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TOLOSA�Gaur, Maddi Oihenart, Goia-Aribe eta
Zeberio; bihar, Arianna Puello ‘hip-hop’ abeslaria�5

Arianna Puello gironarra Espainiako hip-hop abeslari ezagunenetakoa da. TOLOSALDEKO HITZA

Olivia Sanchezen paisaiak
ostatuko paretetan daude
HERNIALDE�Pintore eta irakasle ibartarraren
lanak hilaren bukaera arte daude ikusgai;
argia eta kolorea dira nagusi erakusketan�5
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M-11koez liburua atera
du Anjel Rekaldek�2
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egin dituzte�4

hitz
to

lo
sa

ld
ek

o

HHaarrppiiddeedduunneeii  bbaannaattuuaa�Ostirala�2004-05-07�II. urtea�319. zenbakia

a



MMaarrttxxooaarreenn  1111kkooeezz

IRATXE ETXEBESTE

Martxoaren 11ko atentatuei
buruzko liburua kaleratu du
berriki Txalaparta argitaletxe-
ak. Espainiako hiriburua han-
kaz gora jarri zuen sarraskia
izan dute hizpide bost idazlek
11-M: tres dias que engañaron
al mundo liburuan. Gertaera
bera, eta gertaera horren ingu-
rukoak. RENFEko lau trenen
barruan hamalau bizkar-zo-
rrok eztanda egin zutenetik
Jose Maria Aznar, Espainiako
presidenteak porrot egin zuen
artekoak kontatzen dira, izan
ere.Alderdi Popularraren bote-
re absolutoa, Euskal Herriare-
kiko izan duen jarrera... ere bil-
du dute liburuaren egileek.

Idazle horien artean dago
Anjel Rekalde tolosarra.El otro
nervio de la guerra izena jarri
dio berak idatzitakoari, eta,
besteak beste, Alderdi Popula-
rrak atentatuen egiletzari bu-

KULTURA�

Anjel Rekalde idazle tolosarrak ‘11-M: Tres dias que engañaron al mundo’ liburua
idatzi du beste lau idazlerekin batera; Txalaparta argitaletxeak eman du argitara

Anjel Rekalde tolosarra, Donostian, 11-M: Tres dias que engañaron al mundo liburua aurkezten. LANDER GARRO / OARSOALDEKO HITZA

Tolosan jaio zen Anjel Rekal-
de 1957an. Soziologian eta
Zientzia Politikoetan lizentzia-
tua eta Kazetaritzan doktore
da. Hainbat lan kaleratu ditu
Txalaparta argitaletxearekin:
besteak beste, Dorregarai, Mu-
galaris eta Memorias del ma-
ñana ditu idatziak, eta prentsa
analisien inguruan saiakera
eta ikerketa ugari egindakoa
da. Azken urteetan errealitate
politikoari buruzko kazetaritza
tratamenduan sakondu du, eta
baita euskal gizarteko, gazteen
inguruko eta drogomenpeko-
tasunari buruzko gaietan ere.
Bere azken lana Rui Pereirare-
kin batera egin zuen: O novo
jornalismo fardado. El Pais e o
nacionalismo vasco, Portugal-
go Campo das Letras argitale-
txearekin kaleratutakoa. Pro-
paganda espainolari eta eus-
kal munduaren kriminaliza-
zioari buruz jarduten du, bere
doktorego tesian oinarrituta.
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FFIITTXXAA�

Izenburua. 11-M. Tres dias
que engañaron al mundo.
Egileak. Anjel Rekalde (11-M:
El otro nervio de la guerra),
Santiago Alba Rico (La vida en
el planeta Tierra: el 11-M
cotidiano), Rui Pereira (¡No os
inquieteis, es la realidad que
se equivoca!), Giovanni
Giacopuzzi (La España del PP)
eta Jabier Salutregi (11-M:
Tres dias de engaño que
cambiaron un Gobierno).
Azala. Esteban Montorio.
Argitaletxea. Txalaparta SL.
Orrialdeak. 254.
Salneurria. 15 euro. Bost idazlek idatzi dute liburua. 

HEZKUNTZA �

Musika Eskolako
aurrematrikula
egiteko garaia
Tolosako Udal Musika Esko-
lako 2004-2005 ikasturteko
aurrematrikula egiteko epea
hilaren 31 arte izango da za-
balik. Astelehenetik ostirale-
ra, 10:00ak 13:00ak artean
eman behar da izena.

ZESTA-PUNTA �

Laskorain taldekoak. HITZA

Laskorainekoak
lehen Gipuzkoako
Txapelketan
Zesta-puntako Gipuzkoako
Txapeketan irabazle izan be-
rri dira alebin mailako Lasko-
rain taldekoak, Zumaiakoen
aurka jokatuta. Beñat Lope-
zek, Oier Zalduak eta Joseba
Esnaolak —argazkian— lor-
tu dute saria.

HEZKUNTZA �

HHIn, datorren
ikasturterako
aurrematrikula
2004-2005 ikasturterako au-
rrematrikulaketa epea zaba-
lik dago HHIn, eta gaur da
izena emateko azken eguna.
18 urtetik gorakoentzat, doa-
koa izango da, gazteleraz eta
euskaraz. Eskaintza zabala
du ikastetxeak: DBH gradua-
tua, 25 urtetik gorakoentzat
unibertsitaterako sarrera,
etorkinentzako gaztelerazko
ikastaroak...

EUSKARA �

Herri Urratsera
joateko autobusa
Tolosatik aterata
Galtzaundik autobusak anto-
latu ditu igandean Senpere-
ra, Herri Urratsera joateko.
Gaur da izena emateko azken
eguna: 19:00ak eta 21:00ak
artean eman behar da egoi-
tzan (Nafarroa etorbidea, 6).

