
AMASA-VILLABONAMENDI ASTEA, AIZKARDIREN ESKUTIK //7

TOLOSA
BABARRUNAREN TOPALEKU
Babarrunaren Festan Oiartzungo Joxe Mari Aranburuk irabazi du Ekoizleen
Lehiaketa eta Juan Mari eta Gema Aramendi  izan dira Lehiaketa
Gastronomikoa irabazi dutenak; festa giroa izan da babarrunaren bueltan  //5
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Hirugarren geratu da
Oihana Iguaran,
Amurrioko saioan
Bertsolari Txapelketako finalerdien bigarren
itzuliko lehen saioa Alaia Martinek irabazi du,
eta bigarren izan da Aitor Bizkarra; amasarra
finalerako ia aukerarik gabe geratu da //2

Hamaika ekitaldi
izango dituzte
gaurtik Larraulen
Basoen inguruko hitzaldia eta ipuin kontaketa
izango dute gaur; hitzaldiak, dokumentala,
jolasak, afariak... askotariko ekitaldiez 
gozatu ahalko dute igandea bitarte //3
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Ezkurdiak jantzi du
azkenean, Lau eta
Erdiko txapela
22-21 irabazi du Ezkurdiak Altunaren 
aurkako partida; «harro egoteko moduko 
finala» egin zuela, eta aukera gehiago ere 
izango direla esan du amezketarrak //6



izenik. Handik aurrera ere ale
onak utzi dituzte biek ala biek, eta
Alaiak egoki itxi du ofizioa: Hazia
deitu eta haziak lurrazaletik gora
jalgi / gure hizkuntza loratu dadin
/ belaunaldiz belaunaldi.
Enbeita eta Artetxerena izan da

ariketa egoki osatu duen beste bi-
kotea. Gaia hurrengoa zuten:
Zuen aita GALek hil zuen. Aste ho-
netan berriz ere gaia azaleratu da
eta barruak mugitu zaizkizue.
Onintzak ekin dio: Orain egia
gura dutenek / guk ez dezagula
uste / egia esaten dutenek ere / ba-
rreka esaten dute. Mirenek: Eta
besterik ezin da egin / lehen gerta-
tu zena nahastu / zeren sendatu
ezin sendatu / baina ahaztu ezin
ahaztu. Gaiari lotuak eta egoki jo-
siak izan dira Mirenen hirugarren
eta Onintzaren azken bertsoak
ere. Mirenek: Ta umiliagarri iru-
ditzen zait / zer nahi duzu esatea /
beraiek guri eskatu aurretik / bar-
kamena ematea. Onintzak: Baina
nigatik dauden lekuan / hantxe

Oihana Iguaran Amurrioko saioan. BERTSOZALE ELKARTEA

Oinak galarazi dio pausoa Iguarani

P oto batek finalerako
aukerarik gabe utzi du
Oihana Iguaran ama-
sarra, nahiz eta bertso
bikainak josi dituen

Amurrioko saioan ere (632,5 pun-
tu). Alaia Martinek irabazi du
saioa eta finalerako ia sailkatua
dago 676 puntu lortuta. Atzetik
izan dira Aitor Bizkarra (651,5)
Onintza Enbeita (632,5) Agin La-
buru (624) eta Miren Artetxe
(595,5). Bete-betekoa izan ez arren,
saio ona izan da Amurriokoa. Be-
hetik gora egin dute bertsolariek
eta entzuleek gogotik eskertu dute
batez ere azken zatia. Ariketa guz-
tietan izan dira bertsoaldi onak. 

HAMARREKO TXIKIA
Saioa txukun hasi dute bertsola-
riek, nahiz eta hirugarren bertso-
aldira arte ez den lehertu. Honela
zioen hirugarren gaiak: Alaia eta
Onintza, hilabeteak dira sexulagu-
nak zaretela. Orain arte argi zenu-
ten zuen harremana sexura muga-
tzen zela. Alaia, Onintzak onartu
dizu zurekin maitemindu dela.
Onintzak bigarren bertsoan: Ta
hobe argitzea / egoera garaiz / sua
eman zenidan / ta erre egin naiz.
Alaiak dotore erantzun dio: Gure
harremana da / plazeraren lagin /
hola jarraitu nahi dut / ligez lige
arin / morbo pixkat behar da / txis-
pa itzal ez dadin. Onintzak egoera
konpontzen ez dagoela erraz aitor-
tu dio, hori ez duela nahi baina uz-
tea ere ez. Alaiaren bertsoa osorik
jartzekoa izan da:

Gure arteko txispak
behar du hartu su

gorroto ta maitasun
dira bi lehengusu

beraz segi dezagun bero eta sutsu
maite ez maite ez dakit

gustuko zaitut zu
ahaztu etiketak

ta emaidazu muxu
Agin Laburuk eta Aitor Bizka-

rrak ere lan txukuna egin dute. Ba-
lleta egiten duten bi neraberen pa-
peretik aritu behar izan dute; txiki-
tatik elkarrekin ibili dira
entseguetan. Agini Aitorrek esan
dio nekatu dela eta utzi egingo

duela. Aginek: Nahiz ta barrua
utzi / ohi digun betea/ barrutik o
kanpotik / al dator nekea?. Aito-
rren erantzuna: Niri pisu egin
zaizkit / bi gauzak batera / nire
zalantzak eta / haien pentsakera.
Gainontzeko bertsoetan ere elka-
rrizketa bizia osatu dute.

