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JJOONN  GGOOIIKKOOEETTXXEEAA  ‘‘BBOOLLII’’�MENDIZALEA

«Hego lepotik gora ikusi nuen
zergatik den gailur garaiena»

EVEREST�Liburuetan ikusitako
tokietan egotea «amets batean»
izatea bezala dela dio gazteluarrak

HURRENA�Abenduan Antartidara
joateko aukera atera zaio; hango bi
mendi oso gustura igoko lituzke�6 Jon Goikoetxea. HITZA

Zazpi-Iturri ur zentrala
inauguratu dute; bi milioi
kilowatt ekoitziko ditu
AMEZKETA�Atzo goizean hainbat erakundetako ordezka-
riak izan ziren Zazpi-Iturri ur zentrala inauguratzen —argaz-
kian— eta ondoren eskola ikusleek bisitatu zuten. Urtean bi milioi
kilowat ekoitziko ditu. OLAIA ESKITXABEL�5
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TOLOSA�

135 lagun izan ziren
Euskadiko Openean�2



EEuusskkaaddiikkoo  OOppeennaarreenn  oonneennaakk  

IRATXE ETXEBESTE

Giro ona izan zuten igandean
Mendikute taldekoek San Blas
auzoan egin zuten mendi bizi-
kleta proba antolatzeko. Eus-
kadiko Opena zuten txirrindu-
lariek jokoan, izan ere. Era be-
rean, Gipuzkoako Txapelketa-
rako baliagarri zen ibilbidea.
Antolatzaileentzat bai, baina
ziklistentzat ez zen giro izan;
beroak oztopatu egin zien an-
tza ibilbidea behar bezala egi-
tea, eta askok faktore horixe
izan zuten kontrako: eguraldia.

Hala ere, gustura ziren anto-
latzaileak txirrindulariek eman
zuten ikuskizunarekin, eta az-
ken horiek ere konforme Men-
dikutekoek egindako lanare-
kin.«Oso ondo adierazita zego-
en zirkuitoa,eta horrek asko la-
guntzen du ibilbidea ondo bu-
rutzeko», zioen parte-hartzaile
batek probaren ostean.

MENDI BIZIKLETA�

135 lagunek lortu zuten igandean Mendikutek antolatutako
proba bukatzea; eskualdeko txirrindulari ugarik irten zuen

Euskadiko Openean parte hartu zuten txirrindulariak, igandean, San Blasetik irteten. MENDIKUTE

2 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTEGUNA, 2004ko ekainaren 10a TOLOSA

Tolosa. Korreo kalean 70 m2-ko etxebizitza
salgai, kanpoaldera begira. Balkoiarekin.
31.000.000 pzt. Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Laskorain kalean etxebizitza ugari
salgai, 3 gelakoak 33.000.000 pzta. 
Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Iurren etxe atxikia salgai; lorategia,
terraza eta tximenetaz hornitua. Polita.

MANDIO�

76.000.000 pzt. Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Errementari kalean apartamentuak
bi logela eta logela bakarrekoak. 2
logelakoak 26.500.000 pzta eta gela
bakarrekoak 23.500.000 pzta. Mandio.
669 87 19 09.
Tolosa. Kondeko aldapan etxebizitza
salgai, 90 m2-koa eta kanpoaldera begira.
Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Bidebietan etxebizitza salgai,
egongelarekin eta sukaldearekin. Bizitzera
sartzeko prest. Mandio. 669 87 19 09.
Tolosa. Trianguloan garaje marra salgai.
Mandio. 669 87 19 09.

Tolosa. Leidor zinema inguruan garaje
marra alokairuan. Mandio. 669 87 19 09.
Ibarra. Julian Gaiarre kalean 3 logelako
etxebizitza salgai. Bizitzera sartzeko prest.
Apartekoa. 33.000.000 pzta. Mandio.
669 87 19 09.
Ibarra. Ibaigain kalean 86 m2-ko
etxebizitza salgai, kanpoaldera. Mandio.
669 87 19 09.
Anoeta. Eraikuntza berriko etxebizitza, 
97 m2-koa, 3 logela, bainugela,
trastelekuarekin. Mandio: 669 87 19 09.
Alegia. Etxebizitza berriak bi eta hiru
logelakoak. Mandio. 669 87 19 09.

Alegia. Bigarren eskuko etxebizitza salgai.
3 gela, egongela, terraza eta sukaldearekin.
Mandio. 669 87 19 09.
Amezketa. Duplexa salgai; 70 m2-koa,
eraiki berria, igogailua eta berogailuarekin.
Mandio. 669 87 19 09.
Elduain. Etxe atxikia 4 gelakoa eta 2
solairukoa. Mandio. 669 87 19 09.
Aia. Azken etxebizitza. Ingurune naturalean
hondartzatik 15 minutura, bi gelako
apartamentuak; garajea aukeran.
29.000.000 pzta. Mandio. 669 87 19 09.
Corella. Etxe atxiki rustiko berriak,
portxearekin, 2 gela, bainua eta sukaldez

hornitua. Berria 1.000 m2-ko terrenoarekin. 
Mandio 669 87 19 09.
Aro. Errioxan etxebizitza salgai, 75 m2-
koa eta hiru gelakoa 16.000.000 pzt. 
Mandio. 669 87 19 09. 

LOKALAK
Tolosa. Nafarroa etorbidean 71 m2-ko
lokala salgai. 669 87 19 09
Tolosa. Taberna salgai, bezeroekin;
prezio interesgarrian. 669 87 19 09.
Tolosa. 428 m2-ko pabiloi berria, ate
bikoitzarekin eta sarbide egokikoa,
saihesbidea ondo

SSAAIILLKKAAPPEENNAAKK�

EUSKADIKO OPENA

Sub-23
1. Jose Antonio Diez (Noja) 1:49:55
2. Iker Villanueva (Conor)      1:51:09
3. Ander Elizagarai (Conor)   1:52:41
Elite
1. Santi Barranco (Bizeko.) 1:43:15
2. Patxi Cia (Conor Seltoki)   1:44:35
3. Jose Luis de Abajo (Bize.) 1:45:12
Master 30
1. Mikel Larrañaga (Lizar.) 1:49:03
2. Jose Luis Inorbe                1:51:28
3. Juan Maria Zango (Bilbo.) 1:57:58
Junior
1. Alexander Pinto (Busto) 1:07:00
2. Ander Gomez (Bizekona)   1:07:00
3. Ander Zulet (Lasa-Iturrioz) 1:12:43
Kadeteak
1. Eneko Lejarreta (Urondo) 0:44:24
2. Iker Ezkarai (Lasa-Iturri.)   0:45:34
3. Victor Fernandez (Fadesa)     0:46:45
Neskak
1. Nekane Lasa (Debabar.)    0:48:17
2. Ana Yunta (Ciclos Iñaki)    0:49:48
3. Naia Alzola (Ciclo Sport)   0:53:47

GIPUZKOAKO TXAPELKETA

Sub 23
1. Unai Korta (Gesa-Mendikute) 1:49:55
2. Jon Korta (Swell-Erakurri) 2:02:13
3. Aitor Pradini (G.-Mendikute)   Doblatua
Elite
1. Santi Barranco (Bizeko.) 1:43:15
2. Aitor Urruzola (Katman.)   1:46:53
3. Iñigo Roldan (Ederra tab.) 1:51:12
Master 30
1. Mikel Larrañaga (Lizar.) 1:49:03
2. Jose Luis Inorbe Agirre      1:51:28
3. Aitor Arregi Juaristi            1:59:55
Junior
1. Hodei Zaramalilea (Herza) 1:14:01
2. Imanol Peña (Herza)         1:15:13
3. Pablo Saiz (Herza)             1:15:38
Kadeteak
1. Gorka Arruti (Herza) 0:46:58
2. Jon F.de Antona (G.Men)   0:51:07
3. Jon Mayoz (Herza)            0:51:59
Neskak
1. Nekane Lasa (Debabar.)    0:48:17
2. Ana Yunta (Ciclos Iñaki)    0:49:48
3. Rosa Herrero (Swell)         1:06:34

pikoetan, eta 13. amaitu zuen
proba. Gipuzkoako Txapelketa-
ko podiumak ere alde egin zion
txirrindulari tolosarrari.

Eskualdeko partaide ugari

Eskualdeko ziklista ugarik ir-
ten zuten proban, eta Gesala-
ga-Mendikute taldekoak ere
ugari izan ziren. Hala, Euskadi-
ko Openeko sailkapen nagu-
sian aurrera egin dute batzuk:
kadete mailan, Jon Fernandez
de Antona leaburuarra (20.)
eta Manex Larrarte asteasua-
rra (24.); junior mailan Mikel
Esteban ibartarra (14.); 23 urte
azpikoetan Gorka Telleria (3.)
eta Aitor Pradini (19.) tolosa-
rrak; elite mailan Mikel Pradini
tolosarra (68.) eta master 30
mailan Iñaki Izagirre tolosarra
(29.) dira igandean proban
parte hartu zuten eskualdeko
txirrindulariak.