«Sexismoaren kontrako»
kontzentrazioa izango da
iluntzean Trianguloan

GIZARTEA�

«Komunikabideetan emakumeak duen babes
eza» bukatzeko deitu du Bilgune Feministak

ERREDAKZIOA

Bilgune Feminista komunikabi-
deen informazio politika sala-
tzeko ekitaldiak ari da egiten
aste honetan, eta gaur iluntze-
rako (20:00etan) kontzentra-
ziora deitu du Trianguloan. Gi-
zarte justua, berdintasunean
oinarritutakoa eraikitzeko kon-

promisoa exijitzen die Bilgune
Feministak komunikabideei,
emakumearen gorputzaren
«erabilera sexista» bertan be-
hera utziz, estereotipoak amai-
tuz eta komunikabideeetan
emakumeak duen «babes eza»
bukatuz: «Emakumeak inte-
gratuko dituen informazio poli-
tikak eskatzen ditugu».

ruz zabaldutako zurrumurruei
eta gezurrei buruz jarduten du:
zergatik egotzi zion Aznarrek
ETAri atentatuak egin izana,
gezurra Espainiako Barne Mi-
nisteriotik heldu zela erredak-

zio, hedabide, bulego eta enba-
xada askotara... Alderdi politi-
ko, komunikabide, kritiko eta
erakundeen erreakzioak ere
bildu ditu Rekaldek gertaka-
rien ondorioak atera aurretik.



AArriiaannnnaa  PPuueelllloo  
‘‘hhiipp--hhoopp’’  aabbeessllaarriiaa  
bbiihhaarr  BBoonnbbeerreenneeaann

GARAZI AZKUE

Arianna Puellok, Espainiako
hip-hop abeslaririk ezagune-
netako bat, Euskal Herriko gaz-
tetxe bakarrean eskainiko du
haren emanaldia. Bonberenea
da leku hori. Eta eguna, bihar.

Lehendabiziko emakumea

MUSIKA�

Arianna Puello, ‘Ari’, gironarrak ‘Asi lo siento’ bere azken 
lana aurkeztuko du zuzenean bihar Bonberenea etxean

izan zen Espainian hip-hop-a
lantzen. Bidea ireki zien hu-
rrengoei.

La Flecha (Zona Bruta, 2001)
diskoaren arrakasta eta gero,
Asi lo siento lana (Zona Bruta,
2003) kaleratu zuen. Dnoe,
Orishas, Hablando en plata,
Frank T & Nomah, Ikah eta

Javier Garaialde Quintet,
gaur, Fronton kafetegian

MUSIKA�

Javier Garaialde, Luis Jimenez, Carlos Perez,
Marcelo Escrich eta Aurelio Zabalegi dira

ERREDAKZIOA

Javier Garaialdek, Luis Jime-
nezek, Marcelo Escrichek,
Carlos Perezek eta Aurelio Za-
balegik osatutako Javier Ga-
raialde Jazz Quintet-ek kon-
tzertua eskainiko du gaur,
23:30ean, Fronton kafetegian.

Nafarroako eta Frantzia he-
goaldeko jaialdietan eta Bar-

tzelonako lokaletan egindako
lanaren ondorioz jazz musika-
ri eta maisuen ondoan jo izan
du Garaialdek; besteak beste,
Bill Coleman eta Coleman
Howkins. Jimenez zaragoza-
rra, Marcelo Escrich argenti-
narra eta Carlos Perez eta Au-
relio Zabalegi iruindarrak
izango ditu alboan, maila han-
diko musikariak guztiak.

Ezker-eskuin: Zeberio, Oihenart eta Goia-Aribe. HITZA

Zuberoako kantak, ‘new
age’-a eta ‘jazz’-a, batera

MUSIKA�

Maddi Oihenart, Josetxo Goia-Aribe eta
Juantxo Zeberio gaur, Bonberenean

ERREDAKZIOA

Hip-hop-a ez da Bonberenean
entzungo den musika estilo
bakarra. Gaur, Zuberoako
kantu tradizionalak, jazz eta
new age doinuak izango dira
nagusi, Maddi Oihenart abes-
lari zuberotarraren, Josetxo
Goia-Aribe saxofoi jotzaile na-
farraren eta Juantxo Zeberio
pianojole tolosarraren saioan.

Ilhargi-min diskoaren kan-
tak ekarriko ditu hirukoteak
Bonberenera. «Testu tradizio-
nalak musika berriekin eta as-
paldiko kantuak molde be-
rriz» izango dira entzungai.
«Maddiren kantuak Zuberoa-
ko mendi, harpe eta arbaila-
ren hatsa ekarriko digu ba-
rren-barrenera. Goia-Aribe-
ren saxoak, konponketek eta
konposizioek eta Zeberioren
pianoak egungo moldeetan
kulunkatzen dute Maddi Oihe-

narteen ahots ezti eta sarko-
rra».

Oihenartek bizitza osoa da-
rama kantuan. Hainbat disko-
tan entzun daiteke haren aho-
tsa: Lürralde zilarra (1998),
Arbaila (2002), Olatz Zugasti
edo Juan Mari Beltranekin ko-
laborazioak... «Zuberoako
klasizismoaren ahots esangu-
ratsuenetarikoa, saxo eta pia-
noarekin jolas eta elkarrizke-
tan ariko zaigu kontzertuan».

Goia-Aribe hainbat talde
eta bakarlarirekin aritu da ur-
tetan. «Herri musika eta jazz-a
uztartzeko ahaleginetan», Au-
ñamendi (1996), Eunate
(1998) eta Herrimiña (2000)
diskoak grabatu ditu.

