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MAHAI INGURUAK
Gaur, hilak 14

19:30.Harria eta papera, : Oier Goro-
sabel, Pedro Ruiz de Arkaute,  Rafa
Zubiria eta Iñaki Zubeldiarekin, Topic
zentroan. 

Bihar, hilak 15

19:30.Antxon Bandresen kartogra-
fia, 1948-2011: Lurdes Herrasti, Ire-
ne Larraza, Kepa Lizarraga eta Josu
Iztuetarekin, Topic zentroan.

Ruiz de Arkaute eta Bandres
ezagutarazi  nahi dituzte 
Tolosarekin lotura estua izan zuten Felix Ruiz de Arkautek eta Antxon
Bandresek; gaur eta bihar omendu egingo dituzte bi mahai ingurutan 

Eneritz Maiz Etxarri

Felix Ruiz de Arkaute eta Antxon
Bandres, Tolosako bi pertsonaia
esanguratsu omentzeko bi eki-
taldi antolatu dituzte. Felix Ruiz
de Arkaute espeleologoa hil zela
50 urte dira, eta Antxon Bandres
Aranzadiko kide eta herriko
hainbat mugimendutako kide
izandakoa hil zela, berriz, 10
urte. Bada, bi tolosarrak gogoan
izan eta, era berean, ezagutzera
emateko, bi pertsonak uztartuz,
bi mahai inguru egingo dituzte,
gaur eta bihar, 19:30ean, Topic
zentroan. 
Urtea bukatzerako bi pertsona

horiek gogoan izatean jarri du
azpimarra Josu Iztuetak: «Bi per-
tsona horiek gogoratu behar di-
tugu, omendu eta hobeto ezagu-
tu behar ditugu».  Helburu ho-
rrekin egingo dituzte mahai
inguruak. Alde batetik, Felix
Ruiz de Arkauteren ibilbideko
pasarte ezezagunak ezagutzeko
aukera izango da, eta bestetik,
Tolosarekin hain lotua egon zen
Antxon Bandresen bizitza gehia-
go ezagutzeko parada eskainiko
dute. Euskaraz eta gaztelaniaz
izango dira bi mahai inguruak. 
Auzolanean antolatu dute eki-

mena, eta tartean daude Alpino,
Oargi, Aralarko Adiskideak,
Akerbeltz Espeleologia Taldea,
Kasino, Antxon Bandres Bidaia-
rien Txokoa, Zumardia, Nairobi-
tarra eta Tolosako Udala. Ruiz de
Arkauteren kasuan, gainera, ma-
hai inguruaz gain, bere biografia
jasotzen duen Harria eta Papera
liburua argitaratu dute Tolosako
Udalaren laguntzarekin. 

LIBURUA
Ruiz de Arkauteren gaineko in-
formazioa jasotzeko lan eder bat
egin zitekeenaren eskaintza jaso
zutela kontatu du Patxi Amante-
gi Tolosako Udaleko zinego-

tziak. «Gizon honek egin zuena
mendizale batek egin izan balu,
sekulako oihartzuna izango luke
mundu osoan», azpimarratu
zuen Amantegik. «Hau lur az-
pian egin beharrean, gainean
egin izan balitz, honen errefe-
rentzia munduan zehar izango
genuke», baina, beste eragozpen
bat ere izan zuela kontrara ze-
haztu du zinegotziak: «Ez zen ki-
rolaren munduan aditu, zien-
tziaren munduan baizik, eta
agian, horrek ere lagundu dio,
hain ezaguna ez izaten».
Liburua argitaratzeko proiek-

tua jaso zutenean garrantzitsua
iruditu zitzaiela udal ordezkariei
azaldu du: «Aspaldidanik lan-
dua dago, baina oso gutxi ezagu-
tzen da. Honek ekintza berezi
batzuk azaleratuko ditu, eta as-
korentzako oso-oso berria izan-
go da, eta beste askorentzat ba-
lioan jarriko du beraiek egiten
duten lana».

ERREKONOZIMENDU BAT
Aralarko Adiskideen izenean
Garbiñe Mendizabalek azaldu
duenez, Felix Ruiz de Arkaute-
ren heriotzaren 50. urteurrena
dela eta, Tolosan eta Tolosalde-
an dauden taldeek omenaldi bat

edota errekonozimendu bat egin
nahi izan diote: «Bere garaian
jaso ez zuen errekonozimendua
egin nahi zaio. Azkenean, Tolosa
mapan kokatu zuen, eta espeleo-

logiaren inguruan teknifikazio-
rako-eta, erreferentziazkoa izan
zen, ez bakarrik Euskal Herrian,
baita Europa mailan ere, Belgi-

kan edota Frantzian, esaterako».
Errekonozimendu horren buel-
tan, Akerbeltz Espeleologia Tal-
deko Iñaki Alonsoren bitartez ja-
kin zuten Ruiz de Arkauteren
biografia idatzita zegoela. «Oier
Gorosabel eibartarrak idatzi du,
baina ez zegoen argitaratuta»,
zehaztu du  Mendizabalek. Or-
duan, Tolosako taldeek «interes-
garria» izango litzatekeela argi-
taratzea pentsatu zuten, edota
argitaratzen laguntzea, eta ho-
rretarako Tolosako Udalarekin
jarri ziren harremanetan. 
Egingo duten mahai ingurua-

ren helburua eta nahia, Ruiz de
Arkaute ezagutzera ematea da,
«jende askorentzat ezezaguna
izan daitekeelako», dio Mendiza-
balek. Kokatzen laguntzeko do-
kumentala egina dagoela azaldu
du, eta gaurko mahai inguruan,
alde batetik, Harria eta papera,
Felix Ruiz de Arkaute van der
Stucken-en biografia biltzen
duen liburuaren egilea den Oier
Gorosabel bera izango da. Beste-
tik, bere semea den eta Madrilen
bizi den Pedro Ruiz de Arkautek
ere parte hartuko du. Beste alde-
tik, Aranzadiko kidea den Rafa
Zubiria eta Ruiz de Arkauteren
erreskatean parte hartu zuen es-

peleologo ezaguna izango da, eta
azkenik Iñaki Zubeldia idazle
ikaztegietarra ere bertan izango
da. Azken honek, gaztetan eza-
gutu zuen Ruiz de Arkaute, Arri-
krutzeko kobazuloetan ibilia da
eta bertan dagoen lehoia aurkitu
zuenetako bat da. 

