-

tzat hartu ez direla ikusita, jeltza-
leek kontrako botoa eman diote
2022ko aurrekontu proposame-
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Elkartasuna da iparrorratza 

S aharar errefuxia-
tuen kanpamen-
tuetara bidaia goi-
zean hasi zen pasa
den ostegunean,

Tolosaldea Sahararekin elkar-
tearentzat eta Zumaia, Zestoa
eta Ondarruko kideentzat. Al-
meriarako bidea egin genuen
lehen egunean, portuan ferry-
rako ibilgailuak utzi ahal iza-
teko. Bidea luzea izan zen eta
gorabeheratsua. Gasteizen
egin genuen lehen geldialdia
eta handik ia 20 ibilgailu irten
ginen, guztiak ilaran, Jaenera
iristeko helburuz. Gasteizetik
irten berritan izan genuen or-
dea, lehen ezustekoa. Kami-
noeta bati, ez Asteasukoari,
motorra izorratu eta bultzaka
metro batzuk eraman ondo-
ren, gasolindegi batean utzi
behar izan genuen, barrua sa-
hararrentzat motoz beteta
zuela.

JAEN-ALMERIA
Bigarren eguna lasaiagoa izan
zen. Mapari begiratu eta bez-
perakoarekin alderatuz askoz
ere kilometro gutxiago geni-
tuen aurretik. Hala ere, goiz
jaiki eta 225 kilometroko bidea
osatu genuen, Almeriako por-
turaino. Almerian helburua
argia zen: ibilgailuak ferryan
sartu eta ontziratu, abentura
osatzeko kilometro asko geni-
tuen aurretik. 12 orduko bidaia
egin eta Aljeriako Ghazaouet
hirira iritsi ginen herenegun
goizean.
Aljerian esnatu ginen igan-

dean. Ferrytik jaitsi eta adua-
natik ibilgailu guztiak pasa-
tzea abentura txiki bat izan

Tindufeko Errefuxiatuen
Kanpalekuetatik
Irati Saizar Artola
Kazetaria

Ostegunean atera zen Tolosatik elkartasun karabanaren lehen zatia. I.S.A.

TOLOSALDETIK SAHARARA TOLOSALDEA 05Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2021eko abenduaren 7a

zen. Aljeriarrek duten patxada-
rekin ez zen lan erraza izan. Le-
henik antigeno probak egin ziz-
kiguten guztiei, eta banan bana
dokumentazioak aurkeztu eta
ibilgailuak begiratzen hasi ziren.
Bagenuen urduritasun puntu
bat, ea janaria pasatzen utziko zi-
guten, ea ibilgailuetatik materia-
la jaitsi araziko ziguten, baina ez-
ez, zentzu horretan nahiko txu-
kun portatu ziren. Polizia bat
edo beste tematu zen ibilgailu-
ren bateko irratia nahi zuela esa-
nez edota txikleak ere eskatu zi-
tuen beste batek. Gure kasuan,
Usurbilgo Udalak emandako mi-
krobuseko apaingarri bat eskatu
zuten, ispilutik zintzilik genera-
man jostailuzko txakurtxoa, eta
poz-pozik geratu zen polizia, txa-
kurtxoa eskuetan.
Hori bai, presarik gabe, denbo-

ra luzez egon ginen aduanan. Eta
halako batean iritsi zen eskolta.
Bai, eskolta eta guzti goaz Tindu-
fera bidean. 

POLIZIA ETA TXALO ARTEAN
Polizia mordoa karabanaren au-
rretik eta atzetik, tartean ere bai
batzuk, gure segurtasuna zain-
duz. Aduanatik ateratzerako
errepide guztiak moztuta zituz-
ten, gu pasa ahal izateko. Erregi-
na-erregeen pare, ia-ia. Eta nola
ez, jendea guri begira, batzuk
txalo eta ohitu ere egin ziguten,
ukabilak altxatuta.
Eta metro gutxitara lehen gel-

dialdia: militarren kuartelean.
Apropos ibilgailuetako deposi-
tuak gutxi beteta ekarri genituen
Aljeriara, hemen merkeagoa de-
lako gasolina zein gasolioa.
Bada, txandaka, militarren kuar-
telean bete genituen biltegiak.
Inpresio pixka bat egiten zuen,
ez pentsa: gizonak denak, bi me-
trotatik gertukoak gehienak eta
uniformearekin. Baina dena
kontatu behar, zeinen ondo
zaindu gintuzten. Komunera jo-
ateko ere beraietako batek la-
gundu gintuen. 
Eta zer sorpresa, ilaran itxaro-