ZORTZIKO HANDIA
Ez dira akaso arratsaldeko bertso-
aldirik onenak izan. Osoena Biz-
karra eta Martinek egindakoa
izan da. Gurasoen paperetik jarri
ditu gaiak. Haien haurrari jarri
nahi zioten izena onartu ez eta
beste bat jartzea erabaki du epai-
leak. Hazia izenaren eran zein
izanarenean hartuta, lehen bertso
ederra osatu du Aitorrek: Lehena-
go gure adarrak mozten / jardun
izan ziren trebe / dagoeneko ez di-
gute uzten / haziak ereiten ere.
Alaia oso adi egon da, saio osoan
zehar bezala: Ez zuen uste Hazia
izena / izen egokia zenik / epaile
horren egindakoak / niretzat ez du

egon daitezela / iruditzen zait
ahalko balute / berriz eingo luke-
tela. 

ZORTZIKO TXIKIA
Txikiko ariketan bi bertsoaldi on
izan dira. Lehena Oihana eta
Alaiak egindakoa. Oihana autoa
aparkatu nahian ari zen, eta berak
eskatu gabe Alaia laguntzen hasi
zaio kanpotik. Hark esandakoa
egin eta atzeko autoa jo du ordea.
Oihanak: Kasu egin aurretik / on
zan aitortzea / jotzea nahi zenula /
atzeko kotxea. Alaiak: Hasieran
ez zendun / nahikoa interes / egin
zaidazu kasu / baina hainbeste ez.
Alaiaren azken bertsoa izan da
agian hoberena: Barka hola sar-
tzea / zure bizitzara / Ertzain jubi-
latuak / holakoak gara. Beste ber-
tsoaldia Aitor eta Onintzak egin
dute: Lagunak biak, egunean ze-
har pauso guztiak kontatzen di-
tuen aplikazioa jarri dute telefo-
noan; geroztik, oinez doazen ba-
koitzean Onintza telefonoari
begira ikusten du Aitorrek. Bizka-
rrak bigarren bertsoan: Sportiva
berriak / ta buruko zinta / pasioan
zabiltza / gel bati haginka/ es-
kuan mobilla ta / zu arin-arinka /
Onintza kirolean dena ez da pin-
ta. Onintza: Nekea deskantsua /
zaintzeko oreka / markagailua ez
dut / lehertu nahi eta.
Ganbarako saioa nobedadee-

kin izan dute: hasteko bi punturi
erantzun behar izan diete bertso-
lariek, eta ondoren gai bati hiru
bertso bota. Ariketa batean zein
bestean izan dira bertsoaldi ede-
rrak eta saioak azken txanpa oso
txalotua izan du.
Lehen puntuak honela zioen:

Zeren alde egiten / duzu zuk bo-
rroka?. Erantzun denak izan dira

ederrak. Bigarren puntua, berriz,
hauxe: Dena bihur liteke / aldarri-
kapena. Irristada gehiago izan
dira erantzunetan –Iguaranek
poto egin du—, baina izan dira ale
ederrak ere. 
Bakarkako gaian bertso bikai-

nak izan dira. Gaia klasikoa eta
irekia izan dute bertsolariek: Gaur
arte ez zara ausartu; oraingoan
erantzun egin duzu. Bertsolariek
askotariko heldulekuak hautatu
dituzte. Miren Artetxek, esterako,
senarraren aurrean jarrera aldatu
duenaren paperetik jardun du.
Agin Laburuk, aldiz, aitarekiko
harremanari heldu dio eta Alaia
Martin haurrari denbora askoan
bularra ematen ari delako gaizki
begiratu dienei erantzun die. Bat
nabarmentzekotan, hala ere,
Iguaranen bakarkakoak eman du
zeresana. Txapelketan hiru aldiz
kantatu du amasarrak doinu eta
neurri berean, eta zein baino zein
bertso hobeak izan dira guztiak
ere. Errepikapen bihurrietan ero-
ri gabe, errima zorrotz eta me-
zuan sakonduz gainera. Hala ere,
ez da posible izan finalera iristea,
baina txapelketa bikaina eginda
amaitu du Oihana Iguaranek. Go-
tainen bertsozaleak gogoan iltza-
tua izango duen saioa egin zuen
lehena; ondoren, Garazin saioa
irabazi; eta Amurrion irristada
batek utzi du finalerako ia aukera-
rik gabe. Ofiziotan entzuten eta
erantzuten, erreflexu oso onak
erakutsiz aritu da txapelketa oso-
an zehar. Eta zer esanik ez bakar-
ka: bederatzi bertso zoragarri eta
ausartzen denarentzat doinu aski
zail bat utzi opari. Aitor Mendilu-
ze irurarrak azken saioan kanta-
tuko du, Bilbon. Hanka bat erdi fi-
nalean duela esan daiteke. 

Kronika
Mikel Artola Izagirre
Bertsolaria eta 
Harituz-eko kidea
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Hasi da 

H asi dira hotzak Euskal
Herrian, fresko egiten
zuen Amurrion. Berta-
ra hurbildu ginen ber-
tsozale guztion jertse-

ak berokien azpian ezkutatzen
ziren, Bañueta kiroldegiko epelta-
sunak hartu gintuen arte. Urteak
badu bukatzen ari den zantzua,
Bertsolari Txapelketa Nagusiak
bezalaxe. 
Baina baten bukaerak bestearen

hasiera dakar. Finalerdien bigarren
itzulia hasi den honetan, hasi dira
matematikak inoiz baino garrantzia
handiagoa hartzen. Gehiketa sinple
batez argitzen ari dira Nafarroa Are-
nako zortzikotea osatuko duten
hautagaiak. Hori, bertsolarientzat
presio gehigarria da, edo lasaitasun
bidea. Lehenengo saioan garbi ikusi
genituen bi postura horiek, nor
heldu zen abenduak 18ra begira eta
nor bere buruarekin zorrak kitatze-
ra edo negar egitera. 
Amurrion ere hotz hasi zen saioa.

