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DFutbolari gaztetxoen elkargune.XXXI. Shanti Txapelketako
finalak jokatu zituzten igandean, Usabal kiroldegian. Urte sasoi honetan erabat errotu-
rik dagoen ekimenean giro ezin hobea izan zen, eta armailak jendez bete ziren. Antola-
tzaileak «oso gustura» geratu dira txapelketan izan den parte hartzearekin. q7
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Meltxor, Gaspar eta
Baltasar erregeen
bisitarekin bukatu
dira Eguberriak
Hiru Errege Magoek hainbat herri zeharkatu
dituzte; Tolosako Txistulari Bandak eta
Musika Bandak ohiko emanaldia egin dute q4-5 Txistulari Bandaren kontzertua izan zen, igandean. J. AMONARRIZ

Urte osoko
egitaraua prest
du Alurtxiki
elkarteak   
Tolosako Urkizu auzoko Alurtxiki elkartekoek
ohitura zaharrak mantenduz hasi dute urtea:
hileko lehen igandeko hamaiketakoarekin q3

193 norbanakoren
iritziak eta ekarpenak
jaso dituzte garraio
publikoaren inguruan
Parte hartze prozesuak «oso erantzun ona»
izan duela dio Tolosaldea Garatzenek  q2

Patxi Zeberiok
ezin izan du
garaipena
eskuratu
Urtasunen aurka
Elduaindarrak Eguberrietako
Banakako Erremonte
Txapelketako finala jokatu
du; partida irabazi ez arren,
maila ona erakutsi du  q6

Bengoetxeak eta
Beroizek lehen
hiru puntuak
lortu dituzte
binakakoan  
Xala eta Barriolak 22-20
galdu dute Titin III.a 
eta Merino II.aren aurka
Eskuz Binakako Pilota
Txapelketan  q6

Joseba Otaegik
eta Unai Otañok
finalerdiak
jokatuko
dituzte
Zizurkildarra eta ibartarra
Urrezko Aizkolarien
Txapelketako B multzoko
lehen postuan daude,
Rekondo leitzarraren eta
Erasunen aurka irabazita q7



I. Urkizu Tolosa

Osasun eta Prebentzioaren Astea
ospatuko du DYAk urtarrilaren
14tik 18ra bitarte; esparru horre-
tako hitzaldi eta ikastaroak eskai-
niko dituzte, honen harira, dohai-
nik. 

2009an hasi zen DYA Gipuzkoa-
ko Irakaskuntza Eskola biztanle-
riari doako jarduerak eskaintzen.
Elkarteko arduradunek preben-
tzioaren garrantzia nabarmendu
izan dute beti, eta istripuak gutxi-
tzeko nahiz gaixotasunak saihes-
teko gakoetako bat dela nabar-
mendu dute.

Hori dela eta, esparru honetako
informazioa herritarrei zabaltze-
ko helburuz, hitzaldi eta tailerrak
antolatu dituzte, doan, Tolosako
kultur etxean.

Saio guztiak euskaraz izango
dira, eta 19:00etatik 21:00etara bi-
tartekoak izango dira. Izena
eman nahi duenak, 943 46 46 22 te-
lefonora dei egin dezake, eta baita
irakaskuntza.eskola@DYAgipuz-
koa.com helbide elektronikora
idatzi ere.

Horrela beraz, urtarrilaren
14an, ohiko istripuak izango di-
tuzte hizpide, eta hauen aurrean
hartu beharreko neurriez, nahiz
aurretik landu beharreko preben-
tzioaz. 

Asteartean, berriz, oinarrizko
lotailuen ikastaroa eskainiko
dute, eta etxeko istripuez ariko
dira asteazkenean. 

Hilaren 17an, bihotz-biriken
suspertzeari buruzko informa-
zioa eskainiko du DYAk, eta azke-
nik, hilaren 18an, Zure bihotza
zaintzea hitzaldiarekin borobil-
duko dute astea. 

Arduradunek azaldu dutenez,
saio parte-hartzaileak sustatuko
dituzte, eta bertartuek euren es-
perientzia gainontzekoei konta-
tzeko aukera ere izango dute. 
1tolosa@hitza.info

Doako ikastaroa
eskainiko du DYAk
hilaren 14tik 18ra
Osasunaren eta
Prebentzioaren
Astearen harira,
Tolosako kultur etxean
izango dira saioak
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Musikoterapia hitzaldia,
gaur, Hirukide ikastetxean

TOLOSA ›Tolosako Hirukide
ikastetxeak bigarren aldiz 
antolatu du, aurten, musikote-
rapiaren inguruko hitzaldia, iaz-
koaren arrakasta ikusita.
16:30ean hasiko da, gaur, Hiru-
kide ikastetxeko haurreskolan,
eta informazio gehiago nahi
duenak, hirukide@hirukide.org
helbidera idatz dezake, edo 943
67 39 48 telefono zenbakira
deitu.

Boliviari buruzko hitzaldia
gaur, kultur etxean

TOLOSA ›Boliviaren inguruan
hitzaldia eskainiko du gaur,
Tolosako kultur etxean, Joseba
Lamas alegiarrak. Klaretar frai-
dea da bera, eta Ipar Potosi ize-
neko zonaldean dabil lanean
azken urteotan. Giza garapen
indize baxuena duen Boliviako
zonalde horretan aurrera dara-
matzaten hezkuntza garapen
proiektuez gain, gaur egun Boli-
viak bizi duen egoera, nahiz
Kitxua eta Aimaren kosmobi-
sioa hizpide izango ditu,
19:00etatik aurrera.