BANDRESEN GERTUKOEKIN
Antxon Bandres Bidaiariaren
Txokoaren izenean Josu Iztue-
tak azaldu duenez, zaila egiten
zaio Antxon Bandres bera aur-
keztea: «Aranzadiko kidea, Alpi-
no, Kasino eta Handia elkarte-
koa, inauterizalea, txikiteroa,
Urkizuko auzokidea, idazlea,
erradiologoa... Leku askotako
saltsa zen». 
Bandres ondo ezagutzen zu-

ten lagunekin antolatu dute An-
txon Bandresen kartografia ma-
hai ingurua biharko, eta denak
ezin gonbidatu eta bere bizitzan
arrastoa utzi zuten lau aukeratu
dituzte: Lurdes Herrasti, Aran-
zadi Zientzia elkarteko kidea;
Irene Larraza tolosarra, Etxepare
Institutuko zuzendaria eta Ban-
dresekin gauza askotan parte
hartutakoa; Kepa Lizarraga, Biz-
kaiko Mendi Federazioa eta Eus-
kal Mendi Federazioko ardura-
duna eta Bandresekin ibili zena
Nazioarteko Mendi Medikuntza-
ko Jardunaldiak antolatzen. Eta
Josu Iztueta bera izango da mo-
deratzaile moduan, batik bat, 14
urtetik 20 bat urte bitartean Ban-
dresekin harreman «oso estua»
izan zuelako.
Jendeak parte hartzea nahi

dute bi mahai inguruetan. Ber-
tan izateko, sarrera erreserbatu
egin behar da Topic-eko webgu-
nearen bidez, edota bertatik pa-
sata jaso daitezke gonbidapenak.
Liburua ere bertan izango dutela
aurreratu dute antolatzaileek,
eta borondatearen truke banatu-
ko dute bertaratzen direnen ar-
tean.
«Tolosarentzat hain inportan-

teak diren bi pertsona hauek,
behintzat, merezi duten lekuan
jarriko ditugu», esanez animatu
ditu herritarrak bi saioetara Iz-
tuetak. 

«Ruiz de Arkauteri
bere garaian
jaso ez zuen
errekonozimendua
egin nahi zaio»
GARBIÑE MENDIZABAL 
ARALARKO ADISKIDEAK

«Nola aurkezten 
duzu Antxon? [...]
Leku askotako 
saltsa zen»
JOSU IZTUETA
A. BANDRES BIDAIARIEN TXOKOA

«Ruiz de Arkautek
egin zuena mendizale
batek egin izan balu,
sekulako oihartzuna
izango luke 
mundu osoan»
PATXI AMANTEGI
TOLOSAKO ZINEGOTZIA
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Mendizabal, Iztueta eta Amantegi, ostegunean Antxon Bandres Bidaiarien Txokoan egindako aurkezpenean. E. MAIZ

Salgai

Txerriak.Apotea, zerramak eta sei
hilabete inguruko txerrikumeak sal-
gai. Interesatuek deitu 607 668 603
(Joxe Kruz) telefono zenbakira.

IRAGARKI LABURRAK



«Indarrez eta
gogoz» dago
udal gobernua
2022rako
Amasa-Villabonako udal gobernuak
onartutako aurrekontuaren balorazioa
egin eta oposizioaren negoziatzeko
«borondate falta» kritikatu du

Erredakzioa Amasa-Villabona

Joan den azaroaren 30ean izan-
dako udalbatzan onartutako
2022ko aurrekontuarekin «gus-
tura» dagoela adierazi du Amasa-
Villabonako udal gobernuak.
«Aurrekontu benetan soziala eta
aurrerakoia da, herriaren beha-
rretara ondo egokitzen dena eta
inbertsio oso garrantzitsuak di-
tuena. Datorren urteak erronka
handiak ditu guretzat eta guk in-
darrez eta gogoz beterik helduko
diegu, herri hobe baten alde lan
egiteak harro sentiarazten gai-
tuelako».
Lehen aldiz, 7 milioi euroko

langa gainditu du aurrekontuak,
diru sarreretan izandako %3ko
hazkundea dela medio. «Honek
aukera eman digu hainbat saile-
tako gastu maila igotzeko eta in-
bertsio gehiago egiteko, murriz-
keta aipagarririk egin gabe», azal-
du du Beatriz Unzue alkateak.
Gizarte zerbitzuetan, berdinta-
sun eta politika feministetan eta
herriko merkataritzan izan diren
igoerak nabarmendu ditu Un-
zuek eta alkatetza gastuetan egin
duten %4ko jaitsiera azpimarra-
tu du. 
Herriko elkarteei, eragileei eta

herritarrei bideratutako diru la-
guntzek ere igoera nabarmena
izango dute; 2021arekin alderatu-
ta, aurrekontua %4,85ean handi-
tu dute. 2022ko inbertsio aipaga-
rrienak zerrendatu ditu alkateak
eta aipatu du 731.00 euro bidera-
tuko direla proiektu berrietara,
«azken urteetako kopuru handie-
na».