Mailaren araberako lana
prestatu zioten Mendikutekoek
partaide bakoitzari. Ibilbidea
bera zen guztientzat, eta egin
beharreko itzuliak bi, hiru, lau
edo bost. Guztira 150 txirrin-
dulari espero zituzten antola-
tzaileek irteeran, eta 135 lagu-
nek osatu zuten ibilbidea azke-
nean; maila bakoitzetik lehen
hirurek jaso zuten saria: Eus-
kadiko Openeko irabazleek ba-
tetik, eta Gipuzkoako Txapelke-
tako lehenek, bestetik.

Proba aurretik faboritotzat
jotzen zituztenetatik batzuk
urrun geratu ziren podiumetik,
baina beste asko fin aritu ziren,
sailkapeneko lehen postuak
lortuz. Ezusteko handiena Al-
fus Tedes taldeko Gorka Tele-
rria txirrindulari tolosarrak
eman zuen. Jose Antonio Diez,
Unai Korta, Aitor Pradini, Aiert
Luzar eta Iker Villanuevarekin
batera faborito zen 23 urte az-

POLITIKA�

HZ aurkeztuko
dute arratsaldean
Beotibarren
Europako Legebiltzarrerako
hauteskundeen harira, He-
rritarren Zerrenda aurkeztu-
ko dute gaur herrian. Beoti-
bar frontoian, 20:00etan ha-
siko da ekitaldia .

LANA�

Kontzentrazioa
egin dute udal
langileek
Udaleko langileek kontzen-
trazioa egin zuten atzo haien
egoera salatzeko. Udal go-
bernuak elkarrizketaren al-
deko jarrera agertu nahi ba-
du ere orain arte udal langi-
leen ordezkariekin «inongo
negoziaziorik ez» duela egin
diote: «Orain arte erakutsita-
ko itxurakeriak eta jarrera in-
mobilista alde batera utzi eta
2004ko hitzarmena adosteko
bideak zabal ditzatela».

GIZARTEA�

Adingabeen
harrerari buruzko
hitzaldia gaur
Gipuzkoan 600 adingabe in-
guruk ezin du familia biologi-
koarekin bizi. Desegituratu-
tako familiak dira, eta gehie-
nak harrera etxeetan bizi di-
ra, Gipuzkoako Foru Aldun-
diaren babesean. Horren in-
guruko hitzaldia antolatu
dute gaur Ume bat zain dau-
kazu kanpainaren baitan:
19:00etan Kultur Etxean.

ZZUUZZEENNKKEETTAA�

Atzo Maite Estetika Zentru
Integralaren telefonoa oker
jarri genuen. Hau da
zuzena: 943 67 03 38.



MMaarrrraarreenn  
bbii  aallddeettaattiikk

LEIRE MONTES

Marra ez da marra soilik.
Drogarekin dago lotu-
ta, baina ez da hori ba-

karrik. Lerroa da, ertza, muga.
Orekatik eta egonkortasunetik
aldendu egiten gaituen muga.
Ongia eta gaizkiaren artean
dagoena».

Erreflexio hau abiapuntutzat
hartuta aurkeztu dute beren
lana, La Marra, Tic Tac taldeko-
ek. Bihar eskainiko dute an-
tzezlana, 22:30ean, Leidor are-
toan.

Izenburuak dioen bezala,
marra du ardatz istorioak. Eta,
haren inguruan, gaur egungo
gizartearen hainbat egoera is-
latu eta kritikaz betetako alda-
rria egiten dute Tic Tac-ekoek.
«Goizeko ordu txikietan, eta ta-
bernetan, pub-etan eta disko-
teketan dezente erabiltzen den
hitza da marra. Sistemak aisi-
rako eta ihesbiderako mila au-
kera eskaintzen dizkigu. Ba-
tzuek norberaren desagertze-
ra bultzatzen gaituzte. Orduan,
adimenean itxaropena izatea
besterik ez zaigu gelditzen, eta
benetako baloreak berresku-
ratuko dituen hezkuntzan kon-
fiantza izan: obsesioa, konpeti-
tibitatea, dirua erraz irabaztea,
ospea, betiko gaztetasuna
gaindituko dituzten benetako
baloreak».

Taldekideen esanetan, afi-
zioak, nahi gabe, adikzio bihur-
tzen dira; «gure seme-alabak,

ANTZERKIA�

Tic Tac antzerki taldeak ‘La Marra’ antzezlana 
eskainiko du bihar gauean Leidorren

Tic Tac antzerki taldeko kideak, Leidorren, atzo; entseatzen hasi aurretik. OLAIA ESKITXABEL

gure lagunak, gu geu..., guztiok
gara haien biktima». Adikzio
horiek dira, hain zuzen ere, an-
tzezlanaren ildo nagusietako
bat: telebista, drogak, telefono
mugikorrak, apustuak, alkoho-
la dira, besteak beste, lantzen
dituzten hainbat gai. «Hipokre-
siaz betetako errealitatea erre-
alitate honen berri eman nahi
genuen. Eta, era berean, salatu
soilik gazteei eragiten diela,
haiei inporta zaiela, eta haiek
egiten dituela errudun».

«Fusioa» erabili nahi izan
dute Tic Tac-ekoek estetikaren
bidez islatu nahi dutena konta-
tzeko. Alde batetik, antzerkia-
ren eta ikus-entzunezkoen ar-
tean fusioa; perkusioaren, mu-
sikaren eta testuaren arteko
bat egitea, bestalde.

Gidoiak hainbat inspirazio
iturri ditu: Dias de vino y rosas
filmaren hainbat testu; Eduar-
do Galeanoren testuak; Arci-
preste de Hitarenak; Jorge Bu-
cayrenak; eta Leiticia Aristik
eta Elena Aranbarrik —antzez-
lanaren aktorea eta zuzenda-
ria, hurrenez hurren— idatzita-
ko beste zenbait.

Antzezlana iragartzen duen
kartela, bestalde, Raquel Alon-
sok diseinatu du. Asvinenea
arte eszenikoetako zentruaren
laguntza ere eskertu dute Tic
Tac-ekoek: «Kultur Etxea itxita
zegoenean zentruan entseatu
ahal izan dugu. Bertan elkar-
tzen diren profesionalen jarre-
ra ere primerakoa izan da: Car-
los Lopezek eta Angel Ando-
ñok eszenatokia egin digute,
Edorta Tolosa jantziez ardura-
tu da, Sergio Ayerra perkusio-
an laguntzen digu, Donosti Fra-
me enpresako Borja Lopezek
eta Jose Mari Riverok ikus-en-
tzunezkoekin, Sergio Fabri ar-
giekin...».

Herriz herri joan nahian

Bihar estreinatuko dute La Ma-
rra antzezlana Tic Tac-ekoek,
Leidorren. Eta lehendabiziko
saio horren ondoren ez dute
baztertzen ikuskizunarekin he-
rriz herri joatea. Udalaren la-
guntza jaso du taldeak, baina
kostua «dezente igo» da azke-
nean. «Kultur departamen-
duak gure helburuak ulertzea
gustatuko litzaiguke, eta ea ho-
rrela ez dugun gure poltsikoe-
tako diruarekin montajea or-
daintzen bukatu behar. Uste
dugu antzerki tailerrak ez due-
la zentzurik ez bada ausartzen,
hazten, ez badu arriskatzen,
esperimentatzen. Udalarentzat
eta herriarentzat ere aberasga-
rria da».

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTEGUNA, 2004ko ekainaren 10a 3TOLOSA

FFIITTXXAA  TTEEKKNNIIKKOOAA�

Gaia. La Marra.
Taldea. Tic Tac antzerki
taldea.
Eguna. Bihar, ostirala.
Ordua. 22:30.
Tokia. Leidor.0



KKuurrttssoo  bbuukkaaeerraakkoo  
ffeessttaakk  iizzaannggoo  ddiirraa
iikkaasstteettxxeeeettaann    

GARAZI AZKUE

Ikasturtea amaitzeko bidean
da jada, eta urte guztian zehar
botatako izerdiei buelta emate-
ko garaia iritsi da. Asteburu
honetan izango dira bailarako
ikastetxeetako ikasturte
amaierako festak.

Larunbatean Pedro Mari
Otaño eta Fleming ikastetxeko
jaialdia izango da. Eta igande-
an Jesusen Bihotza ikastetxea-
ren txanda izango da.