Zeberiok iaz kaleratu zuen
Umama, Tolosako Hodeiertz
abesbatzaren laguntzaz gra-
batutako diskoa. Azken urteo-
tan, Benito Lertxundiren eta
Imanolen pianojolea da.

tolosaldeko hitza
OSTIRALA, 2004ko maiatzaren 7a 3TOLOSA
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«Beti oso ongi pasatzen saiatzen
gara taula gainean»

Emakumea da eta hip-hopa
egiten du, iaz kaleratu zuen
bere azken diska eta festarako
eta ongi pasatzeko prest dator
Tolosara, Arianna Puello, Ari
da.
Azken diskoa zintzoa dela
diozu. Zer esan nahi duzu?
Zintzoa da diskoan egia konta-
tzen dudalako, sentitzen duda-
na, kaleak ikusten dudana
kontatzen dut eta alde horreta-
tik da zintzoa. Barrutik atera-
tzen zaidana azaltzen dut.
Euskal Herrian askotan izan
zara. Nola sentitzen zara he-
men?
Oso ongi. Askotan etorri naiz
Euskal Herrira, jada etxera
etortzea bezala da guretzat.
Ikusleak, jendea, eta Euskal
Herria asko gustatzen zaizki-
gu. Oso ongi sentitzen gara he-
men.
Zer eskaintzen duzue zuzene-
koan?
Beti oso ongi pasatzen saiatzen

AARRIIAANNNNAA  PPUUEELLLLOO�’HIP-HOP’ ABESLARIA

gara taula gainean, eta gehie-
netan lortzen dugu. Beti ego-
ten dira zuzeneko arazotxoak,
baina dugun guztia ematen
dugu jendeak dantza egin de-
zan, salto egin dezan eta oso
ongi pasa dezan.
Zer esango zenieke hip-hopa
gizonen gauza dela esaten
dutenei?

Hori ez da horrela, hezkuntza
eta gizarte heziketaren arazoa
da. Aldatzen ari da guztia,
orain ez digute lehen ematen
ziguten hezkuntza ematen.
Gaur egun guztiak balio du,
ongi egiten baduzu behintzat.
Hasierako MCek gogorrena
zein zen erabakitzeko txapel-
ketak egiten zituzten, baina
egun ezin dira MC guztiak
zaku berean sartu. Ikusten du-
dana kontatzen dut zintzotasu-
nez. Gizonen gauza dela esa-
ten dutenak kontzertura etor
daitezela, eta ikusiko dute! 
Zertarako prest egon behar
dute bihar Tolosako kontzer-
tura joaten diren ikusleak?
Batailarako prest egon behar
dute.Tolosan egongo garen le-
hen aldia da, eta leku berrie-
tan jotzea apustu bat da gure-
tzat. Zuzenekoetan sekulako
egurra ematen dudala esaten
dute eta jendeak oso ongi pa-
satzen duela.�

Abel, besteak beste, izan dira
kolaboratzaile Puelloren hiru-
garren lan horretan.

Bihar disko horretako doi-
nuak eta bestelakoak eskaini-
ko ditu zuzenean Bonberene-
an. 22:30ean hasiko da ema-
naldia, eta 5 euro balio du
sarrerak.

Joakin Estarbe Aranburu
(jauna)

Etxekoek

TOLOSAN,2004ko maiatzaren 7an

hilberriak� eskelak hartzen dira: 19:00ak arte�687 53 02 58�tolosaldean@tolosaldekohitza.info  
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EErrrreeffuuxxiiaattuueenn
mmaarrrraazzkkiiaakk
eettaa  tteessttuuaakk

GARAZI AZKUE

Abraham Bor Alenek 16 urte
ditu eta Sudango Kukama erre-
fuxiatu kanpamenduan bizi da,
«geuk egiten dugu jatekoa,
etxeak ere bai», dio Bor Ale-
nek.

Abraham Bor Alenen mo-
duan, haur asko bizi dira erre-
fuxiatu kanpamenduetan, bai
Sudanen eta baita Kenian ere.
Maiatza Saltsan kultur egita-
rauaren barruan, ume horiek
egindako marrazkiak eta tes-
tuak daude ikusgai Atxulondo
kultur etxean. Sudango, Etio-
piako edota Somaliako hau-
rrak dira. Behin ihes egin be-
har izan genuen erakusketa
antolatu du Zizurkilgo Udalak.

Hogei marrazki daude era-
kusketan, eta marrazki bakoi-
tzarekin testuak, haur bakoi-
tzaren bizipenekin. Hamalau
eta hamazazpi urte bitarteko
haurrek egindako lanak dira,
beraien bizipenak eta bizimo-
dua azaltzen dute margolane-
tan eta testuetan. Marrazki ko-
loretsuak eta biziak badira ere,
bizipen latzak eta beltzak dau-
de bakoitzaren atzean, gerra-
ren eta ihesaren aztarna naba-
ri da lanetan.

John Tory Negdemok 16 urte
ditu, bere herrialdetik alde
egin behar izan zuen eta orain
errefuxiatu kanpamenduan
bizi da, «orain pertsonak gara,
herrixka batean bizi gara. Oi-
netakoak eta alkadora ditugu,
ikusten duzue?» azaldu du
gazteak.

«Jolasten geunden... jende
hori, soldaduak etorri zirene-
an. Korri baino ez genuen egin.

ZIZURKIL�ERAKUSKETA

Sudan, Etiopia edota Somaliako 
haurrek egin dituzte marrazkiak

Ez genekien nora joan, baina
kori egin genuen», idatzi zuen
Peter Cahkush Photek, 14 urte-
ko sudandarrak.

Eta umeez gain, beste errefu-
xiatuek idatzitako testuak ere
badaude, emakume batek ida-
tzitakoa kasu, «latza da familia,
etxea eta lurra galtzea. Orain
Keniara iritsi naiz. Ez daukat
jantzirik, jatekoa eta aterpea
eskatu behar dugu. Duintasu-
na galdu dut».

Marrazkietan berriz, armak,
haurrak eta izua ikusten dira,
baita kanpotarren eragina ere,
Bor Alierrek sudandarrak, ho-
nela dio, «nire herrialdera jen-
dea etortzen zen eta argazkiak
egiten zizkigun,eta gure bizitza
lazgarriaren inguruan galde-
rak egiten zizkiguten. Laguntza
behar genuela esaten genien,
eta lagunduko zigutela uste ge-
nuen.Orduan joan egiten ziren.
Inork ez zigun lagundu. Ez gal-
detu nire arazoen inguruan,
bestela zu ere joan egingo
zara».

Bisita gidatuak

Edozein joan daiteke erakus-
keta ikustera,baina bisita gida-
tuak ere antolatuko dituzte
ikastetxeetako haurrekin. Hu-
rrengo astean gerturatuko dira
ikasleak Atxulondo kultur
etxera, eta bertatik bertara iku-
si ahal izango dute beste hau-
rrek duten bizimodua.