ten ari ginen bitartean, gela eder
batera sartu eta tea eskaini zigun
kuartel guztian ikusi genuen
emakume militar bakarrak. Ur

botila batzuk ere eskaini zizki-
gun. Eta handik atera aurretik,
bazkaltzeko janaria ere milita-
rrek eman ziguten. Gerrarako
erabiltzen dituzten kaxa modu-
ko bat eman ziguten bakoitza-
rentzat. Tripa pixka bat bete eta
lehen kilometroak egitera abiatu
ginen.
Eta ia ibilgailuetatik jaitsi 

ere egin gabe egin genituen 300
kilometro inguru, harik eta
00:30ean, hotelera iritsi ginen
arte, Mecheria herrira. Pixa egi-
teko tarterik ere ez genuen hartu
bitartean, ezta afaltzeko ere. Ibil-
gailuren bat edo beste matxura-
tuta geratzen zenetan, hankak bi
segundotan luzatzeko tartea
hartzen genuen, baina ez zen
giro, a ze hotza kanpoan. Sei gra-
du inguru egongo ziren, baina
zegoen haizeak zeropean geun-
dela ematen zuen.
Eta horrela iritsi ginen hotele-

ra, leher eginda. Oraindik ere
ordu gogorrak ditugu aurretik,
ibilgailuetan emango ditugu
ordu asko eta geldialdi handirik
egin gabe iritsiko gara errefuxia-
tuen kanpamentuetara, baina
oraindik bide asko dugu aurre-
tik...

Ferryan iritsi ziren Aljeriara. I.S.A.

Ibilgailuetako batzuk arazoak eman badituzte ere, bidean dira gehienak. I.S.A.



Pablo Arsuaga gogoan,
ziklo-kros proba
antolatu dute Tolosan 
Kadete eta junior mailako Tolosa Ziklo-krosa I. Pablo
Arsuaga Memoriala jokatuko da, larunbatean; Tolosako
Iurramendiko lurretan prestatu dute zirkuitu iraunkorra 

hasiko gara proba moduan», ze-
haztu du Aiertzak. 

ZIRKUITU IRAUNKORRA
Aitor Iriarte da antolatzaileetako
bat, eta Iurramendiko zirkuitu
iraunkorrari ongietorria emate-
ko ere baliatu nahi dute lasterke-
ta: «Herriko behar bati erantzu-
nez auzolanean egindako zirkui-
tu bat da. Haurrak eta gazteak
bizikleta mundu honetan treba-
tzeko mendiko bizikleta egokia
da, eta gure inguruko mendieta-
ra ateratzen zirela ikusten ge-
nuen». Errepidetatik ibiltzeko
beharra kendu nahi izan dute
herrigunean zirkuitua prestatuz,
eta Zumardiak eta Oriako Txi-
rrindulari Eskolak egin dute au-
zolanean. 
Gaur egun, Oriakon kadete eta

junior mailan neska eta mutilez
osatutako talde polita dutela au-
rreratu du: «Beraiek hasi ziren

beraien kabuz entrenatzen, eta
azken batean, beraiek egindako
zirkuitua da; diseinua funtsean
beraiek egin dute».
1981. urtean egin zen Mundu-

ko Txapelketako zirkuituari kei-
nu batzuk egiten saiatu direla
esan du Iriartek: «Bazen izen
handiko jaitsiera bat, eta zirkui-
tuari ikusgarriak izango diren
pare bat jaitsiera egin dizkiogu
hori gogorarazteko». 2.600 me-
troko soka izango du, eta 100 me-
troko desnibela. «Nahiko gogo-
rra izango dela uste dugu, baina
oso ikusgarria izango da gertura-
tzen direnentzat. Erabat ikusten
dituzu txirrindulariak zirkui-
tuan», esan du Iriartek.
Urrian hasi zen ziklo-kros den-

boraldia, eta azkar batean anto-
latu dute. «Hazia beraiek erein
zuten, eta guk bultza baino ez
dugu egin», argitu du antolatzai-
leak. Guzti hau aurrera eramate-

ko izan dituzten babesleei ere es-
kerrak eman dizkiete.
Pablo Arsuagaren izena hartu