Formatu berriak (hamarreko txikia,
zortziko handia eta zortziko txikia
jarraian jartzeak) ez zuen bereziki
lagundu. Dena borobil atera
zitzaion Alaia Martini, saioko ira-
bazleari; egokitu zitzaizkion gaiak,

bertsokideak, eta bereziki, sekulako
maila erakutsi izana. Bazirudien
finalera begira baino gehiago, fina-
letik begira ari zela. Aitorrek ez zion
bizkarra eman saio txukun bat egi-
teari, eta bigarren postua lortu
zuen, saio guztian zehar erakutsi
zuen konstantziari esker, hain
zuzen ere. Finaleko langa oso urruti
edukiko ez duela dirudi, ikusiko
dugu gainetik edo azpitik den.
Langa horren azpitik (sorpresa

handirik ez bada) geldituko da
Harituzeko hautagaia, Oihana
Iguaran. Hasieratik lan dezente egi-
tea tokatu bazitzaion ere, txukun
egin zuen egin beharrekoa, gorabe-
herak gorabehera. Baina puntu
erantzunetan iritsi zen tragedia.
Dena hitzarekin poto egin zuen

Oihanak, bat baino gehiago ikusi
nuen eskuak burura eramaten.
Hala ere, horrek ez zuen oztopatu
amasarraren bakarkako lana, bere
doinu bereizgarri horrekin eginda-
ko miraria. Onintza Enbeita, umo-
retsu esnatu zen eta aurre hartu
zien Miren Artetxeri eta Agin Labu-
ruri (ez dut uste bi hauek haien mai-
larik hoberena eman izanaren sen-
tsazioarekin joan zirenik etxera).
Aipatzekoak dira, orokorrean, ber-
tsolari guztien bakarkako lanak. 
Hasi da txapelketaren azken

txanpa, dena erabakiko duen fasea;
hasi da txapelketaren bukaera.
Azken geltokira iristear da bertsoa-
ren trena, biderako puntuen dan-
tza eta emozioa dago aurreikusita,
gozatu dezagun bidaiaz!

Iritzia
Eki Mateorena
Harituz-eko kidea
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Kultur
astea gaur
hasiko da
Larraulen gaur ipuin kontaketa
saioa eta basoen inguruko
hitzaldia izango dira; igandera 
arte izango dituzte ekitaldiak

Jon Miranda 

Gaur abiatuko dute kultur astea
Larraulen haurrentzako ipuin
kontaketa batekin eta ondoren
Edu Zabalaren eskutik basoen
inguruko hitzaldia izango da
kultur etxean.
Igandera arte luzatuko dira

ekitaldiak Larraulgo kultur aste-

Larraulgo kultur etxean egingo dituzte kultur asteko ekitaldietako asko, besteak beste, gaurko hitzaldia. J. M. 

«Pantaila ez
dadila izan umeak
entretenituta
edukitzeko 
modu bat»

RAKEL GAMITO GOMEZ
EHU-KO IRAKASLEA

J. M. 

Rakel Gamito Gomez (Arrasate,
1984) EHUko irakasle eta ikertzai-
leak Internet, pantailak, bideo-jo-
koak, sare sozialak... onurak eta
gatazkaknola kudeatu hitzaldia
emango du bihar, Larraulgo kul-
tur astean. Parte hartu nahi dute-

nek, 634 28 93 27 telefonora hots
egin edo whatsappbat bidali be-
harko dute.
Zeintzuk dira erabilera okerre-
tik eratorritako arriskuak?
Txikienen kasuan, pantailak
gehiegi erabiltzearen ondorioak
izan daitezke fisikoak, kognitibo-
ak eta emozionalak. Nagusiagoak
direnenean eta Interneta batez
ere besteekin komunikatzeko
erabiltzen dutenean agertzen
dira ziberjazarpena, helduen ja-
zarpen sexuala, sexting-a, eta oro
har, eduki desegokiak.
Helduek ezagutu behar dute
non ibiltzen diren gaztetxoak?
Ezagutzeak laguntzen du, baina
ez da ezinbestekoa. Guk adinak
ematen duen esperientzia dugu,
ikuspegi kritikoa azken batean.
Helduok ezagutza hori baliatu be-
har dugu gazteen begirada kritiko
hori eraikitzen joateko, eta eurek
Internetez egiten duten erabilera-
ri buruz hausnartu dezaten.
Mugak jarri behar zaizkie gaz-
tetxoei?
Bai. Muga horiek, hori bai, ondo
hausnartutakoak eta errealistak
izan behar dira. Baina ez daitezela
izan bakarrik denborari dagoz-
kion arauak. Gidaritza hori era-

man eta konfiantza giroa sortu
behar dugu helduok, gaztetxoek
zerbait gertatzen denean gurega-
na jo ahal izan dezaten. 
Zein adin da egokia umeek mu-
gikor propioa izan dezaten?
Ni ez naiz gai adinik egokiena
zein den esateko. Faktore asko
hartu behar dira kontuan: ume
horren heldutasuna, zein lanketa
egin den aurretik, egunerokota-
sunean dituen jarrerak... 
Taldean hartu daiteke erabaki
hori?
Bai. Herri batzuetan ari dira. Gu-
raso taldea elkartu eta nerabeari
mugikorra emateko adina atzera-
tzen ari dira, modu adostuan.
Denbora irabazi nahi dute esko-
lan eta etxeetan gaia lantzeko. 
Pantailak, ordea, oso presente
dauzkagu gure gizartean.
Ez da erraza. Ez dut esaten inoiz
ez zaiola umeari pantaila bat au-
rrean jarri behar. Hor dagoen
errealitatea da, baina kontziente
izan gaitezen. Umea orain pantai-
lan dago: Baina zertarako? Zenbat
denbora darama? Norekin dago?
Zer eduki ikusten dabil? Pantaila
ez dadila izan, behintzat, umeak
entretenituta edukitzeko modu
bat.