Erakusketa maiatzaren 14a
arte egongo da irekita, Atxu-
london. Gaur berriz, Alham-
brako printzea filma ikusteko
aukera izango dute gaztetxoek
Atxulondon, 18:00etan.

Marrazkiak eta testuak. Hogei marrazki bildu dituzte erakusketan, guztiak, 16 urte inguruko haurrek
eginak. Etiopiako, Somaliako edo Sudaneko umeek egin dituzte, errefuxiatu kanpamenduetan bizi direnak;
eta marrazkiekin batera, idatziak daude jarrita. G. AZKUE

Testuak. Lehenengo pertsonan idatzitako testuak dira, marrazki bakoitzak du bere testua eta koadroetan
agertzen dena azaltzen du: gerraren ondorioak, errefuxiatu kanpamenduetako bizimodua eta kanpotarren
bisitak azaltzen dituzte besteak beste. G. AZKUE

Istorioak. Marrazki bakoitzak du bere istorioa,
Aben Abdi, Binti Aden edota Abrahamek egin
dituzte marrazkiak. Bakoitzak du bere istorioa
kontatzeko. G. AZKUE

Errefuxiatuak. Marrazki guztiak, errefuxiatu
kanpamenduetan dauden haurrenak dira, beraien
herrietatik urrun bizi dira eta kasu askotan,
gerraren laztasuna bizitu dute. G. AZKUE
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OOlliivviiaa  SSaanncchheezzeenn  ppaaiissaaiiaakk
iikkuussggaaii  ddaauuddee  oossttaattuuaann

HERNIALDE�PINTURA

Hilaren bukaera aldera arte egongo dira tabernako paretetatik zintzilik

Olivia Sanchez eta bere margolanak. BIANDITZ IRAOLA

Jendeak enkarguak egiten
dizkiola eta erretratuak egin
behar izaten dituela dio, baina
gehiena gustatzen zaiona na-
tura dela esaten du.

Argiarekin jolasean

Hernialden ikusgai dagoen
erakusketan natura da nagusi,
baita paisaia ere. Akuarelak
gustuko ditu, azkar lan egiten
uzten diotelako. Koloreak atse-
gin ditu, baina bere koadroe-
tan irudi batzuk errepresenta-
tzea baino gehiago argia isla-
tzea nahi izaten duela dio.

Egunaren 24 orduak pintu-
ran pentsatzen ematen ditu,
lana dela eta beste erremedio-
rik ez duela ere gogorarazten
du, Astebukaeretan aprobe-
txatzen du, beraz, bere Larraul-
go etxean nahi duena pintatu
ahal izateko. Sorkuntza lan ho-
rretatik ateratako fruituak dau-
de Hernialden, kolore biziekin
islatutako natura.

BIANDITZ IRAOLA

Margotzen noiz hasi zen galde-
tuta, hasperen bat egiten du
Olivia Sanchez ibartarrak, eta
zazpi urte zituenetik edo horre-
lako zerbait ari dela dio. Duela
hamabi urte, ordea, eskulan
denda bat jarri zuen Tolosan,
eta harrezkero etenik gabe ari-
tu da pintatzen.

Pintatzeaz gain, irakasle la-
netan ere badabil. Eskualdeko
zortzi udaletxerekin elkarlane-
an herri horietan pinturaren
sekretuak erakusten ari da.
Horretaz gain, bere dendan ere
egiten ditu ikastaroak, eta ez
pinturaren gainean bakarrik,
baita errestaurazioa zein beste
teknika batzuk eskatzen dituz-
ten disziplinak ere.

Hilaren hasieratik bere lan
batzuk ikusgai daude Hernial-
deko ostatuan. Akuarelak dira,
hainbat gai ezberdin jorratzen
dituenak, eta guztiak ere berak
nahi izan dituelako eginak.

ANOETA�

Gazteen
Egunerako
dantza ensaioa
Anoetako Gazteen Egunera
begira, gaur arratsaldean
dantza entsegua egingo da
Gaztetxean. 19:30ean izango
da, eta orain arte izena eman
dutenez gain, nahi duen oro
agertu daiteke, oraindik par-
te hartzeko zerrenda irekia
baitago. Norbaitek izena
eman nahiko balu, Itzulin egi-
tea dauka.

ANOETA�

Jazz eta folk
kontzertua gaur
arratsaldean
Gaur arratsaldean jazz eta
folk musikak uztartzen di-
tuen ikuskizunaz gozatu ahal
izango da, UNHE boskotea-
ren eskutik. Udal areto nagu-
sian izango da kontzertua,
19:30etik aurrera. Duela sei
urteko udan hasi ziren UN-
HEko kideak elkarrekin jo-
tzen. Jazza eta folka nahasi zi-
tuzten hasieratik, baina beti
ere taldeak bere izaera pro-
pioa gordetzen du, musikaz
duen ikuspegi propio eta
pertsonala mantenduz.

Bi mintegi maiatzean
Hernialdeko KZgunean

HERNIALDE-ANOETA�INTERNET

Anoetako KZgunean irekita dago 
ikastaroetan izena emateko epea

B. IRAOLA

Hernialdeko KZgunean bi
mintegi izango dira maiatze-
an. Gaur bertan izango da le-
henengoa, eta baserriaren in-
guruan eratutako erakunde-
ak, azokarik garrantzitsuenak
eta oinarrizko arloak behar
bezala ezagutzeko hainbat
helbide elektronikoren bilake-
tan laguntzea izango da min-
tegiaren helburua.

Bigarrena hilaren 21ean
izango da, gaur hamabost. Be-
ran irudi digitalaren trata-

menduari buruzko lehen xe-
hetasunak emango dira. Doa-
koak dira bi ikastaro hauek,
eta 943-670167 telefonoan
eman daiteke izena.

Izen ematea Anoetan

Bestalde, Anoetako KZgunean
irekita dago ikastaroetarako
izen emate epea. Ikastaroak
10 edo 20 ordukoak izango
dira. Bestalde, hil honetan
16:00etatik 20:00tara egongo
da irekita. Xehetasun gehiago
943-654857 telefonoan.