du probak, eta tolosar txirrindu-
laria gogora ekarri nahi dute.
Aurkezpenean Pablo Arsuaga-
ren semea den Fernando izan da:
«Oriakoko txirrindulariak suma-
tu nituenean zirkuituan buelta-
ka, egun batean, ikustera joan
nintzen, eta zerbait egin beharra
zegoela sentitu nuen».
Aitor Aiertzarekin hitz egin

zuen Arsuagak. «Gure aita zena-
ren oroimenez une polita zela
ikusi genuen proba bat egiteko,
baina ez bakarrik gure aita, bere
garaiko txirrindulariak oroituz,
eta baita garai hartako antola-
tzaileak ere». 1960. urtean anto-
latu zuten lehen aldiz ziklo-kro-
seko Munduko Txapelketa.
«Egon zela gogoratzeko modu
polit bat da. Orain susperraldi
bat dagoela ematen du. Ea dato-

zen urteetan zer moduz funtzio-
natu dezakeen proba honek»,
dio Arsuagak.
Azkenik, Joxe Mari Villanueva

Tolosako zinegotziak azpimarra
jarri du Pablo Arsuagaren figu-
ran: «Txirrindularitzan txikitatik
ibili garenok askok estimatu du-
gun pertsona izan da. Beti lagun-
tza emateko prest zegoen. Oso
pertsona sentikorra eta maitaga-
rria izan zen». 
Horrez gain, Iriarte eta Aier-

tzarengana zuzendu da: «Txi-
rrindularitzan zabiltzatenok
ondo dakizue edozein proba an-
tolatzeak zer suposatzen duen.
Eskatzen duen antolaketa maila
apartekoa da, beste kirol batzue-
kin alderatuta». Hartzen dituz-
ten, «arriskuez» gain, «konpro-
miso handia» suposatzen duela
azpimarratu du, eta «asko esti-
matzen» dituela honelako lanak
egiten dituzten pertsonak.

Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

1981. urtean Tolosan ziklo-krose-
ko Munduko Txapelketa jokatu
zen, eta berrogei urte geroago,
berriz heldu diote ziklo-krosari.
Oriako Txirrindulari Eskolan zi-
klo-krosean dabiltzan gaztetxo-
ak dituzte, eta «iruditu zitzaigun
beraientzako, guretzako eta he-
rriarentzako oso polita izango
zela ziklo-kros modalitate berri
hau berriro Tolosan aurkeztea»,
azaldu du Aitor Aiertza Oriako
Txirrindulari Eskolako ardura-
dunak. Tolosa Ziklo-krosa I. Pa-
blo Arsuaga Memoriala jokatuko
da, larunbatean.
Bi proba izango dira kadete eta

junior mailako neska-mutilen-
tzat. 11:00etan kadeteen mailako
lasterketa egingo da, eta
12:00etan, junior mailakoa.
«Beste kategoriak ere badira, bai-
na momentuz gaztetxo hauekin

Arsuaga, Aiertza, Iriarte eta Villanueva,  aurkezpenean. E. MAIZ
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Gurpilen gainean nagusi, Quintana eta Peula 

E. Maiz Tolosa

VI. Irristaka Indoor Saria jokatu
zen, igandean, Tolosako Usabal
kiroldegian. Emakumezkoen
mailan Aura Quintanak eta gizo-
nezkoetan Patxi Peulak lortu zu-
ten garaipena, eta erreleboen
proban, Irristaka taldea nagusitu
zen.
51 lasterkari zeuden izena

emanda, eta azken unean bi-
hiru baja baino ez zituzten izan.
16 urtez gorako emakumezkoen
proban, lehen postua, espero be-
zala, Marianistas taldeko Aura
Quintanarentzat izan zen. Aur-
tengo Behobiako garailea da, eta
Berlingo maratoiko hirugarren
postuaren jabe da. Bigarren sail-
katua Sakanako Maddi Goia izan

zen, eta hirugarren postua etxe-
ko Irristika taldeko Marta Gar-
ciak eskuratu zuen.
16 urtez gorakoen gizonezko-

en proban ere ez zen ezustekorik
izan. Lehen postua Patxi Peula
Marianistas taldeko patinatzai-
leak lortu zuen. Peularen atzetik,
eta bigarren postuan, Aitor Va-
cas Irristaka taldeko kirolaria
sailkatu zen, eta hirugarren Ma-
rianistas taldeko Iker Mujika
sailkatu zen.
Errelebo proban, berriz, Irris-

taka taldea izan zen lehen postua
lortu zuena. Atzetik, Marianistas
sailkatu zen eta hirugarren pos-
tua Sakanarentzat izan zen. 
Izen handiko patinatzaileak

izan ziren Tolosan, eta «ikuski-
zuna eman zuten, eta plazer bat

izan zen maila horretako patina-
tzaileak gure pistan bertatik ber-
tara ikusi ahal izatea». «Bazeki-
ten zenekin jokatzen zuten», gai-
neratu du Beñat Azurmendik.
«Bultzada eta indarra ematen
diote gure probari», zehatu dute
Irristakatik. Baina hori ez dute
helburu, baizik eta, gazteei auke-
rak ematea nahi dute proba an-
tolatuta, eta era berean, herrita-
rrei gerturatu nahi diete.