KULTUR ASTEA 2022
Azaroak 22, asteartea

17:00.Liburutegian Hazien istorioak
ipuin kontaketa.
19:00. Basoak, biodibertsitatearen
euskarrihitzaldia Edu Zabalaren es-
kutik kultur etxean.

Azaroak 23, asteazkena

18:00.Hitzaldia Internet, pantailak,
bideo-jokoak, sare sozialak... onu-
rak eta gatazkak nola kudeatu, Ra-
kel Gamitok kultur etxean.

Azaroak 24, osteguna

17:00.Lehen sorospenak haur eta
nerabeentzat, liburutegian.
18:30. Kobazuloak eta zaborra -
Lurrazpian ezkutatu ezin daitekeen
errealitateabideoaren emanaldia
eta solasaldia, kultur etxean.

Azaroak 25, ostirala

17:00.Gazteek antolatutako haur
jolasak.
19:30. 2023ko egutegirako argaz-
kien aukeraketa liburutegian.
20:00.Kantu afaria Herri Ostatuan
(haurrak).
20:30.Kantu afaria Herri Ostatuan
(helduak). Txartelak ostatuan salgai
azaroaren 23ra arte.

Azaroak 26, larunbata

18:00.Frontenis txapelketa.
20:30. Gazteen afaria elkartean.
Txartelak 5 euroan salgai liburute-
gian.

Azaroak 27, igandea

18:00.Gaztaina eta talo jatea elkar-
tean.

an eta gazteek protagonismo be-
rezia izango dute. Besteak beste,
haurrentzako jolasak prestatuko
dituzte ostiralean eta elkarrekin
afalduko dute larunbatean. 
Igandean gaztaina eta talo ja-

tearekin amaituko dituzte kultur
asteko ekitaldiak. Katillutxulo
elkartean bilduko dira horretara-
ko.



«Europatik zer ikasia
badaukagu, baina baita
zer erakutsia ere» 
Irlanda, Finlandia eta Poloniako herritarrak eskualdean ibili dira
Mendinet-eko kooperazio proiektu baten barruan; Abaltzisketan
egin dute eskualdeko lehen geldialdia eta gero Orexara joan dira 

Asier Imaz Orexa

Mendinet Tokiko Ekintza Tal-
dea, Euskal Autonomia Erkide-
goko 18 landa garapen elkartek
eta HAZI fundazioak osatzen
dute. Bertan, Europako Batasu-
neko garapen fondoak kudea-
tzen dituzte, eskualde, landa in-
gurune edo herri txikietan gara-
pena bultzatzeko. Horrez gain,
Europako kooperazio proiek-
tuak ere martxan dituzte. Tolo-
saldetik, adibidez, Irlanda, Fin-
landia eta Poloniara joanak dira
bertako eredu desberdinak eza-
gutzera. Oraingoan, herri horie-
tatik etorri dira Euskal Herrira. 

BAZKIDEEN BISITA
Imanol Olano Tolomendiko tek-
nikariak azaldu ditu bisitaren
xehetasunak, Orexan: «Europa-
ko kooperazio proiektu batean

parte hartzen ari gara, eta gure
bazkideen bisita jaso dugu. Hel-
buru nagusia herri txikietako
udalek beste esperientzia batzuk
ezagutzea da. Europa mailan,
Smart estrategia deitzen zaion
ekimena dago, alegia, herri txiki
inteligenteena. Smart ez da uler-
tu behar soilik teknologia berriei
lotutako zerbait bezala, gauzak
egiteko moduarekin ere badu ze-
rikusia; berrikuntza soziala, akti-

bitate ekonomikoa eta bereziki
gizakia kontuan hartuz».
Orexa Smart talde horretako

kidea da. Olanoren esanetan,
Orexa hainbat arlotan «bidea
erakusten ari da». Tolomendiko
teknikariak adibide zehatza ere
jarri du: «Energia berriztagarrien
gaian aitzindariak dira, eta ba-
dute zer erakutsia, bai Erkidego-
ko beste landa herrietan eta baita
Europa mailan ere».

Irlanda, Finalndia eta Poloniako ordezkariak pasa den ostiralean, Orexan. A.I.
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Txotxongilo
emanaldiak eta
jolasteko aukera

Erredakzioa Tolosa

Txotxongiloen munduan mur-
giltzeko aukera izango da dato-
zen egunetan Titirijai jaialdiari
esker. 
Asteburuan hasi ziren ema-

naldi eta ekitaldiak eta igandera
bitarte luzatuko dira. Herene-
gun emanaldiak izan ziren eta
baita jolasteko aukera ere. Izan
ere, Nafarroako Jokai taldeari es-

ker Larun joko bilduma egon zen
Zerkausian. Bilduma bera dato-
rren igandean egongo da berriz
ere, leku berean bai goizez eta
baita arratsaldez ere. 
Tartean emanaldiek ez dute

etenik eta gaur bertan Txotxon-
gilolaria, bere bikoitza eta itzala
ikusi ahal izango da Topic antzo-
kian 20:30etik aurrera. 18 urtetik
gorakoei zuzendutako lana da
eta gaztelaniaz ikusi ahalko da.