Afrikako dantzen
ikastaroa Bonberenean 
TOLOSA ›Mendebaldeko Afri-
kako dantza ikastaroa hasiko
da, bihar, Bonberenean. Aste-
azkenero elkartuko dira Bonbe-
renean bertan, 20:30etik
22:00etara bitarte, eta bi bide-
tatik eman ahal izango da
izena: ainhoaagi@gmail.com
helbide elektronikora idatz dai-
teke batetik, eta bestela, 653
732 709 telefono zenbakira
deitu. Hilabetero 30 euroko
kuota ordaindu beharko da.

‘Aulki bat elurretan’
irakurlearen txokoan

TOLOSA ›Uxue Alberdiren Aulki
bat elurretan liburua aztergai
izango da, hilabete honetako
irakurlearen txokoan. Suedian
giroturiko narrazio laburrez osa-
tutako liburu hau, 19:30etik
aurrera hizpide izango dute, kul-
tur etxean.

Los Panchos ikusteko
sarrerak salgai

TOLOSA ›Datorren ostiralean, ,
Los Panchos taldearen ema-
naldia izango da, 20:30ean, Lei-
dorren. Sarrerak eskuragarri
daude jada, 20 euroren truke,
www.kutxasarrerak.net web-
gunean eta Leidorreko leihati-
lan, zinema saioak baino lehen.

DLaburrak

Pasa den larunbatean izan zen Altzoko Handia
operaren estreinaldia, Donostiako San Telmo
museoan. Sarrera guztiak agortu egin ziren, eta
kritika onak jaso dituzte. Taula gainean Tolosako
Hodei Truk eta Alegiako Txintxarri Txiki abesba-
tzak, Joseba Carril baritonoa, Maite Arruabarrena

mezzosopranoa, Ramon Agirre aktore eta kanta-
ria, Leire Alargunsoro abeslaria, Andoni Aleman
narratzailea, Amaia Corral, Ainhoa Pineda eta
Kike Amonarriz. David Azurzak zuzendu zuen
obra eta berak ere abestu zuen. Hurrengo ema-
naldia txotxongiloez lagundurik egingo dute.HITZA

‘ALTZOKO HANDIA’, ARRAKASTATSUA

Irudia q

Itzea Urkizu

Tolosaldeko garraio publikoaren
sistema berria osatzeko abian ja-
rritako parte hartze sistemak
«oso erantzun ona» izan du, Tolo-
saldea Garatzen agentziak azaldu
duenez. Guztira, 193 norbanako-
ren iritziak eta ekarpenak bildu
dituzte, eta udalekin, merkatarie-
kin eta bestelako eragileekin ba-
tera osatutako ekarpen batera-
tua, Gipuzkoako Foru Aldundiari
helarazi diote. 

Pasa den azaroan jaso zituen,
Tolosaldea Garatzenek, ekarpe-
nak, hainbat bideren bitartez: on-
line galdetegiak, udaletan esku-

ragarri zeuden galdetegiak eta
Abaltzisketan, Adunan, Astea-
sun, Baliarrainen, Zizurkilen eta
Tolosan egindako herri bilerak.
Honez gain, ordea, merkatari el-
karteek, gizarte langileek eta To-
lomendi landa garapen elkarteak
ere egin dituzte beren ekarpenak,
eskualdeko hogei udalekin bate-
ra.

Herritarrei beren parte hartzea

eskertzeko, Tolosaldea Garatzen
agentziak zozketa bat egin du. Le-
hen saria Idoia Apaolaza ikazte-
gietarrak irabazi du, eta Tolosa &
Co elkarteko saltokietan erabil-
tzeko, 50 euroko txartela irabazi
du; beste zortzi sari ere banatu di-
tuzte.

Iradokizun bateratuak
Datorren udan jarriko dute ga-
rraio publiko sistema berria mar-
txan, eta datozen hilabeteotan,
Foru Aldundiak egindako ekar-
penak aztertuko ditu.  

Besteak beste, gaueko zerbi-
tzuak asteburutan luzatzea; mu-
gikortasun urria duten pertsonei
zerbitzu berezia nahiz platafor-
mak jartzea; autobusetan bizikle-
tak eraman ahal izatea; Tolosatik
Berastegira, Orexara eta Gaztelu-
ra doazen ibilbideen geltokia San-
ta Klaran jartzea, eta azkenik,
Euskadiko Kutxatik ere Lurralde
Bus txartela diruz kargatzeko au-
kera izatea dira, proposamen na-
gusiak.

Garraio publikoaren parte hartze
sistemak erantzun «oso ona» izan du
Gipuzkoako Foru
Aldundiari aurkeztu
diote eskualdeko
herritar eta eragileek
egindako ekarpena

Idoia Apaolazak irabazi du zozketako lehen saria.HITZA



Asier Imaz Tolosa

Urkizuko Alurtxiki Auzo Elkar-
tea 2008an sortu zuten. Orduz ge-
roztik, ohitura bezala, hamaike-
takoa egiten dute hileko lehen
igandean. Urte berriko lehen ha-
maiketakoa, beraz, herenegun
egin zuten auzotarrek. Dozena
bat lagun bildu ziren mahaiaren
inguruan, eta giro ederrean, sabe-
la ederki betetzeko aukera izan
zuten, nahiz eta batek baino
gehiagok, ondoren bazkaria edu-
ki.