OPOSIZIOAREKIKO KRITIKO
Udalbatzak osoko bilkuran onar-
tu zuen 2022ko aurrekontua, al-
deko EH Bilduren zazpi boto eta
EAJ eta PSE-EEren kontrako sei-
rekin. Xabat Laborde alkateorde-

ak, oposizioko alderdiek izan du-
ten jarrera eta jokabidean jarri du
arreta. «Tamalgarria da udal go-
bernuarekin biltzeko eta nego-
ziatzeko prest ez dagoen oposizio
politiko batekin aurkitzea». Udal-
batzan zuzenketa batzuk aurkez-
tea eta jarrera eraikitzailea dutela
esatea, ez zaio nahikoa iruditzen
udal gobernuari. «Gure ateak ire-
kita daude, eta gurekin elkartu,
proposamenak egin edo negozia-
tzeko pausoa eman beharko luke-
tela pentsatzen dugu, oposizio
eraikitzaile bat egin nahi badute
behintzat», esan du Labordek.
Udal gobernuaren ustez, EAJk

eta PSEk aurrekontu proposame-
na ezagutu aurretik erabakita zu-
ten kontrako botoa. «Ez dute ne-
goziatu nahi izan, bazekiten
egindako proposamen apurrak
guretzat onartezinak zirela, eta
horrela, oso zaila da oposizio era-
ginkor eta eraikitzailea egitea».
Bereziki azpimarra jarri du La-
bordek, PSEko kideak izandako
jarrera, bere proposamenetako bi
aurrekontuan txertatu badituzte
ere, aurkeztutako beste proposa-
men batzuk «guztiz onartezinak
eta zentzugabeak» iruditu zaiz-
kio udal gobernuari, adibidez,
euskararen ingurukoak.

Aurrekontua hobetzeko
proposamenak egin
ditu EH Bilduk
Bizi baldintza duinak bermatu, garapen ekonomikoa
bultzatu eta jasangarritasun eta irisgarritasuna ziurtatzeko
hobekuntzak egingo dizkio aurrekontu proposamenari

Erredakzioa Tolosa

Udalbatzak abenduaren 23ko
osoko bilkuran onartuko du
2022ko aurrekontua. EH Bildu
udal taldearen ustez, «azken urte-
etako zabalenak izanda ere», go-
bernuak mahai gainean jarri
duen proposamena «ez da egoki-
tzen gaur gaurkoz tolosarrek di-
tuzten beharretara». Hiru ildo na-
gusietan oinarrituta, EH Bilduk
herritarren ongizatea helburu
duten hainbat hobekuntza aur-
keztu dizkio aurrekontu proposa-
menari.
Koalizio abertzaleak bizi bal-

dintza duinak bermatzera bide-
ratuta, aurrekontuan 870.000
euro txertatzea proposatu du,
«behar gehien duten herritarrak
babestu eta bizi baldintzak hobe-
tzeko». Ardatz honetan jaso di-
tuzte bazterketa egoera larriei au-
rre egiteko plana, gizarte babese-
rako proiektuak, zaintza eta
kontziliaziorako laguntzak, eta
egoera txarrean dauden etxebizi-
tzak merkaturatzeko udal plana.
EH Bilduren ustez, aurrekon-

tuan 1.100.000 euro bideratu be-
harko lituzke udalak Tolosa «ja-
sangarriagoa eta irisgarriagoa»
egiteko. Tolosako herrigune zein
auzoak jasangarri eta irisgarria-
goak egiteko, auzo guztietan ber-
tako bizilagunekin batera diag-
nosi prozesuak zabaltzea propo-
satu dute. «Aurten, San Esteban
auzoa bizigarriagoa izateko pre-

miazko lanak egin, Larramendi-
ko Arkaute etxea auzotarrei za-
baltzeko berritu eta Alde Zaharre-
ko berrenoratze proiektuaz gain,
ezinbestekoa da Trianguloko zo-
rua berritzeko proiektua idatzi
eta berau gauzatzen hastea, za-
harkituta baitago eta herritar as-
kok irisgarritasun arazoak dituz-
telako bertatik igarotzeko», esan
dute EH Bilduko zinegotziek. 
Tolosako garapen ekonomikoa

bultzatzeko 550.000 euro gorde-
tzeko proposamena ere luzatu du
EH Bilduk. «Gertukoa balorean
jartzea lehentasunezkoa da gure-
tzat, bertan ekoiztutako produk-
tuen kontsumoa eta tokiko mer-
kataritza sustatuz». Horretarako
azokarekin abiatutako bidea ja-
rraituz, udalak beste pauso bat

eman eta eskualdean urte luzez
lanketan ari diren eragileekin ba-
tera, bertako produktuak ekoitzi
eta merkaturatzeko azpiegiturak
bermatzea proposatu du EH Bil-
duk. «Tolosak herri bizia izaten
jarrai dezan tokiko ekoizpenean
eta tokiko merkataritzan inberti-
tzea ezinbestekoa ikusten dugu»,
azaldu dute EH Bilduko zinego-
tziek.
Gobernuak aurkeztutako au-

rrekontu proposamenarekin ur-
teetan atzeratuta egon diren
hainbat proiektu aurrera era-
mango direla aitortu du EH Bil-
duk, baina haien ustetan, «ezin-
bestekoa» da aurrekontuan jaso-
tzen ez diren hainbat beharrei
lehentasunezko irtenbidea ema-
tea. 