40. Txotxongilo Jaialdiaren barruan Jokairen
‘Larun’ joko bildumaren bitartez, haur zein
helduak gozatua hartu dute Zerkausian

Jokairen ‘Larun’ joko bilduman aritu ziren Zerkausian, herenegun. I.G.L.

Informazioa partekatzeko aukera egon zen. A.I.

ABIAN DA EUSKARALDIA 
Galtzaundi Euskara Taldeak antolatuta, Euskaraldiaren hi-
rugarren edizioaren hasiera ekitaldia egin zuten ostiralean,
Tolosan. Andoni Ollokiegi musikari pasaitarrak emanaldia
eskaini zuen, bertaratu zirenen gozamenerako. J.A.D.



Euriari aurre, babarrunekin
Babarrunaren Festa ospatu zen larunbatean, Tolosan; babarrun onenaren saria Joxe Mari
Aranburuk eskuratu zuen, eta prestatzen hoberenak Aramendi anai-arrebak izan ziren  

Irati Saizar Artola

Eguraldiak ez zuen askorik la-
gundu Babarrunaren Festan,
baina, hala ere, ez zen eten festa-
rik. Aterkiarekin, aterpea zegoe-
netan hura itxita, hankak erdi
bustirik, baina barruak babarrun
beroez goxatuta, beste modu ba-
tera pasatu zuten herritarrek la-
runbata.
Tolosako txoko ezberdinetan

bazen zer ikusia eta zer dastatua.
Alondegian, esaterako, XXXIV.
Tolosako Babarrunaren Lehia-
keta Gastronomikoa egin zuten,
Gure Kaiolak antolatuta. 22 biko-
tek hartu zuten parte lehiaketan,
eta seigarrenez jantzi zuten txa-
pela Juan Mari eta Gema Ara-
mendi anai-arreba albizturta-
rrek. Bigarren saria Ibarrako Al-
berto Zubelzu eta Bixente
Artolarentzat izan zen, eta hiru-
garren postuan geratu ziren Le-
gorretako Migel Latienda eta
Joxe Mujika.
Azken edizioko irabazlea izan

zen Sebas Garziarenak Beraste-
gin ekoiztutako babarruna pres-
tatu behar izan zuten, babarrun
berdina zen beraz guztientzat.
Bestalde, Trianguloan, Tolo-

sako Babarrunaren Ekoizleen
XXVII. Lehiaketa egin zen. Le-
hen aldiz lortu zuen lehen saria
Oiartzungo Joxe Mari Aranburu
Mitxeok, Bordatxo baserrian
ekoizten duen babarrunarekin.
Bigarren saria Joxe Mari Ara-
mendi Urbieta zumaiarrarentzat
izan zen, Karakas baserrian
ekoizten duen babarrunarekin.
Eta hirugarren saria Tolosako
Montesku auzoan Manuel Zu-
belzuk ekoitzitako Zuka baba-
rrunak jaso zuen.
Guztira, 26 ekoizlek hartu zu-

ten parte. 06:30ean hasi ziren
Felix Belaunzaran, Roberto Ruiz
eta Peio Dohiarzabal sukaldariak
babarrunak prestatzen, eta ura,
gatza eta olioa soilik erabilita
puntu-puntuan jarri zituzten la-
pikoak, ondoren epaimahaikide-
ek dastatzeko. Puntuazioa jar-
tzen aritu zirenak honakoak izan
ziren: Pili Manterola Iribar jate-
txetik, Enrique Fleischman Bai-
lara jatetxetik, Lidia Olaizola
Kaia jatetxetik, Esther Sanchez
Elkano jatetxetik, Eli Belaunza-
ran Diario Vasco-ko kazetaria,

Uztaritzeko Izartxo taldeko dantzariak, azokako karpan, dantzan. I. S. A.

«Beste ekoizleen
artean
nabarmentzeak
ilusioa egiten du»
JOXE MARI ARANBURU
BABARRUNAREN EKOIZLE
LEHIAKETAN  IRABAZLEA

I. S. A. 

Lehen aldiz, lehen saria jaso du
Joxe Mari Aranburu oiartzua-
rrak, Tolosako Babarrunaren
Ekoizleen XXVII. Lehiaketan.
Gustura sariarekin?
Hainbeste urtez lan egin eta bes-
te ekoizleen artean nabarmen-
tzeak ilusioa egiten du.
Zer moduzko uzta izan duzu?
Urte kaxkarra izan da, egural-
diak ez digu lagundu, baina sari
honek hurrengo urteari begira
indarra ematen du. Kostaldera-
go gaudenok euri gehiago eta ba-
barrun gehiago jaso dugu, baina
Tolosan asko nabaritu da. 
Nolakoa da zure babarruna?
Baserrian egiten diren gauza
guztiak bezala gogoarekin egiten
dut, mimoz, sekretu handiegirik
gabe.