Lehen igandeko hamaiketako-
an parte hartzeko, ez da beharrez-
koa elkarteko bazkide izatea; giro
ederrean egoteko gogoa eduki-
tzea nahikoa da horretarako. Ai-
tzakia horrekin, belaunaldi des-
berdinen topaleku bilakatzen da
Alurtxiki. Lehen sektorea, kiro-
lak... eztabaida gaiek ez dute ete-
nik izaten, eta  arrazoiak ageriko-
ak dira: Zenbat buru, hainbat
aburu! Beti ere, umore ederrean.

Elkartearen izena, Alurtxiki,
Albiztur (Aizkorri aldeko baila-
ra), Urkizu eta Auzo Txiki izenak
uztartuz osatu zuten. Elkartea-
ren helburuen artean, auzo haue-
tako bizilagunen bizitza kalitatea
hobetzea dago, eta horretarako,
hamaika ekitaldi antolatzen di-
tuzte urtean zehar. Goiztiar ibil-
tzen dira ardura horretan, izan
ere, 2013ko egitaraua jadanik osa-
tua dute. Elkartearen nondik no-
rakoak eta ibilerak gertutik ja-
rraitu nahi dituenarentzat, sare-
an ondorengo helbidea dute:
www.alurtxiki.blogspot.com. 

Urte berria ohitura
zaharrekin hasi dute
Urkizuko Alurtxiki elkartean 
Urte guztiko egitaraua
osatua dute elkarteko
kideek; hileko lehen
igandean hamaiketakoa
egiten dute

Urkizuko Alurtxiki elkartean hamaiketakoa egin zuten igandean. A. IMAZ
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OTSAILA

pHilaren 11n.Adinekoiei buruz-
ko hitzaldia.

MARTXOA

pHilaren 8an.Emakumeen
eguna ospatuko dute.
pHilaren 19an.Aitaren eguna
ospatuko dute.

APIRILA

pHilaren 6an.Upategira irtee-
ra.

MAIATZA

pHilaren 25ean.San Joan Gaz-
telugatxera txangoa egingo
dute.

EKAINA

pHilaren 21ean.Et Inkarnatu-
sen kontzertua.
pHilaren 23an.San Joan sua.
pHilaren 28,29 eta 30ean.
San Pedro jaiak.

UZTAILA

pHilaren 13an.Haurrentzako
zinema.
pHilaren 27an.Bertso afaria.

ABUZTUA

pHilaren 28an.Artikutzara.

IRAILA

pHilaren 8an.Erniora irteera.
pHilaren 21ean.Auzo bazkaria
egingo dute.

URRIA

pHilaren 12an.Formigalera
txangoa.
pHilaren 19an.Pailazoak eta
taloak.

AZAROA

p Sukaldaritza ikastaroa.

ABENDUA

pHilaren 24an.Olentzero.

GEgitaraua

Ipuin kontalaria
liburutegian, gaur

ADUNA ›Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitateak haurrentza-
ko ekitaldia antolatu du gaur,
18:30ean, Adunako liburute-
gian. Mikel ipuin kontalaria
joango da bertara, eta gertura-
tzen diren guztiei ipuinak konta-
tzen ariko da. Mankomunitate-
tik haur eta guraso guztiei
deialdia zabaldu die, liburutegi-
ra agertzeko eskatuz.

Bilboko manifestaziora
joateko deialdia egin dute 
POLITIKA ›Ibarrako Udalak
urtarrilaren 12an Bilbora joateko
eskatu die herritarrei, Giza
eskubideak, konponbidea.
bakea. Euskal presoak Euskal
Herrira lelopean egingo den
manifestaziora. Adunatik, Lei-
tzatik eta Aresotik ere gauza
bera eskatu diete herritarrei,
Herrira mugimenduaren bidez.
Herri askotan bezala, Leitzan
Bilbora joan etorria egiteko
autobusa antolatu dute, eta
izena emateko aukera hilaren
11ra arte egongo dela zabalik
azaldu dute Herriratik.

Haur eskolako matrikula
epea zabaltzear dira 
ELDUAIN ›Haur eskolan izena
emateko edo matrikula egiteko
epea laster zabalduko dute
Elduainen, herriko udalak jaki-
tera eman duenez. Horretarako
zehaztu dituzten datak ondo-
rengoak izango dira: urtarrilaren
14tik 18ra, biak barne. Haurres-
kolaren ordutegia 07:30etik
18:30erakoa izango da, eta
izena lehen deialdi honetan
ematen dutenek, zerbitzua
martxoaren 1etik aurrera jasoko
lukete. Informazio gehiagorako
943 68 35 89 telefono zenbaki-
ra deitu behar da.