Kultur Astearen atarian,
argazki lehiaketa izango
da bihar gaztetxoentzat

IRURA�KULTURA

Ateratako argazkiekin erakusketa bat egingo
da, Kultura Astean ikusgai izango dena

B. IRAOLA

Irurako Udalak antolatuta, ar-
gazki lehiaketa bat antolatu da
biharko. Lehenengo mailatik
aurrerakoek hartu dezakete
parte, eta sariak ere banatuko
dira Kultur Astearen barruan.

Parte hartu nahi duenak
bihar arteko epea du, liburute-
gian eman behar du izena. Be-
harrezko karreteak udaletxeak
banatuko ditu, baina norberak
bere argazki kamara eraman

beharko du. Hasiera 16:30ean
izango du lehiaketak, eta ordu-
bete izango dute argazkilariek
euren lana egiteko. Eguraldiak
lagunduko ez balu, beste egun
batera atzeratu liteke ekimena.

Gaia librea izango da, eta
Udalak izendatutako epaima-
hai batek irabazleak izendatu-
ko ditu. Gainera, eskuratutako
argazkiekin erakusketa bat an-
tolatuko da, eta Kultur Astean
zehar ikusgai izango da udale-
txean.

Ipuin lehiaketa ere bai

Bestalde, ipuin lehiaketa bat
ere antolatu dute, irakurtzale-
tasuna eta irudimena lantzen
laguntzeko. Lehiaketa hau, ar-
gazki lehiaketa bezala, lehen
mailatik aurrerako haurrentzat
zuzendua dago.

Ipuinek ez dute zertan per-
tsona bakar batek eginak izan
behar, binaka ere landu daitez-
ke. Luzerari dagokionez, 3.
mailara artekoenak 10 lerro
izan behar dituzte, eta 4. maila-
tik aurrerakoenek 20 lerro.

Lanak aurkezteko epea
oraindik luzaro egongo da ire-
kita, hilaren 20a izango baita
entregarako azken eguna. Li-
burutegian utzi behar dira
ipuinak, 19.00ak arte egongo
da irekita horretarako.

Udalak izendatuko du epai-
mahaia, eta sari banaketa bat
ere izango da.
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GGiippuuzzkkooaakkoo  ffiinnaallaakk  
jjookkaattuukkoo  ddiirraa  eettzzii  
BBeellaabbiieettaa  kkiirroollddeeggiiaann

DANI GIBELALDE

Bihar jokatuko dira Belabieta
udal kiroldegian Gimnastika
Erritmikako Gipuzkoako fina-
lak A mailan, goizez eta arra-
tsaldez. Alebin, infantil, kadete
eta jubenil mailan, eskola as-
kotako gaztetxoak izango dira
bertan: Ibarrakoak ez ezik,
besteak beste, Tolosatik, Ber-
garatik, Donostiatik, Azpeititik,
Hernanitik... etorriko dira. Txa-
pelketa bertatik bertara ikus-
teko sarrera doakoa izango da.

Alebinetan Belabieta Gim-

IBARRA�GIMNASTIKA ERRITMIKOA

Bihar goizez eta arratsaldez jokatuko dira; eskualdeko
zenbait gaztetxok Euskadiko Txapelketara sailka daitezke  

Belabietako eskolako zenbait ikasle, asteazkenean. D. GIBELALDE

nastika Erritmikako Eskolak bi
ordezkari izango ditu finalean:
Laskorain ikastolako Garazi
Egiguren eta Uzturpeko Izaro
Esnaola. Jubeniletan beste bi
ariko dira: Mirian Jimenez eta
Aintzane Otaegi. Orain arte lor-
tutako emaitza onei esker fina-
lean sartzea lortu dute. Bela-
bietako entrenatzaile Saioa So-
rondoren hitzetan, ikasleek
badituzte «dominaren bat lor-
tzeko aukerak».

Egiguren, esaterako, iaz Eus-
kadiko Txapelketan aritu zen,
eta Esnaolak, gazteagoa izanik,

aurten erdietsi dezake sailka-
tzea. Alebinak esku librean eta
sokarekin ariko dira, eta jube-
nilak mazarekin eta zintarekin.
Finaletara sailkatutakoek,
Arrasaten otsailean eta Berga-
ran martxoan jokatutako pro-
betan emaitza onak lortu zituz-
ten. Bi egun horietan lortutako
puntuazioak batuta erdietsi
dute txartela finaletarako. Hala,
maila bakoitzeko zortzi onenak
arituko dira lehian larunbate-
an. Alebinei dagokienez, Eus-
kadiko Txapelketarako lehen
bost onenak sailkatuko dira.

Goizean A mailako alebinak,
infantilak, eta kadeteak ariko
dira (maila bakoitzeko bi mo-
dalitatetan), eta arratsaldean,
A eta B mailako jubenilak.

Sorondok dioenez, «minutu
eta erdian urte guztian eginda-
ko lana jokoan dago.». Epaile-
ak ere zeresan handia du az-
ken sailkapena erabakitzera-
koan. Gimnasia erritmikoan
hiru alderdi puntuatzen dira:
exekuzioa, artistikoa eta tekni-
koa. «Alde teknikoa agerikoa
izaten da, baina artistikoa sub-
jetiboagoa da. Musika berare-
kin, gertatu izan da bi tokitan
puntuazio desberdina jaso-
tzea», dio Sorondok.