«Garrantzitsuena
maitasunarekin
egitea da, 
goxo-goxo» 
JUAN MARI ETA 
GEMA ARAMENDI
GASTRONOMIA LEHIAKETAN
IRABAZLEAK

I. S. A. 

Seigarrenez prestatu dute baba-
rrun plater goxoena Aramendi
anai-arrebek, Tolosako Babarru-
naren Lehiaketa Gastronomiko-
an.
Zein da irabazteko sekretua?
Garrantzitsuena maitasunare-
kin egitea da, goxo-goxo. Gura-
soek erakutsitako lerroan jarrai-
tzen dugu.
Zein osagai erabili dituzue?
Babarruna, ura, tipula pixka bat
eta oliba olio ona, ez besterik.
Zerk eraman zaituzte hain-
bestetan irabaztera?
Abantaila da tabernan egunero
prestatzen ditugula babarrunak.
Hiru anai-arrebok Donostian
Gasteiz jatetxea zabaldu genuen,
eta egunero egiten ditugu.
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Jendaurrean jarri zituzten lehiaketan parte zuten ekoizleen babarrunak. I. S. A.

Miriam Arandia Tolosako Baba-
rrunaren kofradiatik eta Edurne
Pastor Tolosako Azoka Laguna
izateagatik.

LEHIAKETEZ APARTE
Goizean zehar, pintxo solidarioa
dastatzeko aukera ere izan zen
Alondegian, Gure Kaiolaren es-
kutik. Irabaziak KelleSensa GKE
senegaldarrarentzat izan ziren.
Eta tripa betetzen jarraitu nahi
zuenak eguerdian Trianguloan
izan zuen aukera, Tolosako Ba-
barrunaren Kofradiaren eskutik,
Tolosako babarruna jateko auke-
ra izan baitzen.
Babarrunaren azoka bereziak

ere hartu zuen bere lekua, Trian-
guloan. Eguraldiak mugatuta,
Udaberri eta Uztaritzeko Izartxo
taldekoek aterpez aterpe egin be-
har izan zuten kalejira, estalpeak
dantzarako aprobetxatuz.
Eta eguraldiak baldintzatuta

geratu zen, baita ere, Ferialeku-
tik atera gabe, Tolosako Erraldoi
eta Buruhandien Konpartsa.
Hala ere, haur eta gaztetxoei ber-
tara gerturatzeko deia egin zi-

tzaien. Horrez gain, Bentazaha-
rreko Mutiko Alaiek taldea ere ez
zen isilik egon, eta euskal kan-
tuak zuzenean jotzen aritu ziren
aterpeetan. 
Eguerdian, elkarte eta taber-

nak goraino bete ziren, babarrun
jateak egiteko, eta arratsaldean
bertso kalejira izan zuten, Amaia
Agirre eta Andoni Egañarekin.
Gauean borobildu zen festa, Go-
zategiren kontzertuarekin eta
txaranga doinuekin.  



«Mina dut, 
baina harro nago
egindakoarekin» 
Jokin Altunak 22-21 galdu du Joseba Ezkurdiaren
aurka Lau eta Erdiko finala; «badakit berriro saiatuta
txapelaren lehian aritzeko aukera izango dudala» 

Imanol Garcia Landa
Amezketa

Partida ikusgarria eskaini zuten
herenegun Altuna III.ak eta Ez-
kurdiak, pilotazaleek luzaroan
gogoan izango dutena. Azkene-
an Ezkurdiak jantzi zuen txape-
la, 22-21 irabaziz, baina biek me-
rezi zuten txapeldun izatea. 
Adjektibo ugari jarri daitezke

Bilboko Bizkaia frontoian jokatu
zen finalarentzako: ikusgarria,
zirraragarria, liluragarria, bikai-
na... Altuna III.ak zein Ezkurdiak
erakutsi zuten zergatik diren
txapeldunak lau eta erdikoan,
erakustaldia emanez, eta azke-
nean horrelako partida batek
izan behar zuen bukaera izan
zuen: 21na egin eta txapela nork
etxera eraman ia partidaren ha-
sieran txanpona botatzen den

moduan erabakiz. Altunak txa-
para bota zuen eta Ezkurdiak
bere hirugarren txapela jantzi,
amezketarrarekin berdinduz
kaiolakoan. Partidaren hasieran
txanponak gorri esan zuen, eta
Ezkurdiak hartu zuen sakea, eta
partidaren bukaeran ere txanpo-
na dantzan ibili zela zirudien,
berriro ere gorriarengana joanez.
Edonork merezi zuen irabaztea,
eta irabazle nagusia pilota izan
zela esan daiteke.
Burumakur hitz egin zuen Jo-

kin Altunak partidaren ondoren,
txapela hain gertu izan eta gero:
«Bukaerako tantoari buelta asko
emango dizkiot». Triste zegoen
amezketarra, hala ere, harro ego-
teko moduko finala egin zuela
ere aitortu zuen ETBko mikrofo-
noetan. Zazpigarren finala joka-
tu zuen jarraian lau eta erdikoan,

horietatik hiru Ezkurdiaren aur-
ka eta hirurak galdu ditu. Hasie-
rako finalekin alderatuz, «gau-
zak erlatibizatzen» ikasi duela
esan zuen: «Badakit berriro saia-
tuta nire aukerak izango dituda-
la  txapelaren lehian izateko».
Partidari dagokionez, hasierak

pisu handia izan zuela esan zuen
Altunak: «Zatika joan da partida,
eta berak asko mugitu du hasie-
ran. Hamabigarren tantoko atse-
dena ondo etorri zait, eta gero
min gehiago egin diot». Partidan
zehar eskuineko eskua guztiz
ondo izan ote duen galdetzean,
ez zuen gai horri buruz asko hitz
egin nahi izan: «Bera gehiago
izan da, merezi izan du irabaz-
tea, eta beste batean izango da».
Hori bai, ez dela finalera iriste-