DLaburrak Fleming-eko ikasleak
Almorza egiptologoarekin
VILLABONA ›Fleming-eko ikas-
leak, azken asteetan, Egiptori
buruz lan handia egiten aritu
dira. Gaiaren inguruan gehiago
sakontzeko, Karlos Almorza
euskal egiptologoa joan zen 3.
mailako ikasleen gelara, ikusen-
tzunezko emanaldia ematera.
Ikuskizunaren bukaeran berak
asmatutako joko bat oparitu
zion ikasleei. Joko honekin eus-
karatik antzinako egiptoarren
idazkeraz idatz daiteke, hau da,
idazkera hieroglifikoaz. Ikaste-
txetik eskerrak eman nahi izan
dizkie Karlos Almorzari.

Ikur edo sinbolo
«iraingarrien» aurka 
TOLOSA ›Urtarrilaren 3ko Urte-
berriko kontzertuan azaldutako
banderen gainean jaso diren
zenbait protesta direla eta,
Tolosako Udalak jakinarazi du
emankizun hori Promoconcert
izeneko enpresak antolatu
zuela, udal ordenantza fiskale-
tan Leidor aretoa alokatzeko
erabakita dauden prezioak
ordainduta. Hemendik aurrera,
«inorentzako iraingarri izan dai-
tezkeen ikur edo sinboloak pla-
zara ez daitezen konpromisoa»
hartu nahi du udalak, «beha-
rrezko neurriak» hartuz.

A. Imaz

Gabonak eta Eguberriak amaitu
diren honetan, urte berriari ha-
siera emateko saski eder bat beti
izaten da lagungarri. Hainbat el-
karte eta eragile zenbakiak bana-
tzen aritu dira urte amaieran, eta
orain, zozketa garaia iritsi da. 

Amasa-Villabonako Oinkari
dantza taldeak abenduaren 22an
egin zuen zozketa, urteroko ohi-
turari jarraituz. Errifaren zenba-
ki saritua 6.058a izan zen, eta ira-
bazlea Sagrario Gogorza lizartza-
rra. 

Oinkari dantza taldeak eske-
rrak eman nahi izan dizkie zozke-

tan parte hartu duten guzti-guz-
tiei, egindako ekarpenagatik.

Adunan urtarrilaren 5ean egin
zuten zozketa. Aurrez, Herrira
mugimendua txartelak han eta
hemen saltzen ibili zen, euskal
preso eta iheslarien eskubideen
alde lanean jarraitzeko asmoare-
kin. Saski eder baten zozketa Uz-
tartza tabernan egin zuten iragan
larunbatean. Zenbaki saritua on-
dorengoa izan zen: 358a. Orain-
dik saridunik ez dela azaldu argi-
tu dute Herriratik, eta zenbaki
hori duenari dei egin diote Uztar-
tzara azaldu dadin, han baitu zain
bere izena duen saskia. 

Ibarrako Merkatari Elkarteak
gaur egingo du zozketa Mapfre-
ren egoitzan, 13:30ean.Villabona-
ko Berdura plazan, aldiz, Oria
Merkatari Elkartekoak elkartu-
ko dira bihar, Gabonetako zozke-
ta egiteko asmoz. Ibarrakoek be-
zala, billabonatarrek 13:30ean
egingo dute zozketa.

Gabonetako
saridunak hasi dira
saskiak jasotzen
Ibarrako Merkatari
elkarteak gaur, eta Oria
Merkatari Elkarteak
bihar egingo dituzte
Gabonetako zozketak 

Oinkari dantza taldearen saski ederra, Lizartzara joan da. HITZA



Rebeka Calvo 

B
ukatu dira Eguberriak.
Errege Magoak izaten
dira jai hauetako azken
ordezkariak, eta larun-

batean hasi ziren herriz herriko
bisitak egiten. Tolosaldean Ore-
xan izan ziren lehenik; herriko
goikaldetik hasi zuten ibilbidea.
Handik Tolosara joan ziren Erre-
ge Magoak eta Iurreamendi egoi-
tzan izan ziren. Iritsi zirenerako
haur asko zituzten zain egoitza-
ren kanpoaldean, eta kostata sar-
tu ziren Iurreamendiko elizara. 

Errege Magoen desfileak dena
den, iluntzean izan ziren. Tolosan
Ttenttek eta Kirikiño aisialdi tal-

deak izan dira aurten, desfilea an-
tolatzeko ardura izan dutenak,
eta berrikuntzarik ere izan da.
Izan ere, Olentzeroren etorreran
bezala, Errege Magoek Euskal
Herria plazan egin zuten geldial-
dietako bat, Topic zentroaren pa-
rean. 

Joxelu Andueza, gogoan
Euskal Herria plazan orain gutxi
hildako Joxelu Andueza zinego-
tzia ere izan zuten gogoan. Ome-
naldi xumea egin nahi izan zio-
ten, eta puxika handi bat bota zu-
ten zerura bere omenez. 

Tolosan, gainera, urteroko jaio-
tzen kalejira ere ikusi ahal izan
zen eta guztia alaitzeko musika

bandak eta txistulari zein dultzai-
nero taldeek hartu zuten parte
kalejiran, eta baita Udaberriko
dantzariek eta erraldoiek ere. 

Tolosarekin batera, Leitzakoa
izaten da eskualdeetako Errege
Magoen desfilerik handiena. He-
rri sarreratik hasi zuten ibilbidea,
eta argi gidariak izan ziren lehe-
nak. Atzean zituzten Errege Ma-
goak eta opariak eramateko asto-
ak eta gurdiak. Musika banda bat
ere izan zen bidea alaitzen. 