GIRO «ATSEGINA ETA POLITA»
Irristaka Indoor Sariaren antola-
tzaileak «gustura» daude. Azken
aldian baldintzak-eta arraroak
izaten ari direla kontuan izanda,
eta zubi bat tarteko egonik, «es-
pero baino jende gehiago etorri
zen», adierazi du Azurmendik.

VI. Irristaka Indoor Saria jokatu zen igandean Tolosako Usabal
kiroldegian; antolatzaileak «gustura» agertu dira aurtengoarekin

Igandean jokatu zuten Irristaka Indoor Saria usabal kiroldegian. IÑAKI OTEGI 

Giro «atsegina eta polita» izan
zuten indoor sarian, eta «lan tal-
deak oso ondo funtzionatu
zuen». «Nahikoa boluntario el-
kartu ginen, eta txukun egin ge-
nuen lana», azaldu du Azurmen-

dik.  Bukatzeko, parekidetasune-
an jarri du azpimarra, eta kirol
parekideenetako bat dela esan
du, ia bi probetan kirolari kopu-
ru berdintsuek parte hartzen du-
telako. 



Manuel Balza
Eguren

Abenduaren 4an hil zen, 70 urte zituela.

- Goian Bego -

Zuk ereindako guztia
euriaren ur gozoaz

hazi eta loratzen doa.
Uzta hau, zure omenez.

Bere emaztea: Mª Luisa Lizarza; seme-alabak: Amaia eta Dani,
Aintzane eta Ion; anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, lagunak, ilo-

bak, lehengusuak eta gainerako ahaideak.

IBARRAN, 2021eko abenduaren 7an
OHARRA:Gorputz beila FAMILIAKOEN artean egingo da.

Borja Amigo Allue
- Goian bego -

Abenduaren 5ean hil zen, 36 urte zituela.

ZURE KUADRILA
KIXBI

VILLABONAN, 2021eko abenduaren 7an

"Goizero ohetik altxatuta
ia ibiltzen zinan bero 

Billabonara etortzen zinan
ia-ia egunero

Kantatzea asko maite zendun

oskorri zendun primero
gero igerilekura joan
uretan jartzeko ero

orain deskantsatzeko ordua
ikusi arte berriro"

Final lehiatuak
Berrobiko frontenis
txapelketan
Xabi Goikoetxeak eta Erik Sagastumek; Olaia Garaiburuk
eta Julen Garaiburuk; Oihane Vergarak eta Enara
Lasartek, eta Ion Jauregik jantzi dituzte txapelak 

Naiara Roldan de Aranguiz
Berrobi

Berrobiko XXIX. Jon Ander Izagi-
rre Frontenis Txapelketaren fina-
lak jokatu ziren larunbatean. Mu-
tilen binakako txapelak Xabi Goi-
koetxeak eta Erik Sagastumek
jantzi zituzten; txapelketa misto-
ko garaileak Olaia Garaiburu –
Mireia Barriola ordezkatuz– eta
Julen Garaiburu izan ziren; nes-
ken binakako irabazleak Oihane
Vergara eta Enara Lasarte izan zi-
ren, eta azkenik, mutilen banaka-
koan Ion Jauregik jantzi zuen txa-
pela. Berrobiko Urreburu fron-
toian jokatu ziren Ibin kirol
klubaren laguntzarekin lehiatu-
tako partidak.
Lehen partida mutilen binaka-

koa izan zen. Aurrez aurre, Xabi
Zubiria eta Jon Ander Arregi, eta
Xabi Goikoetxea eta Erik Sagastu-
me izan ziren. Markagailuak 30-
26ko aldea markatu zuen Goikoe-