ko bidea ahaztu behar gaineratu
zuen: «Gaurko pena ez dit ken-

Jokin Altuna herenegun jokatutako finaleko une batean. L. CARRASCO

duko baino gustura joango naiz
afaltzera. Baloratu behar dira
une hauek. Kirola horrelakoa da,
momentu politak eta gogorrak
bizitzea tokatzen da. Bihar ere
egunak argituko du». Ezkurdia
eta bera lehiakide handiak direla
nabarmendu zuen: «Beti izan
dugu harreman ona. Pilotari ika-
ragarria da eta beti ikasten dut
bere kontra».
Joseba Ezkurdiak, bere alde-

tik, bere partida onena izan zela
aitortu zuen, eta Altunak ere
«oso ondo» jokatu zuela esan
zuen. Partida «erritmo handian»
jokatu zela esan zuen arbizua-
rrak, eta normala dela akats ba-

tzuk egitea. Bere buruarekin
konfiantza izan zuela azpima-
rratu zuen: «16-19koarekin gau-
zak gaizki jarri dizkit, eta nekatu-
ta nengoen, baina fisikoki ondo,
beraz, aurrera jarraitu dut. Oso
pozik nago txapelarekin».

EZKURDIAK BIDANIAKO
OSABARI ESKAINI DIO TXAPELA
Hirugarren txapela jantzi du Jo-
seba Ezkurdiak lau eta erdikoan.
Gurasoak eta arreba izan ditu go-
goan txapela eskaintzerakoan,
eta bereziki Gastesi lehengusua-
ri eta zendutako Bidaniako osa-
bari, Patxi Galarragari, eskaini
die. 
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EMOZIOAK PIL-PILEAN BIZKAIA FRONTOIKO HARMAILAN
Giro ederra bizitu zen herenegun Bizkaia frontoian. Ia 1.770 zale elkartu ziren, eta Altunaren aldekoak ziren asko, tartean, Amezketatik joandakoak. Bi pilota-
rientzako izan ziren animoak, baina amezketarraren aldekoak nabariagoak izan ziren. Tentsio handiko finala izan zen txapela batera edo bestera joan ziteke-
elako, eta urduritasun hori nabari zen zaleen artean. Gorri ala urdin, azkenean, finalaren aitzakian festa eguna izan zen herenegungoa. L.C.



Magunazelaia nagusi,
Gipuzkoako Harri
Handien Txapelketan 
6.875 kilo jasota jantzi du txapela abadiñarrak; bere 
atzetik sailkatu dira Jokin Eizmendi 6.275 kilo jasota 
eta hirugarren Iñigo Eizagirre izan da 4.375 kilorekin 

Erredakzioa Zizurkil

Urdax Magunazelaiak irabazi
zuen larunbatean Zizurkilgo In-
txaur frontoian jokatu zen Gi-
puzkoako Harri Handien Txa-
pelketan. Bizkaitarra izan arren,
Gipuzkoako Txapelketetan parte
hartzen du abadiñarrak, eta era-
kustaldia eman zuen 6.875 kilo
jasota.
Jokin Eizmendi, iazko txapel-

duna, izan zen bigarren, 6.275
kilo jasota. Hirugarren, berriz,

pisu txikiagoko harriekin hobeto
moldatu zen Iñigo Eizagirre izan
zen, 4.375 kilo jasota.
Magunazelaiak 175 kiloko zi-

lindroarekin egindako saioan
hautsi zuen lehia. 12 jasoaldi
egin zituen, gehienek 6 egin zi-
tuzten bitartean. Aise eraman
zuen sorbaldara harria, eta jaso-
aldi bat bestearen atzetik egin
zuen, ia geratu gabe. Eizmendik
10 aldiz jaso zuen zilindroa. 150
kiloko kubikoa hamarna aldiz
jaso zuten lehen bi sailkatuek.

125 kiloko bolarekin, ordea, beste
erakustaldi handi bat egin zuen
Magunazelaiak, eta hor hautsi
zuen erabat txapelerako nor-
gehiagoka. 15 aldiz eraman zuen
sorbalda gainera; Eizmendik,
berriz, 13 aldiz jaso zuen.
Harmailak guztiz bete ez bazi-

ren ere, ikusle ugari bertaratu
zen frontoira, eta guztiek gozatu
zuten harri-jasotzaileek eginda-
ko lanarekin, batez ere, Maguna-
zelaiak harriak jasotzean eman-
dako erakustaldiarekin.

Txapelketan parte hartu zuten kirolariak, sari banaketaren unean. JOSU ARTUTXA
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Mendi astearen
barruan, hiru
dokumental

Erredakzioa Amasa-Villabona

Aizkardi Mendi Elkarteak anto-
latuta, azaroaren 13an argazki 
rallya egin zuten. 14. aldiz egin
zuten, eta parte hartzaileek anto-
lakuntzak proposatutako mendi
ibilbidean egindako argazkiak
aurkeztu zituzten lehiaketan.
Bada, aste honetan bertan Aiz-
kardik 38. Mendi Astea egingo
du, eta argazki rallyan egindako
argazkiak izango dira ikusgai
aste osoan zehar Gurea antzo-
kian. Irabazleen izenak ostegu-
nean jakingo dira, eta orduan
egingo dute sari banaketa.
Horrekin batera, ikus-entzu-

nezkoak izango dira. Gaurkoan,
Egun on Capitan Yasemite izan-
go da ikusgai. Maite Zumarraga
eta Idoia Rubial Yosemiteko Ca-

pitan mendikatean izan ziren es-
kalatzen, eta dokumentala ikus-
tearekin batera solasaldia izango
da.
Bestalde, Koke Lasaren Akete-

giko Mari: alpinismoa eta mito-
logia uztartzen ikus-entzunez-
koa proiektatuko dute bihar, eta
Koke Lasa bera bertan izango da.
Eta, etzi, Eñaut Izagirre e Ibai Ri-
coren abentura eta azterketa
zientifikoa uztartzen dituen Into
the ice lana izango da ikusgai.
Eñaut Izagirre saioaren osteko
solasaldian bertan izango da.
Gurea antzokian izango dira saio
guztiak, 20:00etan.
Mendi Astearekin amaitzeko,

mendi ibilaldia egingo dute
igandean, Olaederra kiroldegitik
abiatuta.08:30ean abiatuko dira
parte hartzaileak mendira.