Errege Magoekin batera Tolo-
sako bandaren emanaldia izaten
da Eguberrietan azkena. Herene-
gun goizean eskaini zuten kon-
tzertua, Eduardo Mokoroa musi-
ka eskolan. 

Errege Magoak izan dira jada, etxez etxe. Tolosaldean eta Leitzaldean Orexan izan ziren lehenik, eta handik
Tolosako Iurreamendi egoitzara joan ziren. Errege Magoen desfileak iluntzean hasi ziren.

Datorren urtera arte agurtu dira

Tolosako musika bandak, urteroko moduan, Errege eguneko kontzertua eskaini zuen musika eskolako areto nagusian. JONE AMONARRIZ

Tolosaldea eta leitzaldea ›
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Hil berri Joxelu Andueza izan zuten gogoan, Tolosako desfilean. I. URKIZU Bidegoianen ere Errege Magoek ez zuten hutsik egin. HITZA

Iruran, Errege Magoak iritsi aurretik, txokolatea banatu zuten, plazan. R. C.

Tolosan Iurreamendira joan ziren lehenik, eta gero Alde Zaharrean barrena ibili ziren; urteroko jaiotzen desfilea ere ikusi ahal izan zen. R. CALVO- I. URKIZU

Leitzan ere Errege Magoak izan ziren, eta kalejira egin ostean opariak banatu zituzten etxez etxe. R. CALVO

Errege opilak izaten dira Errege egunean, ia etxe guztietan. R. CA.LVO
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I. Terradillos Elduain

Gorka Urtasunentzat izan da
Eguberrietako Banakako Erre-
monte Txapelketa, herenegun
Iruñean jokatu zen finala 30-23
irabazi ostean. Patxi Zeberio el-
duaindarrak maila ona erakutsi
arren, Baztangoa gehiago izan da,
eta ondorioz, hirugarrenez ja-
rraian jantzi du txapelketa.

Partida orekatua izan zen pilo-
teoan, eta sakeek erabaki zutela
esan daiteke. 15-12ra arte oso pa-
rekatua izan zen, 2 eta 3 tantoko
abantailarekin. Gero, 20-14 ere ja-
rri zen Urtasun, eta ordutik au-
rrera abantaila hori mantentzen
saiatu zen. 

Zeberiok, bere aldetik, esfortzu
handia egin zuen aurkariari ger-
turatu eta partidari buelta ema-
ten. Hala, 24-22 jarri zen Elduain-
goa, baina, hortik berriro ere al-
dendu egin zen Urtasun, eta 27-22
jarri. Beste tanto bana egin zuten
bi pilotariek, baina Zeberiok ezin
izan zuen tanto gehiago egin.
Markagailuak, beraz, 30-23 adie-
razi zuen partidaren amaieran.

Pilotalekuari dagokionez, giro
polita nabarmendu zen partida
osoan zehar, zaleek gogotik ani-

matu zituztelarik bi finalistak.
Zale ugari gerturatu zen finala
ikustera, beraz, antolatzaileak
gustura azaldu dira, eta Egube-
rrietako txapelketa urteko hitzor-
du garrantzitsuenetako batean
bilakatu dela adierazi dute.

Erremontearen hurrengo hi-
tzordua sagardo txapelketa izan-
go da, eta horri datorren hilean
emango diote hasiera.

Patxi Zeberiok ezin izan du Urtasunen aurka
Piloteoan orekatua 
izan da Eguberrietako
Txapelketako finala, eta
sakean egin du, batez
ere, min Baztangoak

Zeberio eta Urtasun, herenegun, Eguberri Txapelketako finala jokatu ostean. ORIAMENDI

I. Terradillos Leitza

Binakako Pilota Txapelketaren
hirugarren jardunaldia jokatu
dute pilotariek igaro berri den as-
teburuan. Xalak eta Barriola lei-
tzarrak osaturiko bikoak Titin III
eta Merino IIren aurka jokatu
zuen partida ostiralean, eta errio-
xarren aldekoa izan zen azken
emaitza, 22-20. Donostian jokatu-
rikoa Txapelketan galtzen duten
lehen partida izan zen. 

Bestalde, lehen mailan joka-
tzen ari den beste leitzarrak, Oi-
natz Bengoetxeak herenegun 
jokatu zuen Binakako Txapelke-
tako hirugarren partida. Beroize-
kin batera osatzen du bikoa lei-
tzarrak, eta Irujo-Zabaletari ira-
baztea lortu zuten. Partida
gogorra eta bizia jokatu zuten,
Irujo eta Zabaletarekin ohikoa
den bezala, baina, Bengoetxeak
eta Beroizek jakin zuten defenda-
tzen, eta aurrea hartzen. Hiru jar-
dunaldietan irabazi duten bikote
bakarra da.