txea eta Sagastumeren alde. Ja-
rraian, txapelketa mistoaz gozatu
ahal izan zuten, azken orduko
baja bat medio Mireia Barriolaren
tokia Olaia Garaiburuk hartu
zuen. Zorteak Garaiburutarren
alde egin zuen, 24-30eko emai-
tzarekin.
Hirugarren norgehiagokan

neskak aritu ziren nor baino nor.
Oihane Vergarak eta Enara Lasar-
tek, Nagore Lizardi eta Mireia Le-
cea garaitu zituzten, erakustaldi
ederra eskainiz. 22-30 izan zen az-
ken emaitza.
Azkenik, mutilen banakakoa

jokatu zen. Ion Jauregik eta Erik
Sagastumek lehiari ekin zioten,
eta benetan partida lehiatua izan
zen azkena. Azken aurreko tanto-
ra 29na iritsi ziren. Azken sakea
atera aurretik, bi kirolariek elkarri
animoak eman, publikoaren txa-
lo zaparrada jaso eta berriro parti-
dari ekin zioten. 30. tantoa Jaure-
girentzat izan zen. 

Txalo zaparrada
artean irabazi dute
Altunak eta Martijak 
Jokin Altuna eta Julen Martijak 17an utzi dituzte 
Elezkano II.a eta Zabaleta, Beotibar pilotalekuan jokatutako
partidan; bigarren garaipena eskuratu dute jarraian   

E. Maiz Tolosa

Binakako Txapelketako hiruga-
rren jardunaldiko hirugarren par-
tida jokatu zen, atzo, Tolosan. Al-
tuna III.a eta Martijak Elezkano
II.a eta Zabaleta zituzten aurrez
aurre, eta partida gogor baten os-
tean, 22 eta 17 irabazi zuten parti-
da. 
Lehen tantoetatik izan zen giro

paregabea Beotibar pilotalekue-
tan, eta tanto bat baino gehiago-
tan izan ziren txalo zaparradak. 2-
7koa bitarte, faboritoak, hau da,
bizkaitarra eta nafarra aurretik zi-
ren, baina gorriek partidari buelta
eman, eta lehen atsedenaldira au-
rretik iritsi ziren 12-7. Hortik au-
rrera, 18-11raino aurreratu ziren
gorriak. Altuna III.ak 11 tanto egin
zituen erakustaldi bat baino
gehiago emanaz. 19 eta 17ra gertu-
ratu baziren ere urdinak, partida
irabaztea lortu zuten Altuna III.a
eta Martijak, 17az utziz.
Lizarran eman zioten hasiera

jardunaldiari, eta Jaka-Mariezku-
rrena II.ak lehen garaipena lortu
zuten larunbatean. Amaiera es-
tua izan zuen partidak, eta 22-21
amaituz lehen puntua poltsikora-
tu zuten Laso-Imazen aurka. Eli-
zegi asteasuarrak promozio mai-
lako txapelketako partida ere Li-
zarran jokatu zuen, eta beste
behin, Bakaikoa lagun duela ga-
raipena lortuta egin zuen etxera-

ko bidea.  Zubizarreta III eta Eski-
roz  14 tantotan utzi zituzten. 

Igandean jokatu zuten Peña II-
Albisuk, Urrutikoetxea-Arangu-
renen aurka, eta 22-16 galdu zu-
ten partida. Jardunaldia amaitze-
ko, bihar, Bergaran jokatuko dute
partida Ezkurdia-Tolosak Irriba-
rria-Rezustaren aurka. 
Partida baten faltan, lau bikote

daude bina partida irabazita.  

MIREN LARRARTEK, KALE
Bankoa Abanca-DV Txapelketa-
ko partidak jokatu dira astebu-
ruan, eta Miren Larrartek ezin
izan zuen Amaia Aldai garaitu.
15-22 bukatu zuten lau eta erdian
jokatutako partida, eta honenbes-

tez finaletik kanpo geratu da bi-
daniarra.  

PEBET, FINAL- ZORTZIRENETAN
IX. Antton Pebet Oroimenezkoa
martxan da aurten ere, eta oste-
gunean eman zioten hasiera.  Mu-
rua-Aizpuru bikoteak 22, Etxeza-
rreta-Arangurenek 9 bukatu zen
lehen partida. Bigarrenean, be-
rriz, A.Etxebarria-Elizegik 22, Az-
keta-Altuzarrak 21. 
Ostiralean jokatutako jardunal-

dian, Urbieta II eta Alduntzin bi-
koteak 17 tanto egin zituen, eta
Igoa-Arbizu nafarrek 22. E. Laba-
ka-Cuairan bikoteak 13 tanto egi-
tea lortu zuten, eta Uribe-Iztueta-
rentzat izan zen garaipena. 