Prest dira Belabietako ikas-
leak etziko hitzordurako. Gogor
aritu dira lanean urtean zehar.
Astean hiru egunez entrena-
tzen dute; jubenilek gainerako-
ek baino denbora gehiagoz
aritzen dira entseguak egiten.
Ea etzi zortea aldeko duten.
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun zentroa:
943 65 32 12
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
Berastegi-Elduain. Medikua:
68 33 61
Ibarra-Belauntza-Berrobi-
Gaztelu-Leaburu. Osasun
etxea: 67 24 11
Lizartza. Medikua: 68 20 77
Orendain. Medikua: 65 55 95
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larrialdiak:
46 11 11
�San Esteban: 00 68 00
�Gernikako arbola, hitzordua
eskatzeko: 00 69 00
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�DYA: 943 67 25 36
�Gurutze gorria: 943 67 48 88
Villabona-Aiztondo.
Anbulatorioa: 00 69 70

GARRAIOAK
�Renfe Tolosa: 65 28 89
�Tolosaldea bus: 65 06 21

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Quetglas M.A. Euskal
Herria 46, (Ibarra). 67 32 74

TOLOSALDEKO HITZA
Publizitatea. 661 67 88 18.
tolosaldean_publi@tolosaldeko
hitza.info
Tolosa. 687 41 00 82 - 
687 41 00 33.
tolosa@tolosaldekohitza.info
Villabona-Aizt. 687 41 00 22.
villabona_aiztondo@tolosaldeko
hitza.info
Anoetaldea. 687 41 01 18.
anoetaldea@tolosaldekohitza.info
Ibarraldea. 687 41 00 32.
ibarraldea@tolosaldekohitza.info
Alegialdea. 687 41 00 34.
alegialdea@tolosaldekohitza.info

SALGAI
Baserria. Leaburun baserria
salgai, 2001 urtean erabat
berrituta. 3.000 m2ko terrenoa,
fruitu-arbolekin. Telefonoa: 649-
268544.
Etxea. Iurramendi ibiltokian
familiabakarreko etxea salgai. 3
solairu, garajea, bi terraza eta bi
lorategi. Interesatuek deitu: 667-
986916.

LANA
Emakumea. Emakume bat
behar dugu etxeko lanak eta
haur bat zaintzeko. Tel: 943-
675895 (19:00etatik
21:00etara).
Pelukera. Pelukera
esperientziaduna, titulatua,
eskaintzen da etxeetan lana
egiteko. 617-579146.

iragarki laburrak�

Ina Zeberioren hiletako gastuak Udalak ordaintzea
legez kontrakotzat jo du Espainiako Auzitegi Gorenak 

LIZARTZA�POLITIKA

Udalaren erabakiarekin «ez zela beharrezko zerbitzu sozial bat eman» nabarmendu du 

ERREDAKZIOA

Espainiako Auzitegi Gorenak
legez kontrakotzat jo du Ina Ze-
berio ETAko kidearen hileta
elizkizunak Lizartzako Udalak

ordaintzea. Hala, Espainiako
Auzitegiak ez du onartu Uda-
lak Euskal Herriko Auzitegi Go-
renaren aurka aurkeztutako
helegiteak. 2001ean, auzitegi
horrek Udalak erabaki horre-

kin «ez zegozkion eskumenak
betetzea» azpimarratu zuen.
Espainiako Auzitegi Gorenak
«Udalaren erabakiarekin ez
zela beharrezko zerbitzu sozial
bat eman» nabarmendu du

orain, Familiari emandako la-
guntza «bitxia eta indibiduala»
dela, eta «gizarte-laguntza be-
harrezkoa duten egoeran dau-
den lagunei ez zietela eragi-
ten» argudiatu dute.

BERROBI�

Herri Urratsera
joateko autobusa
antolatu dute
Senperen egingo den Herri
Urratsera joateko, autobusa
antolatu du Udal Kultur Ba-
tzordeak. Irteera 9:00etan
izango da, eta Tolosan ere
egingo du geldialdia. Senpe-
retik 19:30ean itzuliko dira
partaideak. Autobusaren
prezioa hiru eurokoa da, eta
gaur da izena emateko azken
eguna,udaletxean.Telefonoa
honakoa da: 943-68 30 85.

IBARRA�

Garagardo
Festarako bilera
astelehenean
Hurrengo astean egingo den
Garagardo Festarako bilera
deitu du Gurasoen Elkarte-
ak. Antolakuntzan edozein
modutan lagundu nahi duen
orori, taldeetan daudenei,
parte hartu nahi dutenei...
deialdi bat egin nahi diete el-
kartekoek bilerara azaltzeko.
Astelehenean, Kultur Etxean
izango da bilera, 20:00etan.
Garagardo Festa behar beza-
la aurrera eramateko jendea-
ren parte-hartzea beharrez-
koa da.

IBARRALDEA�

Belauntza eta
Leaburuko
KZguneak  
KZguneko tutorea 09:00eta-
tik 13:00etara izango da hila-
ren 19an Leaburun; 12an eta
26ean, Belauntzan. Leabu-
run Irudi digitalden trata-
mendua I mintegia emango
dute 19an, eta Belauntzan
12an. Belauntzan, 26ean, Iru-
di digitalen tratamendua II
emango dute.
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Ur edangarrirako
estaziorako bidea egiten

IKAZTEGIETA�HIRIGINTZA

Goikoetxea baserriaren inguruan egingo
dute estazioa; horretarako lanean ari dira 

O.ESKITXABEL

Herri sarreran, Aloña enpre-
saren pareko lurretan, lanean
ari dira. Gipuzkoako Foru Al-
dundiko lan hidraulikoetako
lan sailak ur edangarrirako
estazioa egingo du Goikoe-
txea baserri inguruan.Bertara
iristeko beharrezkoa zen bi-
dea egitea eta lan horretan
hasi dira.

Era berean, behekaldean
egitekoak diren proiekturako

egin beharko diren lanak ko-
ordinatzeko, eta lur mugimen-
duak ekiditeko lanean jarri
dira Aburuza eraikuntzak en-
presako langileak. Lanak
ondo solapatu daitezen ego-
kiena bi lanak koordinatzea
dela erabaki zuten.

Lanean ari diren lur eremu
horretan, industrialgunea egi-
tekoak dira baina lanak aurre-
rago hasiko dira oraindik bai-
menen zain baitago Ikaztegi-
tako Udala.

Ikaztegietako sarrerako zelaian ari dira lanean. O.ESKITXABEL

BIDEGOIAN�

Mujika, Eskudero,
Idoate eta Ojuel
garaile, herenegun 
Kadeteen mailan, HITZA txa-
pelketako partidak jokatu zi-
tuzten herenegun Bidaniako
pilotalekuan. Mujika 18-Mi-
txelena 13; Eskudero 18-Jau-
regi 5: Idoate 18-Irazusta 12
eta Ojuel 18-Eizagirre 6. Ho-
riek izan ziren jokatutako lau
partiden emaitzak. Gaur eta
bihar hainbat partida izango
dira Tolosan, Alegian eta
Adunan.