Bengoetxeak 
eta Beroizek
lehen hiru
neurketak
irabazi dituzte

Barriolak eta Xalak 
22-20 galdu dute Titin
eta Merinoren aurka;
hiru partidetatik
bakarra galdu dute

Txirrindularitzako Gipuzkoa Sariaren azken jardu-
naldia jokatu zen herenegun Donostian. Bertan,
eta azarotik hona batutako puntuen arabera, Ane
Iriarte (Limousin) billabonatarra izan da emaku-
mezkoetan txapelduna. Leire Olaberria (Full-
gas.org) seigarren izan da, eta Maddi Amonda-
rain (Limousin) zortzigarren. Kadeteetan, Aratz

Olaizola (Zarauztarra) izan da garailea, eta Aitor
Irazu (Limousin) seigarren sailkatu da. Junior
mailan, Ander Alonso (Caja Rural) izan da txapel-
duna, eta bere atzetik, Jon Irisarri (Limousin) bi-
garren, eta Xabier San Sebastian(Limousin) lau-
garren sailkatu dira. Open mailan, Unai Iparragi-
rrek irabazi du.HITZA

IRIARTE, GIPUZKOAKO SARIAN GARAILE

Irudia qTxirrindularitza

I. Terradillos 

Elite eta lehenengo mailako ha-
mabi bikote aritu dira lehian
Emakumezkoen I. Napar Pala
Txapelketan, eta eskualdeko bi
pilotari izan dira irabazleak. Elite
mailan Nagore Arozena lizartza-
rra, eta lehenengo mailan, Ain-
hoa Garmendia alegiarra. Bi
hauekin batera, eskualdeko beste
bi jokalariek ere hartu dute parte
txapelketan, Maider Mendizabal
anoetarrak eta Iera Agirre leitza-
rrak, hain zuzen.

Iruñeko Labrit pilotalekuan jo-
katu berri dituzte finalak, ikusle
ugarirekin, eta giro politean. Na-

gore Arozenak eta Amaia Irazus-
tabarrenak osaturiko bikoak 30-
28ko emaitzarekin garaitu zuen
Yanira Aristorenak eta Maite
Ruizek osaturikoa. Azken hauek
aurretik izan ziren partidaren ha-
sieran, baina Arozenak eta Ira-
zustabarrenak berdintzea lortu,
eta azkenean irabazi egin zuten.

Ainhoa Garmendiak eta Saioa
Aristorenak, bestalde, errazago
hartu zituzten mendean euren
arerioak, Miren Goikoetxea eta
Maider Semper, 30-21 irabazi zute-
larik. 

«Emakumezkoen gomazko
pala sustatzea» izan du helburu
estreinakoz antolatu duten txa-
pelketak. Pilotan aritzen diren
Euskal Herriko emakumezko
onenetarikoek hartu dute parte,
eta Nafarroako afizioari emaku-
mezkoek pilotan hartu duten
maila erakutsi nahi izan diete.
Antolatzaileen nahia ekimenari
jarraikortasuna ematea da.

Arozena eta Garmendia
garaile, Emakumezkoen
Napar Pala Txapelketan
Tolosaldeko eta
Leitzaldeko lau pilotari
aritu dira lehian
estreinakoz antolatu
den txapelketan

30-23
pTantoak.0-1, 0-2, 1-2, 2-2,
3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 6-4, 7-4,
8-4, 9-4, 9-5, 10-5, 10-6, 11-6,
11-7, 12-7, 12-8, 12-9, 13-9, 13-10,
14-10, 15-10, 15-11, 15-12, 16-12,

17-12, 17-13, 17-14, 18-14,
19-14, 20-14, 21-14, 21-15,
22-15, 22-16, 23-16, 23-17,
23-18, 23-19, 23-20, 23-21,
24-21, 24-22, 25-22, 26-22,
27-22, 27-23, 28-23, 29-23,
30-23.

GEmaitza



‹ Kirolak
2013ko urtarrilaren 8a, asteartea tolosaldeko eta leitzaldeko hitza 7

Iñigo Terradillos Tolosa

Areto futbolaren gaztetxoen fes-
tari herenegun eman zitzaion bu-
kaera. Giro ezin hobean, eta Usa-
bal kiroldegia jendez gainezka
zela jokatu zituzten XXXI. Shanti
Txapelketako finalak.

Aurreko urteetako zenbakiak
mantenduz, aurten Tolosako
nahiz inguruko herrietako 59 tal-
de izan dira lehian aritu direnak,
eta orotara, 555 jokalari. Alebin
eta benjamin mailako neska-mu-
tilak aritu dira baloiari eragiten,
nork gol gehiago sartu. Azkene-
an, gol gehien sartu eta gutxien
jaso dituztenak Karramarroak,
Tximista Samaniego, Tximista
Hirukide, Izarrak eta Egarriko Ti-
greak izan dira. 

Bost talde horietako kideek he-
renegungo finalak jokatu bezain
pronto egindako sari banaketan
jaso zituzten euren garaikurrak,
eta txapelketako gainerako par-
taideek ere jaso zuten merezitako
saria. Erregeek utzitako opariez
gain, beraz gazte hauek sari gehi-
garria izan zuten. Eta, hauek fina-
lak gogotsu, ilusioz eta urdurita-
sunez bizitu bazituzten, euren gu-
rasoak ere ez ziren gutxiago izan,
euren seme-alaben ia zirrara be-
rarekin nabari baitzitzaien parti-
dak jokatzen ari zirenean.

Antolatzaileak «gustura»
Shanti Txapelketa antolatzaileak
«oso gustura» azaldu dira aurten-
go txapelketarekin, «parte har-
tzea handia izan baita, eta giroa
paregabea».