Jesusen Bihotzako festan
bazkarira joan nahi dutenek
gaur izango dute txartelak
erosteko azken aukera. Festa
Txerminen izango da.

VILLABONA-ZIZURKIL�GIZARTEA

Pedro M. Otañon eta Fleming-en larunbatean izango da
festa; Jesusen Bihotza ikastetxean igandean egingo dute

Jokoak eta ikuskizunak izango dira asteburuan. U. URREAGA

AIZTONDO�

Ipuin ordua,
Adunan eta
Alkizan 
Aiztondo Zerbitzuen Manko-
munitateak ipuin kontaketa
sorta antolatu du Aiztondoko
herrietarako. Lehenengoa
gaur izango da Adunan. Hau-
rrak liburutegian bilduko
dira Iker oker ipuina entzute-
ko, 18:00etan. Maite Franko
izango da ipuin  kontalaria.
Eta bigarren saioa bihar
izango da Alkizako liburute-
gian, Alen zeken ipuina en-
tzungo da 17:30ean.

VILLABONA�

Ikasleen
antzerkiak
Gurean
Flemingo guraso elkarteak
antzerki emankizunak anto-
latu ditu. 1. eta 2. mailako
haurrek, ikasturte amaiera
dela-eta, prestatu dituzten
antzerki lanak jendaurrean
aurkeztuko dituzte. Gurea zi-
neman elkartuko dira, gaur
17:30ean. Jon eta Iraitz moni-
toreekin kurtsoan zehar
prestatutako lanak ikusteko
parada izango da. Guztien-
tzat irekita izango da aretoa.

LARRAUL�

‘Hitzak
patriketan’
ikuskizuna
Hitzak patriketan antzerkilan
arrakastatsua eskainiko
dute Aizpea Goenaga eta Iña-
ki Beraetxe aktoreek Larrau-
len. Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitateak antolatu-
ta, 17:30ean hasiko da ikus-
kizuna Larraulgo frontoian.
Hitzak, zenbakiak eta kolore-
ak azalduko dituzte aktoreek
kantuen artean. Ikuskizuna
hiru eta sei urte bitarteko
haurrentzat dago zuzenduta.

VILLABONA�

Arratzainen 25.
urteurreneko
erakusketa
Arratzaineko eraikinak 25
urte beteko ditu aurten. Ikas-
tetxeari omenaldia egiteko
asmotan argazki erakusketa
antolatu dute bertako ardu-
radunek. Ostiralean emango
zaio irekiera erakusketari eta
ekainaren 20a bitarte egon-
go da irekita Gurea aretoan.
Egunero 17:00etatik 19:00-
etara eta igandetan 11:30etik
13:30era egongo da irekita
erakusketa.

Erniopeko asteburuko
mendi ibilaldia 

KIROLA�

Ekainaren 26an eta 27an izango da 
ibilaldia; 18a aurretik eman behar da izena  

G. AZKUE

Erniozaleak elkarteak astebu-
ruko mendi ibilaldia antolatu
du gaztetxoentzat. Ernio ingu-
ratzen duten zortzi herrietako
biztanleen ekimenez sortu
zen elkartea.

Orain, Erniopeko zortzi he-
rrietako gaztetxoen V. Mendi
Ibilaldia antolatu dute. Ekai-
naren 26an hasiko da ekime-
na, goizeko hamarretan elkar-
tuko dira Hernialdeko plazan
haurrak. Bertatik abiatuko
dira mendizale txikiak eta
Mendikutera igoko dira. Iritsi
ondoren bazkaldu eta jolasak
izango dituzte parte hartzen
dutenek.

Arratsaldean, Hernialdeko
aterpetxera abiatuko dira,
afaldu eta jolasak izango di-
tuzte. Egun horretan, guztira,
hiru bat orduz ibiliko dira oi-
nez.

Ekainaren 27an, igandean,

aterpetxean gosaldu ondoren
Alkizara abiatuko dira hau-
rrak. Alkizan bertan bazkaldu
eta jolasak amaitu ostean, La-
rraulera egingo dute guztiek.

Ibilaldia Asteasun amaituko
da. Bi orduz ibiliko dira hau-
rrak igandean.

Ibilaldira doazen haurren
gurasoek, seme-alabak seie-
tan jaso behar dituzte Astea-
suko plazan, etxera joateko.

5. eta 6. maila betetzen ari
diren Asteasuko, Larraulgo,
Alkizako, Hernialdeko, Albiz-
turgo, Bidegoiango, Errezileko
eta Aiako haurrek hartu deza-
kete parte.

Izena emateko azken eguna
ekainaren 18a izango da. Data
hori baino lehen ume bakoi-
tzak bere ikastetxean eman
beharko du izena. 15 euro or-
daindu beharko ditu haur ba-
koitzak ibilaldira joateko. In-
formazio gehiagorako 608 57
15 48 telefonora deitu.

Erniopeko zortzi herrietako gaztetxoek hartuko dute parte. HITZA

4 tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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EEGGIITTAARRAAUUAAKK�

Inguruko ikastetxeek festa
egunak antolatu dituzte.

PEDRO MARIA OTAÑO
(LARUNBATA)

10:00. Alebin futbol partida,
Pedro M. Otaño-Jesusen
Bihotza.
10:30. Haur jolasak.
10:45. Benjaminen futbol
partida, Pedro M. Otaño-
Jesusen Bihotza.
12:00. Ikasleen emanaldia.
14:00. Bazkaria.
16:00. Puzgarriak, ludoteka...

16:30. Mus txapelketa.
17:00. Elkarren arteko
jokoak... eta sorpresa.
20:00. Amaiera.

JESUSEN BIHOTZA
(TXERMIN, IGANDEA)

09:00. Astiasaran trikitilariak
eta DBHko taldeen futbol
partidak (Txermingo ikastolan).
10:30. Krosa Txermin auzoan.
11:00. Eskulanen erakusketa.
11:30. Ikasleen ikuskizunak
eta jokoak.
13:30. Ikastolako bertsolari
gazteen lehen saioa.
14:00. Bazkaria.

15:00. Eresargi ttipi
abesbatza.
15:30. Kiko, Koko eta Moko
pailazoak.
18:00. Ikastolako bertsolari
gazteen emanaldia.

FLEMING (LARUNBATA,
ARRATZAIN)

11:30. Kiroldegian, abestiak
eta dantzak.
13:00. Jangelan, bertsoak. 5.
eta 6. mailakoek.
14:15. Bazkaria.
14:00-18:00. Patioan eta
kiroldegian, guraso elkarteak
antolatutako ekintzak.  



BBii  mmiilliiooii  kkiilloowwaatttt  eekkooiittzziikkoo  ddiittuu
uurrtteeaann  ZZaazzppii--IIttuurrrrii  zzeennttrraallaakk

OLAIA ESKITXABEL

Martxan aurkitzen da dagoe-
neko urteetan geldirik egon
den Zazpi-Iturriko zentrala;
atzo, zentrala inauguratzeko
ekitaldiaren ondoren jarri zen
martxan.

Inaugurazio ekitaldian, Ju-
lian Sagastume Amezketako al-
katea, Andoni Imaz Tolosako
Udaleko zinegotzia, Ana Agirre
Eusko Jaurlaritzako Indus-
tria,Merkataritza eta Turismo
sailburua eta Jesus Mari Goiri
Energiaren Euskal Erakun-
deko kontseilaria izan ziren,
besteak beste. Eta zentralari
eta bere funtzionamenduari
buruzko interbentzioen on-
doren, zentrala martxan jar-
tzeari ekin zioten.

«Zentrala urte askoko lana-
ri esker sortu da eta oso ga-
rrantzitsua da Amezketa be-
zalako herri txiki batentzat»,
adierazi zuen Sagastumek.

AMEZKETA�GIZARTEA

Atzo, inaugurazio ekitaldiaren ondoren jarri zuten martxan; Amezketako eta
Tolosako udalek eta Energiaren Euskal Erakundeak birgaitu dute minizentrala 

Ekitaldian. Julian Sagastumek, Amezketako alkateak, eman zion hasiera Zazpi-Iturriko zentralaren
inaugurazio ekitaldiari; ondoan, ezkerretik eskubira, Ana Agirre, Eusko Jaurlaritzako Industria,
Merkataritza eta Turismo sailburua, Andoni Imaz, Tolosako Udaleko zinegotzia eta Jesus Mari Goiri,
Energiaren Euskal Erakundeko kontseilaria. O.ESKITXABEL

Goirik berriz, «aurrerantzean
hain garrantzitsuak izango
diren energia berriztagarrien
artean» kokatu zuen Zazpi-
Iturri. Azkenik, Agirrek «us-
tiapen hidraulikoen garran-
tzia» aipatu zuen «energia
alorreko helburuak bete ahal
izateko».