Pelaez, Martinez de Rituerto eta Figerido zinegotziak atzoko agerraldian. I. T. 
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Zizurkilen jostailuen trukea egin zuten Joxe Arregi plazan eta Altzon jende asko gerturatu zen plazara. E. M.E./R.C.G.

342 positibo
berri atzeman
dituzte azken 
egunetan  
Asuncionen
ospitaleratutakoen
laguntzaileek txertaketa-
ziurtagiria aurkeztu
beharko dute 

Erredakzioa Tolosa

342 positibo berri atzeman di-
tuzte eskualdean, pasa den oste-
gunetik igandera bitarte. Tolo-
san 145 positibo zenbatu dituzte,
60 Amasa-Villabonan, Zizurki-
len 36, Iruran 20, Ibarran 17,
Adunan eta Alegian hamarna, 7
Anoetan, seina Berastegin, El-
duainen eta Lizartzan, 2 Alkizan,
eta bana Abaltzisketan, Albiztu-
rren, Belauntzan, Berrobin, Bi-
dania-Goiatzen, Gaztelun, Ikaz-
tegietan eta Leaburu-Txaraman.
Eskualdeko gainontzeko herrie-
tan ez dute positiborik zenbatu
azken egunetan, baina gorrian
daude, hala ere.

ASUNCION OSPITALEA
Asuncion ospitaleko arduradu-
nek jakinarazi dute ospitaleratu-
tako pazienteei lagundu behar
dieten pertsona guztiek txerta-
keta-ziurtagiri ofiziala aurkeztu
beharko dutela ostegunetik au-
rrera. 
Era berean, ospitaleratzera do-

azen pertsona guztiei PCR bat
egingo diete eta kanpoko kon-
tsultetara joaten diren pertsonek
bakarrik joan beharko dute, ospi-
taleko bulegoetan eta zentro an-
bulatorioetan dabiltzan pertso-
nen kopurua ahalik eta gehien
mugatzeko. Mendeko pertsonak
eta adingabeak izango dira la-
guntzaileekin joan ahalko diren
bakarrak. Gainera, derrigorrez-
koa da maskara homologatua
erabiltzea (kirurgikoa edo FP2a)
uneoro, ospitale barruan dagoen
bitartean.

Azoka egunak egin dituzte
Eguberrien bueltan 
Zizurkilen truke azoka egiteko baliatu dute eguna eta Altzon
Tolosaldeko Ezti Azoka egin dute; Mattin Jauregik irabazi du

Erredakzioa Zizurkil-Altzo

Eguberrietako azoka berezia
egin zuten larunbatean, Zizur-
kilgo Joxe Arregi plazan. Estal-
pean hartu zuten babes herriko
eta bailarako artisau eta ekoizle-
en postuek. Bertako produktuak
ezagutu eta erosteko aukera izan
zuten bertara gerturatu zirenek,
eta Eguberrietako erosketak egi-
teko aprobetxatuko zuten zen-
baitzuk. 
Horrez gain, trukerako aukera

ere izan zen, jostailuen truke
azoka ere egin baitzuten. Hau-
rrak ibili ziren tarteko, eta ez zen
dirurik onartu. Trukearen bidez
egin behar izan zituzten jostai-
luen aldaketa guztiak.

ALTZOKO AZOKA
Giro aparta izan zuten ere Altzon
igandean. Azoka eguna izan zu-
ten eta azken egunetako euri ja-
sak bukatuta plazan jarri ahal
izan zituzten postu guztiak. To-
losaldeko Ezti Lehiaketa ere egin
zuten. 
Lehen aldiz egin zuten ezti

lehiaketa Altzon. Orain arte
urrian egiten zuten, Ibarrako
azokan. Gipuzkoako Erlezain el-
karteko zuzendaritzako kide den
Jon Etxeberria izan zen epaima-
haikideetako bat, eta esan zuen
aurkeztutako ezti guztiek eman
dutela maila txukuna. Guztira
bost izan ziren aurkeztutako ez-
tiak, beste urteetan baina gutxia-
go. «Iaz pandemia dela eta ete-
naldia izan zuten batzuk eta izan
du eraginik, nik uste. Bost aur-
keztu dira azkenean eta oso mai-

la txukuna eman dute». Lau iza-
ten dira kontuan hartzen dituz-
ten ezaugarriak: aurkezpena, ez-
tiaren egoera eta subjektiboak
diren beste bi, zaporea eta usai-
na. «Xehetasunak hartu behar
izan ditugu kontuan, oso ezti
onak aurkeztu baitituzte guz-
tiek. Lehen ez zen horrela izaten,
baina orain badakite lehiaketa
batera aurkezten ari direla, eta
oso maila txukuna izaten dute»,
gaineratu zuen Etxeberriak. Az-
kenean, Ikaztegietako Mattin
Jauregiren eztia izan zen lehe-
nengoa 36 punturekin, Hernial-
deko Patxi Imazek 35,1 puntu
jaso zituen eta Berrobiko Iñigo
Erauskinek 35 puntu. Martxoan
Zegaman egin ohi den Gipuzko-
ako Ezti Lehiaketan ere hartuko
dute parte eskualdeko ezti ekoiz-
leek. Ezti lehiaketako saridunak; ezkerretik eskuinera Erauskin, Jauregi eta Imaz. R.C.G.