ALEGIA�

Ugaitz Renobales, Sopelako finalean

ALEGIA�

Urteko bilkura
egingo dute
adinekoek
Bihar, egingo dute adinekoek
urteko bilkura; Jubilatuen El-
kartean bilduko dira 11:30-
ean. Gai ordena: aurreko ak-
taren irakurketa eta honen
onarpena bidezkoa bada,
iazko kontuen balantzearen
irakurketa, iazko jardueren
eta aurten egin daitezkeenen
berri ematea eta galdera
erreguak. Amaitzean, hamai-
ketako izango da.

Ugaitz Renobales. O.ESKITXABEL

Sopelako txapelketako fina-
lean izango da Ugaitz Reno-
bales alegiarra. Lau t’erdian
jokatuko du eta Olazabal lei-
tzarra izango aurrez-aurre.
Finala, igandean, maiatzaren
9an, izango da. Partida tele-
bistaz ikusteko aukera izan-
go da ETB-k eskaini behar
baitu. 11:45ean izango da fi-
nala.

ZZUUZZEENNKKEETTAA�

Atzoko zenbakian
Orendainen izandako
hitzaldiko hizlariaren izena
oker zegoen. Bera, Moira
Ceberio da; tolosarra eta
psikologa.

Herritarren Zerrendarako sinatzeko
azken eguna gaur, herri gehienetan

�POLITIKA

Bihar Lizartzan eta Ibarran soilik jasoko dira sinadurak

O.ESKITXABEL

Ekainaren 13an izango diren
Europar Parlamenturako He-
rritarren Zerrenda izeneko tal-
dea osatu nahi du ezker aber-
tzaleak. Horretarako, ezinbes-
tekoa da herritarren sinadura
kopuru bat jasotzea. Hori lor-
tzera begira, sinadura bilketa
jarri zen martxan eskualdeko
herri gehienetan.

Tokian tokiko udaletxeetara
edota Tolosako Notaritzara
gerturatu daitezke sinadura
eman nahi duten herritarrak;
norbere herrian sinatu ezin
duten herritarrek Notaritzan
sinatu dezakete.

Sinatzeko azken eguna gaur
izango da herri gehienetan. Li-
zartzako eta Ibarrako herrita-
rrek bihar ere izango dute si-
nadura emateko aukera.

LLaasskkoorraaiinn,,  TTxxiinnttxxaarrrrii
ttxxiikkii  eettaa  OOrrooiitthh
aabbeessbbaattzzeenn  eemmaannaallddiiaa

O.ESKITXABEL

Tolosako Laskorain, Alegiako
Txintxarri txiki eta Ordiziako
Oroith haur abesbatzek ema-
naldia eskainiko dute Jesusen
Alaben ikastetxearen kaperan.

Hasieran, abesbatza bakoi-
tzak hamar minutuko saioa
egingo du; amaitzeko, hiru

�MUSIKA

Abesbatza bakoitzak hamar minutu inguruko emanaldia
eskaini ondoren hirurak batera bi abesti eskainiko dituzte

Orion izan ziren hiru abesbatzak abestiak entsegatzen. HITZA

abesbatzek batera bi abesti es-
kainiko dituzte:«Pasa den aste-
buruan hiru abesbatzak bate-
ra egon ginen Orion entsega-
tzen», azaldu du Idoia Iraolak,
Txintxarri txikiko zuzendariak.

Kaxianoren Itsasontzi baten
eta Oskorriren Aita semeak
abestiak izango dira hiru abes-
batzek batera kantatuko dituz-

tenak. Bi abestien armoniza-
zioa Josu Elberdinek egin du;
berarekin egon ziren astebu-
ruan.

Txintxarri Lasarten

Txintxarri abesbatza (heldue-
na), Lasarteko Kultur etxean
izango da bihar bertako Albo-
ka abesbatzak gonbidatuta.
Ekainean, Alegiara gerturatu-
ko dira lasartearrak emanaldia
eskaintzera.

OORRDDUUTTEEGGIIAA�

Herria Gaur Bihar
Aduna 09:00-14:00 -
Alegia 08:00-15:00/18:30-20:30 -
Amezketa 08:00-15:00 -
Anoeta 12:00-14:00 -
Belauntza 09:00-14:00 -
Berastegi 09:00-14:00 -
Berrobi 09:30-14:00 -
Elduain 09:00-13:00 -
Gaztelu 08:00-14:00 -
Ibarra 08:00-14:00 12:00-13:00
Ikaztegieta 09:00-15:00 -
Irura 09:00-15:00 -
Larraul 09:00-14:00 -
Leaburu 09:00-13:00 -
Lizartza 07:30-14:30/20:00-21:00 12:00-13:00
Orendain 09:00-14:00 -
Tolosa (Notaritza) 10:00-13:00 -
Tolosa (udaletxea) 10:00-13:00/18:30.20:30 -
Villabona 08:00-14:00 -
Zizurkil 09:00-13:00 -



URTE ASKOAN
Regina Andrade. Gaur 8 urte. 

Zorionak Anoetako familiaren partetik. Muxu bat, sorgintxo!!

URTE ASKOAN
Zorionak Juanjo (Irura).

Farola baten bila? 
Madrilgo laguna. 

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

AAGGEENNDDAA�

DEIALDIAK

Alegia. Jubilatuen elkartearen
urteko asanblada. Bihar
11:30ean.  
Hernialde. Erniopeko IV. Mendi
Ibilaldia igandean 06:00etan
plazatik. Izen-ematea bertan
aurretik. Haurrentzat beste
martxa laburragoa izango da
bihar 15:00etan plazatik
aterata. Gaur Milioi bat
kilometro lur azaletik! (1980-
2003) hitzaldia eskainiko du
Josu Iztuetak.
Irura. I. Argazki Lehiaketa bihar
16:30etik 17:30era. Izen-
ematea liburutegian. 
Tolosa. Komunikabideetako
sexismoaren aurkako
kontzentrazioa izango da
20:00etan Trianguloan.
Tolosa. Irazki kulturanizdun
elkartearen bilera 17:00etan
CIT-TEEko egoitzan.
Tolosa. Tolosan bizi diren
ataundarrek afari bat egin
behar dute maiatzaren 28an
21:00etan Fronton jatetxean.
Parte hartu nahi dutenek 943
652941 telefonora dei dezakete
Tolosaldea. Datorren igandean
Senperen izango den Herri
Urrats festarako autobusak
antolatu dituzte Galtzaundi
Euskara Taldeak, Ikaztegietako
Udalak eta Berrobiko Udal
Kultur Batzordeak. Izena
emateko azken eguna.