Ekitaldira, herritar ugari
gerturatu ziren, horien arte-
an, 1974ean zentrala itxi ze-
nera arte zentralean lanean
aritu zen Joxe Etxeberria:
«Zentralak aurrekoaren itxu-
ra badu», azaldu zuen garai
bateko bizipenak eta kontuak
gogora ekarriz.

Ekitaldiaren amaieran,
Amezketako Zumadi eskola-
ko ikasleak eta irakasleak ere
gerturatu ziren zentralera.
Bertan, zentralaren funtzio-
namenduari buruzko azalpe-
nak entzun zituzten, zentrala
martxan zegoen bitartean.

Erakundeen partaidetza

Tolosako eta Amezketako
udalek eta EEE-k birgaituta-
ko Zazpi-Iturriko minizentral
hidroelektrikoak energia
elektrikoa ekoitziko du aurre-
rantzean.

Zentralean egin den inber-
tsioa 725.000 eurokoa
(120.600.000 pezeta inguru)
izan da.

Bi milioi kilowatt ekoitziko
ditu urtean eta hori «1.900
pertsona ingururen elektrizi-
tate-kontsumoaren balioki-
dea» dela azaldu zuten atzo-
ko agerraldian. Sortuko den
elektrizitate horren zati bat
instalakuntzak berak dituen
energia premiak asetzeko
edo betetzeko erabiliko da,
eta elektrizitate-soberakina
sare elektrikora bideratuko
da salmentarako.

«Energia salmenta horren
truke 120.000 euro (ia
20.000.000 pezeta) inguru
eskuratuko dira urtean, be-
tiere energia iturri berrizta-
garrien bidez sortutako elek-

JULIAN SAGASTUME
AMEZKETAKO ALKATEA

«Zentrala urte askoko
lanari esker sortu da
eta oso garrantzitsua
da Amezketa bezalako
herri txiki batentzat»

JESUS MARI GOIRI
EEE-KO KONTSEILARIA

«Aurrerantzean hain
garrantzitsuak izango
diren energia
berriztagarrien artean
kokatzen da zentrala»

ANA AGIRRE
INDUSTRIA SAILBURUA

«Ustiapen hidraulikoen
garrantzia ezinbestekoa
da energiaren alorreko
helburuak bete ahal
izateko»
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Herritarren ikusmina. Herritar ugari gerturatu ziren zentrala
martxan ikusteko gogoz; argazkian, Zumadi eskolako ikasleak eta
irakasleak ikus daitezke zentralaren funtzionamenduari buruzko
azalpenak entzuten. O.ESKITXABEL

trizitatea saltzeko unean une-
ko tarifekin bat etorriz», azal-
du zuten inaugurazio ekital-
dian EEE-ko ordezkariek.

Energiaren Euskal Erakun-
deak %63,18eko partaidetza
izango du Zazpi-Iturriko zen-
tralean eta Amezketa eta Tolo-
sako udalek, berriz, %18,41a.



«Jaitsieran oso gaizki pasatu nuen;
nekatuta, ia lo hartzen nuen bidean»

DANI GIBELALDE

Ez du txantxetako balentria
egin Jon Goikoetxea Boli gazte-
luarrak. Munduko gailurrik ga-
raiena zapaldu zuen maiatza-
ren 17an (8.848 metro), eta
31ean itzuli zen etxera. Larun-
batean, Gazteluko udaletxean
merezitako ongietorria egingo
diote, 20:30ean. Ondoren, afa-
ria izango da Muxarra elkarte-
an, egindakoa ospatzeko. Bere
bigarren zortzi milakoa izan da,
iaz Lhotse igo baitzuen.
Zer moduzko esperientzia
izan da Everest igotzea?
Ikaragarria da munduko gailu-
rrik garaiena igotzea. Hego le-
potik gora ikusi nuen zergatik
den garaiena. Liburuetan ira-
kurrita nituen tokiak igotzen
ari nintzela ikusita, amets bate-
an bezala nengoen, egi bihur-
tzen ari zen amets batean.
Lhotse baino zailagoa egin al
zitzaizun?
Desberdina. Lhotse oxigenorik
gabe egin nuen eta fisikoki igo-
era okerragoa izan zen, neka-

garriagoa. Everesteko jaitsie-
ran, berriz, oso gaizki pasa
nuen. Gailurra egin aurreko
egunean 21:30ean atera ginen,
gailurra 08:47an egin genuen,
eta oinarrizko kanpamendura
16:30ean iritsi ginen. Jaitsie-
ran, lo hartzen nuen bidean,
aurreko eguneko nekea naba-
ritzen nuen. Oso gaizki pasa
nuen. Gainera, eguraldiak txa-
rrera egin zuen; haize gogorra
eta elurra ari zuen oinarrizko
kanpamendura iritsi ginenean.
Bietako zein espedizio hauta-
tuko zenuke?
Biak. Lohtsen lagun min bat
egin nuen —Edurne Pasa-
ban— eta Everest munduko
mendirik garaiena da.
Everest norekin igo zenuen?
30 bat lagun saiatu ginen igo-
tzen hego polotik, baina ez  zi-
ren denak iritsi. Iaz gidari ar-
gentinar baten lagun mina egin
nintzen, oso indartsua, eta ha-
rekin igo nintzen. Baita hiru ka-
nariar, extremadurar bat eta
errioxar batekin. Hiru kanaria-
rretatik bik ez zuten gailurra

Everesteko gailurra erdietsi zuen gazteluarrak maiatzaren 17an; abenduan 
Antartidara joateko aukera suertatu zaio, baina ez du erabaki joango den 

JJOONN  GGOOIIKKOOEETTXXEEAA�MENDIZALEA

HITZA

lepotik ez zuen inork lortu gai-
lurra egitea oxigeno gabe, eta
ipar lepotik bakar batek. Behin
bertan egonda, gailurra egin
beharra nuela erabaki nuen.
Oso zaila da Everest oxigeno-
rik gabe egitea, oso gutxik egin
dute. Hori bai, eguraldia ikusi-
ta, huraxe zen egun perfektua.
Erabaki egokia hartu nuela
uste dut, ez naiz damutzen.
Hala ere, jakingura pixka bat
badut oxigenorik gabe egin
ahal izango nuen ala ez.
Sherpa bat izan duzu zurekin
oraingoan.
Alde handia dago alboan sher-
pa izan ala ez. Nire sherpa oso
indartsua zen. Aurreko espedi-
zioan bederatzi aldiz igaro be-
har izan nuen Ice force turrus-
tatik, eta oraingoan hiru aldiz.
Zeintzuk izan ziren arrisku eta
zailtasun handienak?
Oinarrizko kanpamendutik le-
henengora igarotzeko dagoen
Ice force turrusta. Izugarrizko
izotz puskak daude bertan,
—etxeen tamainukoak—, arrai-
lak, eskailerak... Gehienbat,
gauetan jausten ziren izotz
puskak, tenperatura aldaketa
zela eta. Handik igarotzen nin-
tzen bakoitzean tentsioa izaten
zen. Iaz istripuak izan ziren
bertan, baina aurten ez.
Unerik txarrenak?
Jaitsieran. Neke handia... Biga-
rren kanpamendua egokitze-
rakoan ere botaka aritu nin-
tzen, baina hori jarraitu behar
nituen urratsak ez nituelako
egin gertatu zen. Kanariarrak
harrapatu nahi nituen, eta ho-
riek ni baino egun batzuk lehe-
nago irtenda ziren.
Arazo fisikorik?
Ez. Horretan zortea izan dut.
Beste espedizioren bat egite-
ko asmorik ba al duzu?
Ez dut ezer erabaki, baina
abenduan Antartidara joateko
aukera sortu zait bi mendi igo-
tzera; horietako bat Vinson
(5.140 metro). Feijook lortuko
omen luke dirua, eta kanariar
bat ere etorriko litzateke. Asko
gustatuko litzaidake joatea.

egin. Josu Feijoo gasteiztarra
bigarren kanpamenduan gera-
tu zen. Giro polita izan zen gure
artean, kanariarrak ere oso ja-
torrak ziren. Joan ginenean
baino adiskideago etorri gara,
eta hori da garrantzitsuena.
Zer sentitu zenuen  gailurre-
an?
Izugarria izan zen; negarra ere
egin nuen, hunkituta nengoen.
35 minutuz izan ginen gailurre-
an, eguraldi bikaina egiten
zuen, hotzik ez, eta haizerik ere
ez. Oso gustura izan nintzen;
paisaia ikaragarri politak,mila-
ka mendi... aprobetxatu behar
nuela pentsatu nuen.
Gailurra oxigenorik gabe egi-
teko asmoa zenuen, baina az-
kenean, oxigenoarekin.
Aurreko gauean eguraldi oso
txarra egin zuen, tximista, tru-
moi eta guzti. Feijoo erretiratu
egin zenez, gailurra ziurtatu
egin behar nuela pentsatu
nuen.Aurreko egunean hiru la-
gun oso indartsu saiatu ziren
oxigenorik gabe gailurra egi-
ten, baina ezin izan zuten. Hego
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‘Oporretan
euskaraz’-en
izena emateko
bihar arte

IBARRA�

3-12 urte arteko 
haurrek eman 
dezakete izena 
Uzturpe ikastolan

D, GIBELALDE

Bihar da azken eguna izena
emateko Ibarrako Udalak an-
tolatutako Uztaila oporretan
euskaraz udalekuetarako
Uzturpe ikastolan  (09:00eta-
tik 12:30era eta 14:30etik
18:00etara). 3-12 urte arteko
haurrek eman dezakete ize-
na. Udalekuak uztailaren
1etik 30era, 09:30etik 13:30-
era izango da (astelehenetik
ostiralera). Egun batzuetan
ordutegia luzatu egingo da,
txangoak egiteko. Seme-ala-
baren osasun txartelaren fo-
tokopia eraman behar da
matrikula egiteko orduan.
Haur bat izanez gero 48,28
euro ordaindu behar da, bi
izanda 70,81 eta hiru badira
90,13.