Eskubideen
urraketa
guztiak
ikertuko ditu
Aranzadik
Udalak lankidetza hitzarmena
sinatu du zientzia elkartearekin; 
bi urtetan oroimen historikoa eta
gertuko oroimena ikertuko dituzte

Jon Miranda 

Zizurkilgo Udalak giza eskubide-
ekiko duen konpromisoan sa-
kontzeko urrats berria emango
du Aranzadi zientzia elkarteare-
kin hitzarmena sinatuta. 36ko
gerraren testuinguruan izanda-
koak, frankismoaren urteetan
gertatutakoak eta gaur egunera
arteko giza eskubideen urraketa
guztiak jasoko ditu ikerlan bate-
an. 2023ko martxora bitartean
garatuko da azterketa eta Iker
Urruzola alkateak esan du urrats
garrantzitsua izango dela, «giza
eskubideen urraketa larrienak
azalera atera eta zauriak senda-
tzen hasteko».
Urruzolak 2011. urtetik hona

udalak bultzatu dituen ekime-
nak zerrendatu ditu eta nabar-
mendu du EH Bilduren udal go-
bernua saiatu dela gainerako tal-
de politikoak lanketa horretara
gonbidatzen. 2011ko azaroan
Hernandorena kultur elkarteak
36ko altxamenduaren ondoren

fusilatu eta hildakoak gogoratze-
ko egindako ekitaldian parte har-
tu zuen udalak, eta urte batzuk
beranduago, 2014ko otsailean,
osoko bilkuran aitortza ofiziala
egin zion Julian Galartza zizur-
kildarrari, ETAk erail zueneko
urteurrenean. Alkateak gogora
ekarri du Torturaren egia, itzale-
tik argira jardunaldia, 2014an
udalak antolatutakoa, non Paco
Etxeberriak, Iñaki Egañak eta Pili
Zabalak hartu zuten parte. Jar-
dunaldiak amaitzeko, Joxe Arre-
giren omenezko oroitarria jarri
zuen udalak bere izena daraman
plazan, torturaren salaketa egite-
ko.
Orain arte egindako ekitaldien

segidan, azpimarra berezia jarri
du Urruzolak 2018ko martxoan
egindakoan. Hernandorena kul-
tur elkarteak Gernikako haritza-
ren kimu bat landatu zuen Pello
Mari Otaño plazan eta frankis-
moaren, ETAren, zein estatu in-
darkeriaren biktimak gonbidatu
zituen landaketara. «Irekitako

zauriak nolabait leuntzen haste-
ko bidea izan zen», gogoratu du
alkateak eta orduko hartan uda-
lak esan zituen hitzak gogoratu
ditu: «Ez dugu ekidistantziatik
hitz egin nahi. Indarkeria bakoi-
tzak izan ditu bere ezaugarriak,
baina udal bezala argi utzi nahi
dugu guztiak aitortzen zaituzte-
gula. Guztiok duzuela egia eta
justiziarako eskubidea. Zizurkil-
go Udala ondoan duzue eta izan-
go duzue etorkizunean ere».
Azken hamarkadetako indar-

keria politikoarekin lotuta Zizur-
kilen gertatu denaren «argazki
osoa» egin nahi du orain udalak
eta horretarako, giza eskubideen
urraketak eta sufrimenduak eza-
gutzeko bidea emango duen iker-
lana egingo du Aranzadi zientzia
elkartearekin lankidetzan. Au-
rretik Hernandorena kultur el-
karteak egindako lanketa izango
da ikerlanaren abiapuntua. Au-
kera baliatu du alkateak Hernan-
dorenakoek urte guztiotan egin
duten lana eskertzeko. Hitzar-

menaren sinatze ekitaldian izan
da Julian Arrastoa kultur elkarte-
ko kidea ere.

TESTIGANTZA BILKETA
Zizurkilen egingo duen lanketa-
rako hemeroteka aztertuko du
Aranzadi zientzia elkarteak, ar-
txiboko lana egingo du eta giza
eskubideak urratu zaizkien herri-
tarren testigantzak jasoko ditu.
Javi Buces zientzia elkarteko ki-
deak aurretik lan asko eginda da-
goela aitortu du eta esan du eurak
ez direla, beraz, hutsetik abiatu-
ko. «Gu hemen gaude, batez ere
laguntzeko eta aurrera beste pau-
so bat emateko». Hernandorena
elkarteak, udalak berak eta Aran-
zadik egindako lanetako batzuk
ekarri ditu gogora Bucesek, bes-
teak beste, Saseta Defentsa Siste-
ma aztertuz, azkeneko urteetan
lubakiak berreskuratzen zientzia
elkarteak egin duen ahalegina.
Ikerketa ez dute 36ko gerra edo

frankismora mugatuko, oroimen
historikoarekin batera, gertuko

Hernandorena elkarteko Arrastoa, Zizurkilgo alkate Urruzola eta Aranzadiko Buces, hitzarmena sinatzeko ekitaldian. J. M.

oroimena ere berreskuratzen
saiatuko dira eta horretarako
urraketa horiek jasan dituztenen
testigantzak jasoko dituzte.
«Dena ez dago artxiboetan, erre-
presio mota asko egon da eta
urraketa mota asko. Askotan fro-
ga bakarra biktimaren edo haien
gertukoen testigantza izaten da.
Beraz, proiektua ondo atera da-
din ezinbestekoa da zizurkilda-
rrek ekimenean parte hartzea».
2023ko martxoan emango

dute amaitutzat ikerketa. Aran-
zadi zientzia elkarteak orduan
egingo ditu publiko emaitzak:
«Amaitutakoan jakinaraziko
dugu noraino iritsi garen, ikerke-
ta hor itxi behar den edo ikertzen
jarraitu beharko dugun», esan du
Bucesek.
Oroimen historikoa eta gertu-

ko oroimena berreskuratzeko
lana abiatu dute Zizurkilen eta
Aranzadi zientzia elkartearekin
udalak  sinatu duen lankidetza
hitzarmenak hori garatzeko oi-
narriak finkatu ditu.
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KIROL EMAITZAK
Areto futbola