MUSIKA

Anoeta. UHNE kintetoa.
19:30ean udaletxeko aretoan.

Etorkizunekoak. 
�Errazkin-Irureta/Bengoetxea-
Astiz.
�Axpe-Otxotorena /Mazkiaran-
Lagos (Beotibar, 11:00).

ETZI�

Futbola. 
�Eibartarrak-Danena (15:00,
Unbe, Lurraldekako 2. Kopa).

Futbol 7. 
�Zardoya Otis-Lanbroa
Dickens (10:00, FelixGarin 1, 
1. maila A).

Tolosa. Maddi Oihenart eta
Josetxo Goia-Aribe. 22:30ean
Bonberenean.
Tolosa. Javier Garaialde
quintet. 23:30ean Fronton
kafetegian.
Tolosa. Film laburrak eta
Anartz+U.Bellamy (techno-
house) nomeaklimato. Elorri
pub-ean 23:30ean.
Tolosa. Laskorain, Txintxarri eta
Oroith haur abesbatzak. 19:30-
ean Jesusen Alaben kaperan.
Tolosa. Arianna Puello abeslari
gironarraren kontzertua bihar
Bonberenean 22:30ean

ZINEMA

Tolosa. La ventana secreta.
Leidor zineman 22:30ean.
Zizurkil. Alhambrako printzea
haurrentzat Atxulondo kultur
etxean 18:00etan.

KIROLA

GAUR�
Futbol aretoa. 
�Plaza Berri Sport-Laskorain A
(21:30, Zubiaurre, 1. maila)..
�Alegi Calcinor-Antxeta bod.
(21:45, I.Begiristain, 2. maila).
�Tecnun-Eskolapios (22:15,
Ingeniero Eskola, 2. maila).
�Eskolapios-San Benito
(18:00, Eskolapios, gazte
neskak).
HITZA Pilota Txapelketa.
Benjaminak. 
�Zelaia-Labaka/Artola-Encinas
�Salaberria-Matxinea/Imanol-
Maiza.
�Galarraga-Aburuza/

Arrospide-Ormazabal.
�Amiano-Rezola/Garin-Ansa
(Albiztur, 19:00).

BIHAR�
Futbola. 
�Ordizia-Tolosa (11:30,
Altamira, Goren maila).
�Intxurre-Zarautz (17:00,
Elorri, Lurraldekako 1. maila).
�Tolosaldea-Bergara (17:30,
Usabal, Lurraldekako 1. maila).
�Amaroz-Urki (15:30, Usabal,
Lurraldekako 2. maila Kopa).
�Billabona-Internacional
(17:00, Arratzain, Gazteen 1.).
�Sanpedrotarra-Danena
(12:00, Trintxerpe, Gazteen 2.
maila Kopa).
�Tolosa-Pasajes (16:30,
Berazubi, Gazteen 2. Kopa).
Areto futbola. 
�Hegoalde-Foticos Zaragoza
(16:00, Berazubi, Ohorezkoa).
�Usabal sagardotegia-
Moulinex (16:30, Eskolapioak,
Autonomikoa).
�Laskorain-Usz Coop (18:00,
Usabal, 1. nazionala B).
�Cash Converters-Zaldibi
(18:30, Olaederra, 1. maila).
�Antiguako taberna-Trans.
Lakunza (17:00, Hernani, 1.
maila).
�UZ Coop-Laskorain (12:30,
Ispilla, gazte mutilak).
Futbol 7. 
�B.Ignacio Hondar-Ibarrako
Gazte Asanblada (17:00,
Idiazabal, 1. maila A).
HITZA pilota txapelketa.
Alebinak. 
�Aizpuru-Aizpuru/Agirre-
Manzisidor.

�Lasa-Lopetegi/Arruti-Otaegi
�Gorostidi-Gallurralde/
Zinkunegi-Oruna
�Irastorza-Santxo/San
Sebastian-Castro (Alegia,
16:00).
Infantilak. 
�Erauskin-Llobregat/Pagola-
Fernandez.
�Lasa-Ezkurdia/Olaetxea-
Ulanga
�Lobato-Arzelus/Olazabal-
Urruzola. 
�Garmendia-Lazkano/
Agirrezabala-Arakistain (Aduna,
16:00).
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ARGITARATZAILEA: Tolosa Herria Hedabideak S.L.
LEGE GORDAILUA: SS-0398-03
ZUZENDARIA: Joxemi Saizar
EGOITZA: Araba etorbidea 5, atzea, Tolosa, 20400
TELEFONOA: 943 65 56 95 FAXA: 943 65 00 18
POSTA ELEK.: tolosaldean@tolosaldekohitza.info 
WEBGUNEA: www.tolosaldekohitza.info
TIRADA: 7.500 ale

GAURKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldez BIHARKO 
EGURALDIA

goizez arratsaldezberoena 1122 hotzena 99 HITZA-KO BEZEROEN ARRETA ZENBAKIA
(zalantzak, harpide egiteko...) 994433  3300  4433  4466

‘HITZA’ LAGUNTZEN
DUTEN ERAKUNDEAK

udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo,
Amezketa, Anoeta, Baliarrain, Berastegi, Elduain, Hernialde,
Ibarra, Irura, Larraul, Leaburu, Lizartza, Orendain, Orexa,
Tolosa, Villabona, Zizurkil

Gipuzkoako 
Foru 
Aldundia

Eusko
Jaurlaritza.
Kultura Saila

eta Tolosaldeko 
77 gizarte eragile:
(HITZAren enpresan parte hartzeko,
deitu 943 65 56 95ra) a