Hilaren 17rako
ibilaldi bat 
antolatu du
Gaztainondok

BERASTEGI�

D. GIBELALDE

Gaztainondo jubilatuen el-
karteak ibilaldi bat antolatu
du hilaren 17rako. Honakoa
da ibilbidea: 09:30ean plaza-
tik irteko dira autobusez, eta
10:30ean Txillida-Leku bisi-
tatuko dute. Eguerdian Orio-
ko hondartzara joan eta Ar-
dora jatetxean bazkalduko
dute. Bazkalostean gehien-
goak nahi duena egin eta
etxera itzuliko dira. Joateko
izena eman eta ordaintzea
komeni da larunbata baino
lehen: bazkideek 12 euro,
gainerako adinekoek 14 eta
gazteagoentzat tokia badago
16 ordaindu behar dute.



KKiirrooll  EEgguunnaa  bbuurruuttuukkoo
dduuttee  eettzzii  ggooiizz--ggooiizzeeaann  
hhaassiittaa  kkiirroollddeeggiiaann

JAIONE ASTIBIA

Etzi larunbata, 11:00etan hasi
eta egun guztian zehar, kirol
erakusketa desberdinak anto-
latu dituzte Leitzako kirolde-
gian. Eguerdian atsedenaldia

LEITZA�KIROLA

Kirol desberdinen erakusketa eginen dute, gimnastika
erritmikoa, aerobik maratoia eta arte martzialak barne

Kiroldegian burutuko dute ekitaldia. JAIONE ASTIBIA.

te erakustaldi bitxi bat izanen
da kiroldegian: bertan hiru tal-
detako karatekak ordubete in-
guruko erakustaldi bete eta
berezia eskainiko dute, baita
horien artean Shotokan Leitza-
ko kideak ere.

Aurtengoz, ikastaroak buka-
tzear daudela eta, kurtsoan ze-
har ikasitakoa eta praktikatu-
takoa herriko jendeari erakus-
teko bide egokia iruditu zaie
antolatzaileei eta, egun osoko
jarduna prestatu dute horreta-
rako. Erakutsiko dituzten kirol
mota horiek denak bertan
praktikatzen dituzte neguan
zehar.

eginen badute ere, arratsaldez
berriz ere ariketei ekinen diete
kirolariek.

Erakutsiko dituzten kirolak
ez dira askotan ikusten herrie-
tan, beraz, aukera ona izan dai-
teke horrelakoak ikusteko.Goiz

partean gehienbat umeen
ekintzek izanen dute garran-
tzia. Esate baterako, lehen or-
duan gimnastika erritmikoa
izanen da ikusgai. Kiroldegiko
iturriek jakitera eman dutenez,
badira herrian bi neskatx ho-
netan aritzen direnak. Tolosan
jarduten dute, eta hango talde-
arekin batera, oraingoan he-
rrian bertan eginen dute era-
kustaldia. Bestalde, saskibaloi
partiduxka eta kirolanitzetako
saioaz gain, herri kiroletako
konbinatu berezia ere prestatu
dute, hainbat jokorekin.

Aerobik maratoia

Arratsaldea helduagoei bide-
ratuta legoke eta erakustaldiak
nahiz lehiaketak izanen dira,
hain zuzen ere, III. Aerobikeko
maratoia burutuko baita lau
monitoreren gidaritzapean. Bi
ordu eta erdiz, izerditan blai
ariketak eginen dituzte, parte-
hartzea librea delarik. 50 lagun
baino gehiago ariko dira.

Hori baino lehen, ordea, bes-
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TTEELLEEFFOONNOOAAKK�

LARRIALDIAK

�112
Alegialdea. Osasun z.: 653212
Anoeta-Alkiza-Hernialde.
Medikua: 65 23 39
Asteasu. Medikua: 69 24 23
Berastegi-Elduain. Medikua:
68 33 61
Bidegoian. Medikua: 68 11 34
Ibarraldea. Osasun etx: 672411
Ikaztegieta. Medikua: 65 33 29
Irura. Osasun zentroa: 69 07 20
Leitza. Osasun z.: 948 510800
Lizartza. Medikua: 68 20 77
Tolosa. 
�Anbulatorioa, larriald:461111
�San Esteban: 00 68 00
�Gernikako arbola: 00 69 00
�Asunzion klinika 67 57 99 -
67 53 90 (larrialdiak)
�Udaltzaingoa: 67 58 58
�DYA: 67 25 36
Villabona-Aiztondo.
Anbulatorioa: 00 69 70
Zizurkil. Aiztondo zerb: 693930

GARRAIOAK
�Renfe Tolosa: 65 28 89
�Donostiako autobusa: 36 17 40
�Taxia: 67 04 20
�Taxia (Leitza): 608 873016

KOMUNIKABIDEAK
�Galtzaundi: 65 50 04
�Aiurri aldizkaria: 30 07 32 
�Ttipi ttapa ald.: 948 631888

EUSKALTEGIAK
�Aitzol (Tolosa): 65 10 06 
�Arramele-AEK: 67 12 14
�Ika (Leitza): 948 61 07 76

GUARDIAKO FARMAZIA
Gaur. Tolosa, Nagusia, 7,
(Tolosa). 943 67 06 48
Plaza M., Elbarren, 36, (Leitza).
112 

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 00 22
anoetaldea@tolosaldekohitza.info
Ibarraldea. 687 41 00 32.
ibarraldea@tolosaldekohitza.info
Alegialdea. 687 41 00 34.
alegialdea@tolosaldekohitza.info
Leitzaldea. 687 41 01 18. 
leitzaldea@tolosaldekohitza.info

CASTING-A
Antzezlea. Antzerki lan batean
antzezteko mutil euskalduna
behar dugu. Gutxienez 1,75 m.
Ostirala 11n, 15:00etan, San
Esteban auzoa, 7. pabiloian.
Tolosa.

iragarki laburrak�

EEGGIITTAARRAAUUAA�

GOIZEAN

Erakustaldiak. 
11:00. Gimnasia erritmikoa
(1.go saioa) /Tolosa C.F.
11:30. Saskibaloia eta
kirolanitzetako 1. taldea.
11:45. Gimnasia erritmikoa
(2.saioa) / Tolosa C.F.
12:15. Herri kiroleko
konbinatu berezia eta
kirolanitzetako 2. taldea.

ARRATSALDEAN

Erakustaldiak.
16:00. Karate / Shotokan
Leitza, Donibaneko A.D.,
Kanku.
17:15. Haurren aerobika.

Guztientzat. 
17:30. III. Aerobik maratoia.

Adimenaren boterea

GGEERRTTUUTTIIKK�XABIER ARRIZURIETA (KARATEKO IRAKASLEA)

Xabier Arrizurieta leitzar
gaztea da, Leitzako kirol-
degian karateko ikasta-

roa ematen duen irakaslea eta
larunbat arratsaldean izanen
den Karate Shotokan erakus-
taldiaren antolatzailea.

Lanbidez beste zeregin ba-
tzuetan aritzen bada ere, bere
denbora librean horretan ari-
tzen da eta ume nahiz helduen
irakasle da neguan zehar, as-
teko bi orduko saioak jasotzen
dituztelarik. Karateko ikasle
ere bada, ordea, bere esane-
tan «kirol honetan ez bazara
erreziklatzen, alegia, erabat
ikasten ari, teknikak ahaztu
egiten dira eta, gainera, ikasle-
ei zer erakutsia ere izan behar
da. Beraz, beti ikasten ari ga-
ra».