BIGARREN B MAILA 
13. jardunaldia
Tauste 2 
Lauburu 2

Sailkapena
1. Tafa 33p
11. Lauburu Ibarra 16p

Hurrengo jardunaldia
Lauburu (11)- Dehesa Villalba (12)

HIRUGARREN  MAILA 
13. jardunaldia
Laskorain 4
Tolosala 2

Sailkapena
1. Laskorain 29p
9. Tolosala 17p

Hurrengo jardunaldia
Sasikoa Durango (15) - Laskorain (1) 
Tolosala (9)- Elorrioko (14)

Eskubaloia
1. MAILA  NAZI0NALA
12. jardunaldia
Tolosa Eskubaloia 25
Uharte 21

Sailkapena
1. Arrate Eibar Eskubaloia 23p
7. Tolosa CF Eskubaloia 13p

Hurrengo jardunaldia
Ereintza (5)  - Tolosa Eskubaloia (7)

1. LURRALDE TXAPELKETA
9. jardunaldia
Arilan Elgoibar 20
Tolosa CF Eskubaloia 14

Sailkapena
1. Urnieta Quel Abogados 16p
4.Tolosa CF Eskubaloia 12p

Hurrengo jardunaldia

Tolosa Eskubaloia (4) Atsedena 

Futbola
HIRUGARREN MAILA
18. jardunaldia
Tolosa CF 0
Deusto 3

Sailkapena
1. Portugalete 37p
19. Tolosa CF 15p

Hurrengo jardunaldia
Santutxu (13) - Tolosa CF (19)

1. MAILA NAZIONALA
13. jardunaldia
Tolosa CF 0
Bizkerre 4

Sailkapena
1. Bizkerre 32p
11. Tolosa CF 12p

Hurrengo jardunaldia
Tolosa CF (11)- San Ignacio (7)

Saskibaloia
GIZONEZKOEN LEHEN MAILA
7. jardunaldia
Redline Mekanika TAKE Atsedena

Sailkapena
1. Tecnun-Askatuak 10p
3. Redline Mekanika TAKE 10p

Hurrengo jardunaldia
TAKE (3)- San Cernin (6)

EMAKUMEZKOEN LEHEN MAILA
8. jardunaldia
TAKE Atsedena

Sailkapena
1. Easo 12p
3. TAKE 8p

Hurrengo jardunaldia
Goierri Ayma (5) - TAKE (3)

Madina, Etxarri 
eta Muñoz izan dira
onenak lokatz artean
Aimar Madina oñatiarrak irabazi du Tolosa Ziklo-krosa 
I. Pablo Arsuaga Memoriala proba, junior mailan; Izaro
Etxarri eta Hodei Muñoz izan dira onenak kadeteetan

Eneritz Maiz Etxarri Tolosa

Larunbatean, Oriako Txirrindu-
lari Eskolak antolatutako Tolosa
Ziklo-krosa I. Pablo Arsuaga Me-
moriala jokatu zen Iurreamendi-
ko zirkuituan. Kadete eta junior
mailako txirrindularien probak
jokatu ziren, eta junior mailan
Aimar Madina (48.42) izan zen
azkarrena. Gari Ugarte (49.52)
sailkatu zen bigarren postuan,
eta Ibai Chico (50.27) izan zen hi-
rugarrena. Azkenean, parte har-
tzaileen artean ez zen junior
mailako emakumezkorik izan.
Bestetik, kadete mailan, Izaro

Etxarri (35.56) eta Hodei Muñoz
(36.45) izan ziren azkarrenak.
Ayala Serrano (36.23) eta Igor
Iriarte (37.00) Oriako Txirrindu-
lari Eskolako lasterkariak izan zi-
ren bigarrenak. Hirugarren pos-
tuan, berriz, Nora Larrea (42.58)
eta Iñigo Uria (37.23) sailkatu zi-
ren. Lasterketa gogorra jokatu
zuten bi mailetako txirrindula-
riek, eta lokatz asko egotearekin
asko gogortu zitzaien proba. Le-
hen balorazioa eginda, «gustura»
geratu dira antolatzaileak.
Behin bi probak amaituta, Pa-

blo Arsuagaren senideek ome-
naldia jaso zuten antolatzaileen
eskutik, sari banaketaren aurre-
tik. Gogora ekarri zuten Arsuaga,
ziklo-krosean, eta oro har txirrin-
dularitzan, «erreferente bat»

izan zela. Eskerrak eman zizkien
familia osoari, eta bereziki, Jua-
ni Lanzeta alargunari. Oriakoren

izenean, Aitor Aiertza lehenda-
kariak lore sorta bat oparitu 
zion.

Goian, saridunak eta omenduak podiumean; behean, lasterketako une bat. E. M.
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Jose Manuel Amiama Beloki
“Armi”

... danbolin hotsak eta txaranga alaiak

egin dezaten zure gozamena...