Aizkardi elkarteak antolatuta, gaur, 
bihar eta etzi izango dira Gurea antzokian;
igandean mendi ibilaldia egingo dute

Julen Alberdi
finalerdietan da
Erredakzioa Tolosa

Larunbat arratsaldean jokatu zi-
ren Ogi Berri Txapelketako final-
laurdenak Beotibar frontoian.
Elite mailan tanto batengatik
irabazi zuen Alberdi zizurkilda-
rrak Aldaberekin batera, Cana-
bal eta Aitor Elizegiren aurka.

Lehen mailan, Delafuente eta Li-
zeaga 10-1, 17-4 eta 21-14 joan zi-
ren galtzen Irribarria eta Lozaren
aurka, eta azkenean irabazi egin
zuten partida. Promesa mailan,
Rekalde eta Belokik partida ona
jokatu zuten, eta Eñaut Lizeaga
eta Canseco bikoari 22-11 irabazi
zieten.



GREEN
FRIDAY

%100eko* BEHERAPENA
%50 Abenduan  %50 Urtarrilean

*Azaroaren 24tik 28ra arteko promozioa
Baldintzak kirolgunean kontsultatu

IKASTETXEETAKO GAZTEEN BISITA 
Ikaztegietako Herri Eskolako LH 1- 6ko ikasleak ATARIA-ren egoitzan izan dira. Erakutsiz Ikasi
ekimenaren barruan, egunkaria nola egiten den, Internetera albisteak nola igotzen diren edota
irratiko estudioan nola grabatzen den bertatik bertara ikusteko aukera izan dute. Bada, aste ho-
netan ere Ikaztegietatik etorriko dira gaztetxoak, eta datozen asteetan ere hainbat ikastetxetatik
bisitak espero ditu eskualdeko euskarazko komunikabideak. E. MAIZ /R. CALVO

ASTEARTEA 22  
AGENDA

Deialdiak 

Amasa-Villabona. Aizkardi elkarte-
aren 38. Mendi Astea. Egun on Capi-
tan, Yosemite. Gurean, 20:30ean.
Anoeta. Xexili Eguna: Loatzoko
txistularien kalejira, plazan, 18:30ean.
Berastegi. Oinez Berastegi, plazatik
10:30ean abiatuta. Ondoren, hamai-
ketakoa. 
Larraul. Hazien istorioak ipuin kon-
taketa, 17:00etan liburutegian.
19:00etan, Basoak, biodibertsitate-
aren euskarri hitzaldia, Edu Zabala-
ren eskutik, kultur etxean.
Tolosa. Etxebizitza laguntzen ingu-
ruko informazio saioa. 11:00-13:30
eta 18:00-20:00. Musika Eskolan.
Tolosa. Titirijai Topic-en: Mentira co-
china.10:00etan eta 12:30ean.
20:30ean, Txotxongilolaria, bere bi-
koitza eta itzala.Toni Rumbau. 
Tolosa. Han Kang-en La vegetaria-
na aztertuko dute irakurketa klube-
an, liburutegian, 18:00etan.
Tolosa. Xexili Eguna: Tolosako Musi-
ka Banda kalez kale Alde Zaharrean,
Gorriti plazatik 19:30ean aterata.

28 KANALA
08:00.Kirolak Tolosaldean
11:30.Gaurkoan Tolosaldetik
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
19:00.Elkarrizkettap: Olaia Intziarte
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Tolosako babarruna

ATARIA IRRATIA
09:00.Eguraldia. Iker Ibarluzea.
10:00.Patxadaz. Elkarrizketak.

12:30.Pasahitza. Albisteak.  
14:00.Sendabelarrak. 
18:00.Letren errepublika.Literatura.
20:00.Hazka. Parekidetasuna.

FARMAZIAK

Gaur

TOLOSA.Egunekoa.O. Etxebeste.
Gernikako Arbola, 3.943 65 10 40.
TOLOSA. Gauekoa. L. A. Morant. Za-
balarreta lorategiak, 1.  943 67 38 49.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Giro lasaiagoa. Egun
osoan hodeiak nagusitu
arren, tarteka ostarte ba-

tzuk ikusiko dira. Egunean zehar za-
parrada ahulen bat utziko badute
ere, aterruneak luzeak izango dira.
Azken orduetan euri zaparradak
ugarituko dira. Tenperatura jaitsi
egingo da eta nekez gaindituko dira
11-12 graduak.  

Bihar. Giro kaxkarra. Goizean
beste fronte bat iritsiko da
eta euritarako joera hartuko

du. Zaparrada mardulak eta nahiko
sarri botako ditu, bereziki goizean.
Arratsaldean pixkana aterruneak lu-
zatzen joango dira, azken orduetan
ateri geratuko delarik. Mendebal/
ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da,
baina tenperatura pixka bat igoko da,
13-14 graduan joz goia.

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