Berak praktikatzen duen ki-
rol hau kontaktuko kirola da,
arte martziala, Karate Shoto-

Xabier Arrizurieta. J. ASTIBIA

kan du izen osoa. Eta argitu di-
gunez, garai batean, gerran
erabiltzen zuten borroka mota
da, armarik ez zen garaikoa,
eta esku hutsik borrokatzen zi-
renekoa. Otawatik hedatu zen
eta gero kirol modura prakti-
katzen hasi zen, asko leundu
ondoren, noski: «Borrokarako
eta soldaduei erakusten ziete-
na arerioa lehenbailehen eza-
batzeko zenbait mugimendu
besterik ez ziren. Orain, ordea,
kirol modura praktikatzen da
eta teknika desberdinak, mu-
gimenduak ikasten dira. Kon-
bateak eta kanpoan bai egiten
dituztela, baina hemen ez. He-
men erakustaldiak egiten di-
ra».

Kirol honen ezaugarria esku
hutsik aritzea da, sable-es-
kuaz edo ukabilaz egin daite-
ke. «Esaten denez, garai harta-
ko gerlari haietako baten bi

seme elkarrekin haserretu
omen ziren eta bakoitzak bo-
rroka egiteko estilo propioa
garatu omen zuen: batak sa-
ble-eskuaz eta besteak ukabi-
laz. Bi moduak zuhaitz baten
adarrak bezala hedatu omen
ziren, baina denborarekin be-

rriz ere elkartu egin omen zi-
ren, gaur ezagutzen dugun Ka-
rate Shotokan modalitatea
sortuz».

Kirol honetan erabiltzen den
hizkuntza oso berezia da, izen
askokoa, mugimendu eta tek-
nika bakoitzak bere izen pro-
pioa baitu eta guztiak japonie-
raz esaten dira. Gainera, horie-
tako bakoitzak istorio bat ere
badu atzean eta bere filosofia
berezia. Hauek guztiak ikasi
behar izaten dituzte karatean
gora igotzen doazen heinean.
Bera Gerriko Beltza da eta 1.go
eta 2. Danaren jabe. Orain 3.a
lortu nahi du, horretarako az-
terketa praktikoez gain, teori-
koak ere gainditu beharko di-
tuelarik. «Azken finean adime-
naren boterea lantzen eta
kontrolatzen ikasten da: gauza
bat egiteko gai bazarela sinis-
tea eta egitea bat datozela».



URTE ASKOAN
Gaizka Mujika (Abaltzisketa).

Gaur 4 urte. Zorionak amona Karmen
eta amona Rosarioren partetik.

Urteak,
jaiotza,

ezkontza,
jaunartzea

urrezko
ezteiak,

agurrak...
hemen;

etorri
HITZAren
egoitzara;

ekarri
argazkia

ZZOORRIIOONN  AAGGUURRRRAAKK�

AAGGEENNDDAA�

ANTZERKIA

Berastegi. Rechace
imitaciones ikuskizuna. Iraola
eta Pagadiren eskutik. Bihar,
Gaztetxean.
Larraul. Hitzak patriketan
antzezlana. Bihar, 17:30ean,
herriko frontoian. 3 eta 6 urte
bitarteko haurrentzat, Aitzpea
Goenaga eta Iñaki Beraetxe
aktoreekin.
Tolosa. La Marra: Tic-tac
taldearen eta Kultur Etxeko
antzerki tailerreko ikasleen
emanaldia. Bihar, 22:30ean,
Leidor zineman.

DEIALDIAK

Aduna. Ipuin ordua: bihar,
18:00etan, liburutegian.
Aiztondo Zerbitzuen
Mankomunitateak 
antolatuta.
Alkiza. Ipuin ordua: 
Alen zeken ipuina. 17:30ean,
liburutegian. Aiztondo
Zerbitzuen Mankomunitateak
antolatuta.
Baliarrain. Nerea Herrarte
ipuin kontalariaren saioa. 
Bihar, 16:30ean, udaletxeko
kultur gelan. Galtzaundi
Euskara Taldeak antolatuta.
Gaztelu. Etzi, larunbata,
ongietorria egingo zaio Jon
Goikoetxea Boli-ri Everestera 
igo delako, 20:30ean,
udaletxean. Ondoren,
21:00etan, afaria egingo dute
haren balentria ospatzeko,
Muxarra elkartean.
Ibarra. Sendi ekintzaren San
Bartolometako zozketako
txartelak salgai dira Atari,
Zubiaurre, Danon Txokoa,
Gurasoen elkartea, 
Arkaitz Azpi eta Txumitxa
tabernetan.
Ibarra. Gorritira mendi irteera
antolatu du HaitzetanRaju
mendi taldeak ekainaren
13rako. Izen-ematea gaur arte
dago zabalik Ibarrako Atari eta
Zubiaurre tabernetan, edo

Tolosa. M.Carmen Gorbearen
koadroak. Hilaren amaiera arte
egongo dira ikusgai, Saikin
tabernan.
Tolosa. Charo Medranoren
koadroak. Hilaren bukaera arte,
Lanbroa tabernan.

HITZALDIAK

Berastegi. Ariketa fisikoen
onuren inguruko hitzaldia.
17:30ean, Gaztainondon.
Izaskun Arrillaga adituaren
eskutik.
Tolosa. Adingabeen harrerari
buruzko hitzaldia. 19:00etan,
Kultur Etxean. Gipuzkoako Foru
Aldundiaren kanpainaren
baitan.

JAIAK

Anoeta. Egitarau ofiziala.
Gaur, umeen eguna: 
10:30ean: Jokulandia ume eta
gaztetxoen parkea; 
11:00etan: Kalejira Loatzo
Musika Eskolako soinujoleekin;
11:30ean: Gorritiren jaialdia
plazan; 16:00etan: 
Jokulandia ume eta
gaztetxoentzat parkea;
19:00etan: Buruhandi eta
erraldoien kalejira 
txistulariekin; 20:00etan:
Etxabe anaiak.
Anoeta. Jai alternatiboak.
Gaur, disfraz eguna: 
16:00etan: Ume jokoak;
17:00etan: Txan magoa,
ondoren buruhandiak herriko
txistulariekin; 20:00etan: 
Tortila txapelketa; 21:00etan:
Herri afaria: kostila jatea;
23:00etan: Ezein herriko
taldearen eskutik musika
emanaldia.

Sanjoanak girotzen, egitarau zaharrekin
TOLOSA�Badatoz sanjoanak, herriko zaindariaren jaiak eta herriko zenbait tokitan nabari
da hori. Adibidez, Bronte optikan, zezen-plazan, garai bateko jaietako egitarau zaharrak jarri
dituzte ikusgai erakusleihoan, betaurrekoekin batera. Sanjoanak hobeto ikusteko nonbait.
Bestalde jai egitaraua bihar arratsaldean aurkeztuko du Udalak, baina bere web orrian ikus
daiteke: www.tolosakoudala.net. JOXEMI SAIZAR

Tolosako Denak eta Raku
tabernetan.
Leitza. Kirol Eguna. Etzi,
11:00etatik aurrera,
kiroldegian.
Tolosa. Herritarren Zerrenda-
ren mitina. 20:00etan,
Beotibarren.
Tolosa. Hirukideren ikasturte
amaierako festa. Bazkaria,
jokuak, kirolak, tailerrak,
ikuskizunak, gazteluak,
buruhandiak, txaranga,
erakusketa, mus txapelketa,
eukaristia, pailazoak... Etzi,
egun osoan, Eskolapioen
ikastetxean.
Tolosa. III. Pako Eguna, etzi:
10:30ean: basket hirunaka;
11:00etan: rokodromoa;

12:00etan, esgrima;
14:00etan, bazkaria;
16:00etan, patinekin itzulia
Arramele zubitik abiatuta;
17:30ean, Rondilla kalean
zehar, hockey patinen 
gainean, eta skate park-a;
18:30ean, graffiti-ak eta mural
margoketa.
Tolosa. Betizu Show. Betizu
talde berriaren kontzertua. Etzi,
19:00etan, Leidorren. Ero Etxe
elkarteak antolatuta, 25.
urteurrenaren baitan. Sarrerak
salgai daude Kultur Etxean, 9
eurotan.