Iñauterietan timoilari izan zaitugunok
Agur

TOLOSAN, 2021eko abenduaren 14ean



LORTUTAKOARI, AITORTZA
Unai Regillaga amezketarrak eta Unai Saralegi tolosarrak boto bidezko gi-
puzkoarren saria jaso zuten, Gipuzkoako Kirol Galan. 2021. urteak izan di-
tuen kirolari nabarmenenak elkartu ziren Tabakalerako ekitaldian. Horrez
gain, aipamen berezia jaso zuten Euskal Judo Federazioaren Galan. ATARIA

LARRARTE, BIKAIN PORTUGALEN
Eukene Larrarte txirrindulari tolosarrak (Gipuzkoa-Ogi Berri) garaipen be-
rria lortu du; kasu honetan, pistako txirrindularitzan izan da,  Sangalhoseko
(Anadia, Portugal) Belodromo Nazionalean. Sunlive Nazioarteko Torneoa-
ren barruan, scratch modalitatean, onena izan da Larrarte. ATARIA

Bueltan da
Tolosako
Elkartasun
Krosa
Hilaren 31n izango da, 15:30ean,
herriko kaleetan; 1.000 dortsal jarri
dituzte salgai, Shanti Kirolak dendan,
eta gaurtik aurrera eros daitezke 

J. Artutxa Dorronsoro Tolosa

Abenduaren 31n, urte zahar egu-
nean, kirola eta elkartasuna uz-
tartzen dituen Tolosako Elkarta-
sun Krosaren XXIV. edizioa joka-
tuko da. Iaz, ezarritako neurriak
zirela eta, ekimen xume bat egin
behar izan zuten, birtualki; hala
ere, aurten, lehengo modura egi-
tea erabaki dute. Urtero bezala,
Samaniego eta Orixe Herri Ikas-
tetxeetako kirol batzordeek an-
tolatu dute lasterketa, Tolosako
Udalaren laguntzarekin.
Urte batetik bestera, gehitzen

joan izan da parte hartzaile ko-
purua, eta ondorioz, baita dor-
tsal kopurua ere. 2019an, azken
aldiz egin zenean, 1.300 lagunek
hartu zuten parte. Aurten, 1.000
dortsal jarri dituzte salgai; horie-
tatik 100, kadeteen kategoriara-
ko gorde dituzte. Shanti Kirolak
dendan eskuratu daitezke, gaur-

tik aurrera. Helduen izen emate-
ak 8 euroko kostua du; kadeteek,
berriz, 5 euro ordaindu behar di-
tuzte. Dortsalak soberan geratuz
gero, egunean bertan ere eman
ahalko da izena, udaletxeko ar-
kupeetan, 12 euro ordainduta.
Antolatzaileen eta udalaren

ustez, litekeena da aurtengo edi-
zioan korrikalari kopuruak be-
hera egitea. «Krosaren ideia na-
gusia azpimarratuz, emaitzak bi-
garren mailako  helburu izan
beharko luke korrikalarientzat»,
gogoratu du Joxe Mari Villanue-
va kirol zinegotziak.
Egungo osasun egoera dela

eta, Osasun Sailak ezarritako
neurriak betez egingo da krosa,
eta beraz, hainbat aldaketa izan-
go dira aurtengo edizioan. Ibilbi-
dea 2019ko edizioko berdina
izango bada ere, 15:30ean hasiko
da proba: Plaza Zaharretik irten-
go dira korrikalariak, eta Solana

kalean egongo da helmuga. «Ibil-
bidea amaitzen duten korrikala-
riak, Triangulo plazara bideratu-
ko ditugu, bertan kokatuko baita
oholtza, kultur etxearen aurre-
an. Aurten helmugan, korrikala-
riei ura bakarrik eskainiko zaie,
eta ez da bestelako jakirik bana-
tuko», azaldu dute antolatzaile-
ek. Aurten, gainera, sarituak ba-
karrik igoko dira oholtzara, eta
zozketako zenbaki saridunen ze-
rrenda kultur etxeko paretan ja-
rriko dute. «Zozkatuko diren sa-
riak egunean bertan jaso behar-
ko dira», gaineratu dute. 
Musukoaren erabileraren in-

guruko argibideak ere eman di-
tuzte antolatzaileek: «Proba hasi
aurretik, korrikalariek uneoro
jantzita eraman beharko dute,
eta irteera eman ondoren baka-
rrik kendu ahal izango dute; hel-
mugara iritsi bezain pronto be-
rriz jantzi beharko dute». Proba

ikustera gerturatuko direnei ere
arduraz jokatzeko eskatu diete:
«Aire librean egon arren, bi me-
troko distantzia gorde ezin dene-
an, musukoa jantzita eramatea
eskatzen da». Jende pilaketak
ekiditeko, ikusleak ibilbidean
zehar banatzeko ere eskatu dute.

IKASLEEN LANARI AITORTZA
Samaniego eta Orixe ikastetxee-
tako ordezkariek azaldu dute-
nez, aurten ere Tolosako ikaste-
txe publikoko ikasleek elkarla-
nean diseinatutako eta egindako
garaikurrak banatuko dizkiete
Elkartasun Kroseko bigarren eta
hirugarren sailkatuei. «Orixeko
ikasleek diseinatu dituzte sariak,
Tolosako Euskal Eskola Publiko-
aren irudia oinarri hartuta, eta
Lanbide Heziketako ikasleek
ekoiztu dituzte», adierazi dute.
Dagoeneko klasiko bihurtu den
sari bat ere banatuko dute: mo-

zorro onenarena. Kirolaren alde
egindako lana aitortzen duen
sari berezia, berriz, Maria Felisa
Okomorentzat izango da aurten.
Zenbait aldiz Euskal Herriko
nahiz Espainiako Txapelketetan
txapeldun izan eta marka ugari
ezarri dituen pisu jaurtitzailea,
Samaniego eta Orixe ikastetxee-
tako ikasle izan zen.