Argi dago, beraz, urte sasoi ho-
netan erabat erroturik dagoen
ekimena bilakatu dela gaztetxo-
en futbol txapelketa.
1tolosa@hitza.info

Shanti Txapelketak giro «paregabea»
eta balantze «baikorra» utzi du 
Tolosako nahiz
inguruko herrietako 
59 taldek hartu dute
parte aurten, orotara,
555 parte hartzaile

Aurtengo Shanti Txapelketan irabazle izan den talde bat, Egarriko Tigreak, herenegun, sari banaketan. J. AMONARRIZ

I. Terradillos 

Binakako Eusko Label Aizkolari
Txapelketako iazko irabazleek
pauso bat gehiago eman dute aur-
ten ere txapela janzteko bidean.
Izan ere, Unai Otaño ibartarrak
eta Joseba Otaegi zizurkildarrak
osaturiko bikoteak Jon Rekondo
leitzarrak eta Ander Erasun Aur-
titz-Iturengoak osaturikoaren
aurka irabazi zuen herenegun jo-
katuriko lehia.

Otaño eta Otaegi B multzoko le-
henak dira, eta finalerdietarako
sailkatu dira. 19:19ko denbora
egin zuten  Elorrioko Gazeta au-
zoan egin zuten proban. Rekon-
dok eta Erasunek 20:35 behar izan
zuten euren lana bukatzeko. Az-
ken hauentzat txapelketako le-
hen saioa zen herenegungoa, eta
orain Jose Mari Olasagasti eta Do-
nato Larretxeak osaturiko biko-
tearen aurka irabazi beharko
dute txapelketan aurrera egin
nahi badute. 

Hain zuzen ere, etxean jokatu-
ko du Rekondok hurrengo saioa,
Leitzan, 12:00etatik aurrera. Bi
norgehiagoka izango dira ikusgai
bertan. Batetik, aipaturiko Olasa-
gasti-Larretxea eta Rekondo-Era-
sunen artekoa, urrezko mailan.
Eta, bestetik, Olano-Pellejero La-
rretxea-Irazabalen aurka, zila-
rrezko mailan.

Bestalde,  A multzoari dagokio-
nez, larunbatean, Deban izanda-
ko saioan, Floren Nazabalek eta
Jose Angel Zubiagak Aitzol Atu-
txa eta Ugaitz Mugertza hartu zi-
tuzten mendean. Beraz, multzoko
lehenak izanik, hauek ere finaler-
dietan aritzeko txartela eskuratu
dute. 

Otaño eta
Otaegi
finalerdiak
jokatzeko
sailkatu dira

Rekondo eta Erasun
hartu dituzte mendean,
eta ondorioz,
B multzoko lehen
postuan daude

SAILKAPENA

pBenjamin neskak.
1. Karramarroak
2. Urdiñak 
3. Izurdeak
pBenjamin mutilak 2004.
1. Tximista Samaniego 
2. Uzturre taberna
3. Marrazoak
4. Iurre taberna
pBenjamin mutilak 2003.
1. Tximista Hirukide 
2. Zuloaga Txiki
3. Babarrunak
4. Txispa
pAlebin neskak.
1. Izarrak
2. Zurrunbiloak 
3. Tigre Txikiak
4. Kongitoak
pAlebin mutilak.
1. Egarriko Tigreak 
2. Tximista Billabona
3. Gol taldea
4. Simpsons

FINALAK

pBenjamin neskak.
Urdiñak 2
Karramarroak 5
pBenjamin mutilak 2004.
Tximista Samaniego 7
Uzturre taberna 2

pBenjamin mutilak 2003.
Hirukide Tximista 5
Zuloaga Txiki 2
pAlebin neskak.
Izarrak 4
Zurrunbiloak 0
pAlebin mutilak.
Egarriko Tigreak 4
Tximista Billabona 2

PARTE HARTZAILEAK

pGuztira.
Taldeak: 59
Parte hartzaileak: 555
pBenjamin neskak.
3 talde
Benjamin mutilak 2004.
10 talde
Benjamin mutilak 2003.
16 talde
pAlebin neskak.
11 talde
pAlebin mutilak.
19 talde

GDatuak
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Argitaratzailea: Tolosa Herria Hedabideak SM
Lege Gordailua: SS-0398-03
Zuzendaria: Eneritz Maiz
Egoitza nagusia: Araba Etorbidea 5, atzea, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95. Faxa: 943 65 00 18
Leitza. Herriko plaza, 1. 687 410 118 
E-posta: tolosaldean@hitza.info
Webgunea: tolosaldea.hitza.info

Zuzendariordea: Imanol Garcia Landa. Kudeatzailea: Jon Mujika.
Publizitatea: 661 678 818 tolosa@bidera.eu 
Tolosa: 687 410 082-687 410 033. tolosa@hitza.info 
Villabona: 687 410 022. villabona-aiztondo @hitza.info
Anoetaldea: 687 410 022. anoetaldea @hitza.info
Ibarraldea: 687 410 118. ibarraldea @hitza.info  
Alegialdea: 687 410 034. alegialdea @hitza.info  
Leitzaldea: 687 410 118. leitzaldea @hitza.info

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak:  Aduna, Albiztur, Alegia, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Areso, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Bidegoian, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona eta Zizurkil          

Hitza-ko bezeroen arreta zerbitzua (zalantzak argitzeko, harpidedun egiteko): 902 82 02 01

Tolosa Herria 
Hedabideak 
SM-ko kideak: 

Hitza-k 
Bai
Euskarari 

eta Tolosaldeko 
eta Leitzaldeko 
beste 77 eragile

Bihar
GOIZA LAINOTUTA

ARRATSALDEA LAINOTUTA

BEROENA 15°
HOTZENA 9°

Galtzaundi 
euskara
taldea

2 Agenda

DEIALDIAK

HITZALDIAK
pTolosa.Boliviari buruzko hi-
tzaldia eskainiko dute,
19:00etan, Tolosako Antonio
Maria Labaien kultur etxean.