ERAKUSKETAK

Ibarra. Pintura tailerreko

ikasleen erakusketa. Larunbata
arte bisita daiteke, Kultur
Etxean.
Tolosa. Anjel Cuerdo bidaiari
eta abenturazale tolosarraren
argazkiak. Larunbata arte
egongo dira ikusgai, Aranburu
Jauregian.
Tolosa. Faustino Aranzabalen
margolanak. Uztailaren 3a
bitarte ikus daitezke, Aranburu
Jauregian.
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FESTA GIROA NAGUSI
Ekitaldi ugari izango dira egun hauetan jai egitarau ofizialean eta festa alternatiboen 

batzordeak prestatutakoan; atzo izan ziren bi txupinazoak 

ALOÑA IPINTZA

tolosaldeko eta leitzaldeko

hitz ANOETAKO JAIAK
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II tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTEGUNA, 2004ko ekainaren 10a ANOETAKO JAIAK�Ekitaldi garrantzitsuenak

PUNTUKA AFALTZEN

Bertsoak beti izan dute leku
erezia Anoetako jaietan. Orain
arte bertso-antzerkia egiten
zuten herritarrek; aurten, be-
rriz, bertso-afaria antolatu
dute.

Iparraldean bizi diren Sus-
trai Kolina eta Amets Arzallus
bertsolari gazte ezagunak gon-
bidatu dituzte biharko festa al-
ternatiboetako egitaruaren
baitan.

Gonbidatu dituzten bertso-
lariak ezagunak dira Anoetan;
Gazte Asanbladak bertso-afari
ugari burutu ditu eta bertan
parte hartutakoak dira biak.
«Giro ezin hobea sortzen dute
eta harreman oso gertukoa
dugu beraiekin», diote antola-
tzaileek.

Jende ugarik hartu du parte
antolatu diren bertso-afarietan

120 pertsonak eman dute bertso-afarirako izena; gaur ere
txartela erosteko aukera izango da Itzuli tabernan

Bertso-antzerkirik egongo ez den arren, bertsoak izango du bere lekua festa alternatiboetan. G.MENDIZABAL

baina «biharko afarirako 120
pertsonak eman dute oraingoz
izena eta hainbeste lagun ez
gara inoiz bildu», zehaztu dute
antolatzaileek. Gainera, «jende
heldu askok eman du izena,
haurrak ere izango dira beraie-
kin, eta adin guztietako jendea
animatzea pozgarria da».

Gaur ere izango dute bertso-
afarirako izena emateko auke-
ra; txartelak Itzuli tabernan
aurkitzen dira salgai 10 euro-
ren truke. Paella eta eskalopea,
kafea, kopa... sartzen dira pre-
zioaren baitan.

Ezohiko saioan puntuka

Biharko antolatutako bertso-
afaria «ez da ohikoa izango»,
azaldu dute antolatzaileek. Era
berean, «ez da afal ondorene-

nan bi orduko bertso-saioa
izango». gehitu dute.

Izan ere, afariaren aurretik,
19:00etan, bertsolariak ariko
dira puntuka, herriko trikitila-
riez, Ibarrako eta Anoetako
txalapartariez eta albokariez
inguratuta.

Giro horretan, eta talde des-
berdinen emanaldiak entzu-
nez, sagardoa dastatzeko au-
kera izango dute herritarrek.
Ondoren, afaltzen ari diren bi-
tartean ere bertsoak entzun
ahal izango dituzte herritarrek.

Afaria, 21:00ak aldera hasi-
ko da; «Beti ere 23:00etarako
afaltzen bukatu beharrean
gaude ordurako PNV/EA, Ano-
etarron eskubideak errespeta-
tu lelopean kalejira antolatu
baitugu», diote jai hauen anto-
latzaileek.

MOZORROTURIK,
EGUN OSOAN

I. MOZORRO EGUNA�

Jendea Mozorro Egunerako «gogotsu»
dagoela azaldu dute antolatzaileek 
Mozorro Eguna da gaurkoa
festa alternatiboen egitarua-
ren arabera; estrainekoz,
egun osoa mozorroturik ema-
teko aukera izango dute anoe-
etarrek: «Orain dela bi urte in-
guru mozorro lehiaketa eta
ondorengo sari banaketa egin
zen, baina egun osoan mozo-
rroturik egoteko proposame-
na egiten den lehenengo aldia
da herrian», azaldu dute festa
alternatiboetako antolatzaile-
ek.

Antolatzen den lehenengo
aldia izateko, «jendea oso ani-
matuta eta gogotsu» dagoela
azaldu dute: «Gazteen artean
behintzat behin eta berriro
ateratzen den gaia da mozo-

rroena», azaldu dute antola-
tzaileek. «Haur eta helduen
kasua ere berdina izatea nahi-
ko genuke», azpimarratu dute,
bestalde.

Mozorro Egunaz gain, hau-
rrei bereziki zuzendutako
eguna izango da gaurkoa.
Haur jokoak, Txan magoa, bu-
ruhandiak... antolatu dituzte
txikienentzat.

Zentzu horretan, «haurrak
ezezik, herri guztia, banaka
zein taldean, mozorrotzera»
animatu nahi dute antolatzai-
leek.

«Gaur mozorrotzea beha-
rrezkoa du ondo pasa nahi
duten duen orok», zehaztu
dute amaitzeko.

PRAKAK JAITSITA
KORRIKA

I.KALTZONTZILO ETA KULERO LASTERKETA�

Txosnagunean, goizaldeko 05:30ak aldera
izango da kaltzontzilo eta kulero lasterketa

Proposamen ausarta eta bere-
zia luzatu dute bihar goizalde-
rako, eguna argitzen denera-
ko. I. Kantzontzilo eta Kulero
Lasterketa burutuko da «mo-
mentuan bertan egokituko
den ibilbidean», antolatzaile-
en esanetan.

Herri askotan egiten dela

ikusita anoetarren artean pro-
posamenak duen erantzuna
probatzea erabaki dute festa
alternatiboetako antolatzaile-
ek.

Oraingoz, jendea parte har-
tzeko asmoz omen dago,baina
«gero, behar den unean ani-
matzen diren ikusi behar»,
diote antolatzaileek.

«Ez dakigu zer pasatu daite-
keen, akaso lauzpabost ani-
matuz gero, taldetxoa atera
daiteke lasterketan, baina,
inor ez ateratzea ere posible
da», azaldu dute antolaketa
batzordekoek.



JAIETAKO IZARRAK

Egun hauetako gauetako jaie-
tan musika kontzertuak izaten
dira jendearen erakargarri na-
gusiak.

Oraingoan, Anoetako Uda-
lak, hiru talde handi ekarri ditu
herrira taula gainera igo daite-
zen entzuleak animatzeko. Di-
kens, Eraso! eta Muted taldeek
asetuko dute musika egarria
larunbat gauean.

Kontzertu erraldoia 23:30-
ean hasiko da plazan jarri du-
ten eszenatokian. Banan-ba-
nan talde bakoitzak bere kantu
ezagunenak eta indartsuenak
eskainiko ditu bertan biltzen
direnentzat.

Metal musika estiloaren
bueltan dabiltza hiru taldeok.
Metal iluna edota Nü Metala jo-
rratzen dute Dikers, Muted eta
Eraso! taldeek: gitarrak, bate-
riak eta baxuak dezibelio al-
tuekin jolasean.

Dikers, Muted eta Eraso! taldeak izango dira jaietako 
kontzertu garrantzitsuenak, larunbatean 23:30ean 

Eraso!, Dikers eta Muted taldeek eskainiko dute kontzertua; argazkian, Erasoko partaideak. HITZA

tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
OSTEGUNA, 2004ko ekainaren 10a IIIANOETAKO JAIAK�Ekitaldi garrantzitsuenak

BAKAILAOA 
LEHIAN

Bakailao lehiaketa, Anoetako jaietako 
ezinbesteko hitzordua

Urtez urte indartzen joan da
Tolosaldeko Bakailaoa Saltsa
Berdean Lehiaketa. Ateaga el-
karteak antolatu du aurten
norgehiagoka Anoetako feste-
tan, seigarren edizioa izango
da aurtengoa.

Larunbatean bilduko dira
Tolosaldeko sukaldariak he-
rriko plazan, bakailaoa ahalik
eta ondoen prestatzeko asmo-
tan.

Aurten, besteak beste, ingu-
ruko Alkartasuna biltokia,
Peña Abraham, Ateaga edota
Kuku elkartea, izango dira
parte hartuko dutenak. Baina
Anoetaldeko sukaldariez

gain, Tolosa, Berrobi edota Zi-
zurkilgo bikoteak ere saiatuko
dira bakailao lehiaketa hone-
tan leku onean gelditzen. Su-
kaldari guztiak, larunbatean
19:00etan bilduko dira herri-
ko plazan.

Bakailaoa prestatu behar
dutenek lehiaketa hasteko
unean jasoko dituzte platera
egiteko beharrezko gauzak,
eta soilik horiekin egin ahal
izango dute bakailaoa saltsa
berdean.

Sukaldari irabazleek, ko-
pak, txapelak eta bestelako
sariak jasoko dituzte lehiake-
taren amaieran.