KULTURA BERRESKURATZEKO
Aurten, Kokuyo elkartea lagun-
tzearekin batera, Kolonbiako
Guabas bailaran elikadura buru-
jabea sustatzeko proiektura bi-
deratuko da jasotako dirua. «Ko-
lonbiako herri askotan kafearen
ustiaketa da nagusi, baina eraba-
teko menpekotasun egoera bate-
an, merkatuaren diru jokoen
menpe bizi dira. Azken urteetan
galdua zuten kultura berresku-
ratu nahi dute, hazien gordai-
luak sortzearekin batera». 

Azken adiz, 2019ko urte zahar egunean egin zen Tolosako Elkartasun Krosa. NAIARA ROLDAN DE ARANGUIZ

KIROLAK 07Ataria.eus •107.6 fm 
ASTEARTEA, 2021eko abenduaren 14a @TOLOSALDEAKIROL



Larunbatean Vilabonako udaletxean egin zuten odol-emaileak omentzeko ekitaldia. ATARIA

Omenaldia jaso dute

Odola ematen duten Adunako, Amasa-Villabonako eta Zizurkilgo
herritarrak omendu ditu Gipuzkoako Odol-emaileen elkarteak;
intsignia eta diplomarekin batera opariak banatu dizkiete. 

Erredakzioa  

G ipuzkoako Odol-
emaileen elkarteak
25, 50, 60 eta 80 odol
emate egin dituzten
Amasa-Villabona,

Aduna eta Zizurkilgo herritarrak
omendu ditu. Ekitaldia larunba-
tean egin zuten, Amasa-Villabo-
nako udaletxean.
Guztira zazpi odol-emailek

jaso zuten ateraldi jakin batzuk
egiteagatik banatzen duten oroi-
garria: 25 aldiz odola eman du-
ten hiru lagunek; 50 aldiz eman
duten bik; 60 ateraldi egin di-
tuen batek; eta 80 ateraldi egin-

dako beste batek. Omendu guz-
tiek, dagokien koloreko intsignia
eta diplomaz gain, Ardoa ta pun-
to edaritegiak eskainitako hiru
ardo botilako kaxa bat ere jaso
zuten.
Beatriz Unzue alkatea eta

Arantxa Lopez Gizarte Zerbi-
tzuetako zinegotzia izan ziren la-
runbateko omenaldian. Alkate-
ak esker hitzak izan zituen herri-
ko odol-emaileentzat: «Ondo
merezitako omenaldia da, elkar-
tasun ekintza ederra egiten bai-
tuzue. Amasa-billabonatar guz-
tion izenean eskerrik asko!». 
Boluntario moduan elkartearen-
tzat lanean ari diren guztiak ere

aipatu zituen alkateak: «Eske-
rrak eman nahi dizkizuet zuen
borondate guztiarekin, eta eze-
rren truke, lanean ari zareten
guztiei». 

ODOLA EMATEKO AUKERA
Bestalde, Amasa-Villabonako
Udalak gogoratu nahi izan du hi-
labete bikoitietako azken ostira-
letan Gurea zineko erakusketa
gelan eman daitekeela odola,
16:30etik 20:30era. Horretara-
ko,beharrezkoa da aurrez hitzor-
dua eskatzea 943 00 78 88 telefo-
no zenbakira deituta. Hurrengo
hitzordua, hilaren 30ean izango
da.
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AGENDA

Deialdiak  

Irura.Guretzako gunea. Jatorri ani-
tzeko emakumeen bilgunea, kultur
etxean, 10:00etan.
Altzo.Olentzerotan jakin-minez:
18:00. Sukaldaritza tailerra. Ondo-
ren, afaria.
Tolosa.Gabonak eta aulki hutsak
etxean. Nola egin aurre?, kultur
etxean, 19:00etan.
Alegia.Lurtaro egitasmoaren aur-
kezpena, 19:00etan. 

Erakusketak  

Alkiza.Hitzak zaindari erakusketa
ibiltaria Fagus Alkiza zentroan. 
Berrobi.Herria argazki erakusketa
udaletxean.
Tolosa.Biniloko diskak eta txotxon-
giloak, Topic-en.
Tolosa.Paperezko antzerkia, Topic-
en.
Tolosa.Mikel Garmendia alegiarra-
ren pintura erakusketa 3 tabernan.
Tolosa.EmakumearteanAranburu
jauregian. 
Zizurkil.Errefuxiatuak, ongi etorri,
Plazida Otaño erakusgunean.

ATARIA IRRATIA
09:00. Pasahitza. Magazina, Asier
Imazek gidatuta: Iker Ibarluzearen
eguraldi iragarpena, eskualdeko be-
rriak, kolaboratzaileen tarteak...
15:00. Amalurra. Ingurumenari bu-
ruzko saioa.
16:00. Zebrabidea. Magazina.
20:00. Zientziaren talaia. Josu Lo-
pez Gazpio kimikariarekin.

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.Ateliera

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa. I. Olarreaga.
Korreo kalea, 2. 943 67 01 28.
TOLOSA. Gauekoa. L. Azpiroz . Larra-
mendi kalea, 6.  943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro bikaina. Goiz hotz
baten ostean eta behe-lai-
noa altxa ondoren, zeru ur-

dina eta eguraldi eguzkitsua nagusi-
tuko zaizkigu. Haizeak hego ukitua
izango du eta ahul ibiliko da oroko-
rrean. Tenperatura igo egingo da eta
15-16 graduan joko du goia.

Bihar.Giro egonkorrak ja-
rraipena izango du. Goiza ho-
tza izango da eta behe-lai-

noa agertuko da, baina segituan jaso
eta eguraldi eguzkitsua nagusituko
da, nahiz eta, tarteka goi-hodei ba-
tzuk agertu. Haizea aldakor ibiliko da,
ekialdeko ukitu batekin eta tenpera-
turak 13-14 graduan joko du goia.

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