IKASTAROAK
pTolosa.Musikoterapia ikasta-
roa, 16:30ean, Hirukide ikaste-
txeko haur eskolan izango da.
pTolosa.Afrika Menbaldeko
dantza ikastaroa izango da,
Bonberenean, asteazkenero.
Izena emateko bi modu daude:
ainhoaagi@gmail.com helbi-
dera idatziz edo 653 732 709 te-
lefono zenbakira deituz. Hileko
kuota  30 euroko da.

ERAKUSKETAK
pTolosa. Iraia Okinaren ilustra-
zioak, eta Javier Baldaren eta
Nerea Ugarteren lanak ikusgai
daude, Aranburu jauregian.

BESTELAKOAK
pAlegia.Alegiako Txintxarri
Abesbatza Kultur Elkarteak ur-
teko batzar nagusia egingo du,
gaur, kultur etxean. Lehen deial-
dia 20:00etan eta bigarrena
21:00etan izango dira. Urte askoan!

Nahia Lopetegi Etxedona
(Gaztelu). Igandean 3 urte!

Zorionak eta muxu asko, denen
eta bereziki Oihanen partetik.

2 Agurrak

Zorionak!
Maddi Begiristain. Atzo 9 urte.
Urte askotarako printzesa!

Zorionak eta muxuak etxekoen
partetik.

2 Farmaziak

GAUR

pTolosa.Egunekoa eta gaue-
koa: Bengoetxea, E. Kale Nagu-
sia, 7. 943 67 06 48.
pArribe.Garmendia, A. Kale
Nagusia. Telefonoa: 112.
pIrurtzun.Gastearena, M.
Amaya kalea. Telefonoa: 112.

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

Erredakzioa 

Urte hasierarekin batera TOLO-
SALDEKO ETA LEITZALDEKO HITZA
egunkariak webgunea berritu
du. Itxura berria du, eta hemen-
dik aurrera bi eskualdeetako al-
biste guztiak tolosaldea.hitza.info
atarian jasoko dira.

Eguneratze lan guztiak amai-
tzearekin batera, orain arteko
azpi eskualdeen webguneak, hau
da, Anoetaldea, Alegialdea, Villa-
bona-Aiztondo, Leitzaldea eta To-
losarenak, desagertu egingo dira.

Tolosaldeko eta Leitzaldeko he-
rrien berri izateko aukera eskain-
tzen du web orriak, baina albiste-
en atalez gain berrikuntzak izan-
go ditu. Besteak beste,
paperekoan agertzen diren zo-
rion agurrak eta eskelak internet
bidez ikusteko aukera izango da.
Ohikoak diren bideoak eta argaz-
ki bildumak ere ez dira faltako
webgune berrituan. 

Azken urteetan galdutako Zu-
rea da hitza atala ere berreskura-
tu da. Irakurleek eta herritarrek
auzoetako eta herrietako albiste-
ak bidaltzeko aukera izango dute.
Baita aterako argazkiak eta bide-
oak bidaltzekoa ere. Horretarako
Zurea da hitza atalean sartu, eta
bertan eskatzen diren datuak be-
tetzea baino ez da egin beharko.
Eta bidalitako albisteak papereko
edizioan argitaratuko dira. Ho-
nez gain, ohiko helbidean ere ja-

soko dira: tolosaldean@hitza.info.
Eskualdeko ekitaldiak jasoko

dituen agenda osatua ere eskura
izango da. Bestalde, egunkaria
etxean jaso nahi duenak internet
bidez harpidetza egiteko aukera
izango du, Harpidetza atalean es-
katzen diren datuak bidaliz.

Sare sozialetan ere bai
Eskualdeko albisteak internetez
jarraitzeko aukera bat baino
gehiago daude, eta TOLOSALDEKO

ETA LEITZALDEKO HITZA egunka-
riak Twitter eta Facebook kon-
tuak ere baditu. TOLOSALDEKO ETA

LEITZALDEKO HITZAren Facebook
orrialdeari atsegin dut emanez
gero papereko albisteak irakur-
tzeko aukera izango da. 

Era berean, Twitter bidez ere
@hitzatolosaldea jarraituz be-
rriak irakurtzeko aukera dago. 
1tolosaldean@hitza.info

Tolosaldeko eta Leitzaldeko
HITZA egunkariaren
webguneak itxura berria du 

Atal berriak izango ditu
eta bi eskualdetako
albiste guztiak
tolosaldea.hitza.info
helbidean jasoko dira 

Urte hasierarekin batera iritsi da aldaketa; atal berri ugariz osatua dago. HITZA