Metal doinuak 
Eraso!,Dikers eta Muted talde-
ek eskainiko dute kontzertua
larunbatean Anoetako plazan.
�Eraso!. Zarautzen sortu
zen taldea 1996. urtean.
Amaiur Cajaraville baxuan,
Nestor Urdanpilleta
gitarrarekin, Iñigo Beitia
baterian eta Sergio Ruiz
gitarrarekin eta ahotsekin
izango dira larunbatean taula
gainera igoko direnak
Anoetan. Hiru diska ditu
taldeak esku artean, azkena,
Grisez bustitako egunak
(Metak 03).
�Muted. 2003 urtean jaio
zen Muted taldea, Psyc
izeneko taldea desagertu
ostean. Urte berean irabazi

zuen Muted seikoteak
Bilboko maketa lehiaketa eta
diska grabatu zuten. Nü
Metalaren barnean koka
genezake taldea.
�Dikers. Iker Piedrafitak,
Iñaki Urrozek, David Cuestak
eta Roberto Urzaizek sortu
zuten Dikers taldea 1998
urtean. Taldekideek 16 eta 19
urte bitartean zituzten
orduan. Taldean aldaketak
izan ostean, 2001 urtean,
bigarren diska kaleratu
zuten, Se escribe sin C, Dro
disketxearekin. Iñaki
Piedrafita, Iñaki Urroz, Gorka
Urzaiz eta Rikar Martinez
igoko dira taula gainera
larunbatean. �

Bakailao lehiaketa izango da larunbatean. TOLOSALDEKO HITZA



HASI DA FESTA!

Lehengo asteburuan Anoetan
ekitaldi ugari izan baziren ere,
atzo arratsaldean ekin zieten
berriro egitarauei, bai egitarau
ofizialekoek eta baita festa al-
ternatiboetakoek ere. Eguraldi
ederrak —bero handia egiten
zuen lehen ekitaldietan— fes-
tagirorako lagundu egin zuen
eta jende ugari ikus zitekeen
Anoetako plaza eta kaleetan
zehar.

Txupinazo alternatiboa bota
zuten lehendabizi txosnagune-
tik, baztertutako zinegotzien
pregoiarekin, trikitilari eta txa-
lapartarien saioarekin batera.
Ordu berean sardina jatea hasi
eta kukuaren etorrera iragarri
zuten txalapartariek plazan.
Ondoren pregoi, txupinazo eta
kukuaren jaitsiera ofiziala izan
ziren plazan, festa alternatibo-
etakoak baztertutako platafor-
maren egoera salatzeko udale-
txe aurrean kontzentratzen zi-
ren bitartean.

Ondoren ume eta gaztetxoen

Atzo berriro ekin zieten egitarauetako
ekitaldiei, bai Udalak, bai jai 
alternatiboetako batzordeak

Txalapartarien saioa txosnagunean, atzo arratsaldean. JOXEMI SAIZAR

danborrada izan zen plazan
eta Zirika musika taldearen
saioa egitarau ofizialean, sa-
gardo dastaketak jarraitzen
zuen bitartean. Alternatiboen
egitarauan trikipoteoa izan zen
hurrengo ekitaldia. Eta eguna
bukatzeko, festa alternatiboe-
takoek antolatutako herriko
disko jartzaileen musika ema-
naldia izan zen tren geltoki on-
doko txosnagunean.

Gaurtik igandera bitarte
beste hainbat ekitaldi erakar-
garri izango dira Anoetan
prestatu dituzten bi egitaraue-
tan eta zerikusia izango da ber-
tan. Kirola, musika eta dantza
ez dira faltatuko.

Ondoren, sanjoanetan —he-
rriko zaindaria San Joan dela
gogoratu behar da—, jubila-
tuei zuzendutako bi egun izan-
go dira egitarau ofizialean.
Otorduak eta adinekoengan
pentsatutako hainbat ekitaldi
izango dira aurtengo jaiak
amaitzeko.

IV tolosaldeko eta leitzaldeko hitza
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EEGGIITTAARRAAUUAA�EGITARAU OFIZIALA 

Anoetako Udalak prestatutako
egitaraua.

GAUR  (UMEEN EGUNA)

10:30. Jokulandia ume eta
gaztetxoentzat parkea.
11:00. Kalejira Loatzo musika
eskolako soinujoleekin.
11:30. Gorritiren jaialdia
plazan.
16:00. Jokulandia ume eta
gaztetxoentzat parkea.
19:00. Buruhandi eta
erraldoien kalejira txistulariekin.
20:00. Etxabe anaiak.

EKAINAK 11, OSTIRALA 

11:00. Herriko jubilatuen
arteko toka txapelketa plazan.

11:00. Kalejira Loatzo musika
eskolako soinujoleekin.
16:00. Kulki joku tradizionalak
plazan.
19:00. Ume eta helduen play-
back-a plazan.
22:30. Bertso musikatuak
frontoian.
00:00. Txalapartaldi nagusia
plazan.
Ondoren. Briganthya taldea.

EKAINAK 12, LARUNBATA 

11:00. Buruhandi eta
erraldoien kalejira, Anoetako
txistulariekin.
12:00. Txalapartaldi librea
plazan. Ondoren
hamaiketakoa.
15:30. Mus txapelketa

herritarrentzat, Ateagak
antolatuta.
17:30. Txokolate jatea, Ateagak
antolatuta.
18:00. Denbora antzerki
taldearen Gaixotzea ez da
txantxa! pailazok frontoian.
19:00. Tolosaldeko Bakailaoa
saltsa berdean VI. lehiaketa.
20:30. Herri afaria frontoian.
23:30. Kontzertu erraldoia
plazan: Moted, Dikers eta
Eraso.

EKAINAK 13, IGANDEA

11:00. Anoetako txistularien
kalejira.
12:00. Pilota partidak
pilotalekuan.
12:00. Sagardo dastaketa.

17:30. Herri kirolak.
19:30. Pasaiako Alkartasuna
dantza taldearen emanaldia
plazan.
22:00. Irailerako 6 musika
taldearen emanaldia.
23:00. Zezen suzkoa.
Ondoren. Irailerako
6.taldearen kontzertuak
jarraituko du.

EKAINAK 23, ASTEAZKENA
(SAN JOAN BEZPERA)

18:00. Buruhandi eta
erraldoien kalejira herriko
txistulariekin.
19:00. Udalak ardoa eta
gailetak eskainiko ditu
udaletxeko arkupeetan.
20:30. Herri afaria plazan.

22:45. Loatzo musika eskolako
txalapartariak, San Joan
bezperako suaren jaia iragarriz.
23:00. Suaren inguruan San
Joan kantuak, San Joan
zortziko dantza eta erromeria:
Markos Landa aita-semeak
ahosoinuarekin. 

EKAINAK 24, OSTEGUNA
(SAN JOAN EGUNA)

11:00. Kalejira herriko
txistulariekin.
12:00. Meza jubilatuei
eskainia, udal dantzari eta
txistulariekin.
13:30. Herriko jubilatu eta
pentsiodunen bazkaria eta
dantzaldia Benta-Aldea
bodegoian.

EEGGIITTAARRAAUUAA�JAI ALTERNATIBOAK 

Ekintza guztiak txosnagunean
izango dira (tren geltokiaren
ondoan).

GAUR  (DISFRAZ EGUNA)

16:00. Ume jokoak.
17:00. Txan magoa..
Ondoren. Buruhandiak herriko
txistulariekin.
20:00. Tortila txapelketa.

21:00. Herri afaria: kostila
jatea.
23:00. Ezein herriko taldearen
eskutik musika emanaldia.

EKAINAK 11, OSTIRALA 

19:00. Sagardo dastaketa
bertsolari, trikitilari, albokari eta
txalapartariek alaiturik.
21:00. Bertso afaria: Amets

Arzallus eta Sustrai Kolinarekin.
Ondoren. Manifestazioa
herriko kaleetan zehar
PNV/EA, anoetarron
eskubideak errespetatu
lemapean.
23:00. R, Ileon eta Gaizkiñe
musika taldeen eskutik
kontzertua.
Eguna argitzean. I.
Kantzontzilo eta Kulero

Lasterketa herriko kaleetan
zehar.

EKAINAK 12, LARUNBATA
(GAZTEEN EGUNA) 

14:30. Gazteen bazkaria.
18:00. Gazteen kalejira herriko
kaleetan zehar.
21:00. Herri afaria.
23:30. Gazteen dantza

emanaldia.
24:00. Nekin taldearen musika
emanaldia.
21:00. Herri afaria.

EKAINAK 13, IGANDEA 

16:30. Mus txapelketa eta toka
txapelketa.
18:00. Poteoa txarangak
alaiturik.

Haurrak danborrada hasteko zain, atzo arratsaldean plazan. JOXEMI SAIZAR