Erakustaldia eman zuen Altuna III.ak aurreko koadroetan. E. MAIZ

Oihane Vergara eta Enara Lasarte bikotea irabazleen garaikurrekin. N.R.D. A.
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AGENDA

Deialdiak  

Lizartza. 2012-2015 urte bitarteko
haurrei zuzendutako tailerra
17:30ean kulturgunean. Etxetik
kristalezko pote bat eraman behar-
ko da. Izena emateko emaila bidali 
lizartzakobegiraleak@gmail.com
helbidera.

Zinema  

Tolosa.Kikoriki. Deja vu haurrentza-
ko filma 17:00etan, Eternals
19:00etan eta El buen patrón
22:00etan. Guztiak Leidorren.

28 KANALA
08:00.1, 2, 3 hemen da Miru!
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Elkarrizkettap
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Ba Da!

FARMAZIAK

Gaur

AMASA-VILLABONA.Egunekoa.
Juana Maria Sanchez Alias. 
Kale Berria, 34. 943 69 11 30
TOLOSA. Gauekoa. 

Lourdes Azpiroz Galarza. 
Larramendi kalea, 6. 943 67 51 18

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro goibela izango
dugu. Goizean hodei asko
izanagatik zeruan, euri gutxi

izango da eta nahiko giro lasaia izan-
go dugu. Arratsaldean ordea, zapa-
rradak geroz eta ugariagoak eta
mardulagoak izango dira. Haizeak
goizean hego-mendebaldetik joko
du, arratsaldean aldiz ipar-mende-
baldetik. Tenperatura balio altuenak
14-15 graduan errendituko dira. Elu-
rra azken orduetan 1.000 metrotan
kokatuko da.

Bihar.Negu giroa. Egun
osoan zehar euri zaparrada
mardulak eta ugariak izan-

go ditugu, non egunaren bigarren
zatian ekaitzak jo dezakeen eta za-
parrada handi samarrak bota, kaz-
kabar eta guzti. Haizea ipar-mende-
baldetik zakar ibiliko da eta tenpera-
tura ez da 7-8 gradutik pasako.
Elurra goizean 800-900 metrotan
kokatuko da, baina azken orduetan
600 metrotara jaitsiko da.

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

250 hautagai bideratu
ditu Enpleguneak
Tolosaldeko enpresetara 
Berrogeita hamar lan eskaintza berri baino gehiago eskaini
dituzte 2021. urteko Enplegunean, eta hirurogeita hiru
izango dira orotara diruz lagunduko dituzten kontratazioak 

Erredakzioa Tolosa

Enplegunea azoka izan zen pasa
den ostiralean Lehiberri zentro-
an. Goizeko lehen ordutik elka-
rrizketa-gune bihurtu zen zen-
troa eta Enplegunearen aitza-
kian, eskualdeko enpresa ugari
aurrez aurreko lan-elkarrizketak
egiten aritu ziren.

Tolosaldea Garatzenek eman-
dako datuen arabera, 50 lan es-
kaintza berritik gora eskaini di-
tuzte 2021eko Enplegunean,
nahiz eta 63 izango diren orotara
diruz lagunduko diren kontrata-
zioak, laguntza horietako ba-
tzuk, urtean zehar egindako
kontratazioenak izango baitira. 

25 ENPRESA
Lan eskaintza horietarako lan-
postu bakoitzaren eskakizune-
kin bat zetozen Tolosaldeko 250
hautagai inguru bideratu dituzte
enpresetara. 25 enpresak parte
hartu dute enplegu azokan. Zen-
baitek beren lantegietan egin zi-
tuzten elkarrizketak, lanpostuen
xehetasunak bertatik-bertara
erakustearren. Eta bada aste ho-
netan zehar elkarrizketak egiten
jarraituko duen enpresarik ere.

Lan eskaintza batzuetarako hau-
tagaiak bilatzea zaila suertatzen
ari dela esan dute Tolosaldea Ga-
ratzen agentziatik, hortaz, orain-
dik izena emateko aukera zaba-

lik da kasu horietarako. Interesa-
tuek Enplegu Sailarekin harre-
manetan jarri behar dute,
lan@tolosaldea.eus helbidera
idatziz.

Lehiberri zentroan ospatu zuten Enplegunea azoka, pasa den ostiralean. A. IMAZ


